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Cuvânt înainte

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din ziua de
18 iunie 2009, a luat în examinare iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel în legătură cu proclamarea de către Patriarhia Română a anului 201 Oca
"Anul omagia! al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti", în contextul
aniversării în anul 201 O a 1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la
Niceea (325) şi a 125 de ani de la recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române ( 1885).
Odată cu această hotărâre s-a statornicit şi un program-cadru cu
importante implicaţii în apărarea dreptei credinţe, susţinerea activităţii
misionar-pastorale, catehetic-predicatoriale, cultural-educative, a dialogului
Bisericii cu societatea, precum şi necesitatea evidenţierii acestuia prin
mijloacele media şi publicistice ale Bisericii noastre.
Din programul-cadru naţional bisericesc amintim acţiuni şi manifestări
locale (media, publicistice, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale,
teologice, cultural-educative) pentru a sublinia importanţa Crezu lui Ortodox
în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, cu contribuţia profesorilor de teologie, a
specialiştilor, a preoţilor şi monahi lor, o atenţie specială acordându-se receptării
acestui program de către tineret; elaborarea şi publicarea unor volume care să
cuprindă documente studii şi imagini despre evenimentele comemorate.
Pentru Episcopia Caransebeşului, la cele două evenimente majore din
viaţa Bisericii noastre se adaugă şi aniversarea în anul 201 O a centenarului
instalării episcopului Miron Cristea la Caransebeş ( 1910-201 0). Prin urmare,
în Eparhia Caransebeşului, anul 201 O este şi "Anul omagia! Episcop Elie
Miron Cristea". Cel de-al treilea episcop al Caransebeşului, Miron Cristea, a
fost ales la 4 decembrie 1909 în urma sinodului ce s-a convocat cu acest scop.
Ceremonia hirotoniei a avut loc, marţi, a treia zi de Paşti, la 3 mai 191 O, la
Sibiu, iar instalarea în scaunul episcopal a avut loc în Duminica Tomii, 8 mai
1910.
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Episcopul Miron Cristea este pentru Episcopia Caransebeşului nu doar
un fost episcop, ci şi un simbol. El este şi ctitorul moral al noii Catedrale
Învierea Domnului, fiind primul episcop al Caransebeşului ce a ridicat
problema construirii unei noi catedrale în oraşul de reşedinţă.
Având în vedere toate acestea, Episcopia Caransebeşului a desfăşurat în
perioada 11-18 aprilie 20 1O, mai multe acţiuni religioase, culturale şi artistice
sub genericul: Zilele credinţei şi culturii în Caraş-Severin- Ediţia a IV-a.
În contextul acestor manifestări, în perioada 12-14 aprilie, Episcopia
Caransebeşului a organizat Simpozionul internaţional "Credinţă şi
mărturisire". La acest simpozion s-au tratat temele propuse: Crezul
Ortodox, autocefalia românească şi activitatea Episcopului Miron Cristea
la Caransebeş (1910-1919). Au participat la acest demers ştiinţific ierarhi
ai Bisericii Ortodoxe Române, profesori de teologie, preoţi cu preocupări
istoriografice, istorici din ţară şi străinătate, specialişti în domeniul istoriei
Banatului şi profesori de discipline istorice şi sistematice de la Facultăţile de
Teologie din ţară. Comunicările ştiinţifice ce s-au susţinut la acest simpozion
fac obiectul volumului de faţă.
Dumnezeu să răsplătească truda ostenitorilor care cercetează învăţătura
noastră de credinţă şi trecutul Bisericii Ortodoxe Române.

f Lucian,
Episcopul Caransebeşului
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ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-BISERICEASCĂ
A EPARHIEI CARANSEBEŞULUI DUPĂ INSTALAREA
EPISCOPULUI MIRON CRISTEA

f Lucian,
Episcopul

Caransebeşului

Episcopul Miron Cristea, prin întreprinderile administrative pe care
le-a desfăşurat în Episcopia Caransebeşului, imediat după instalarea în
istoricul scaun vlădicesc, s-a dovedit un desăvârşit organizator al episcopiei
încredinţate. Fiind un spirit practic, a căutat să răspundă tuturor problemelor
ivite în cuprinsul eparhiei, acţionând cu un spirit viu, plin de iniţiativă şi dând
dovadă de un foarte bun simţ organizatoric. 1
În perioada grea în care a păstorit nevoile Bisericii româneşti erau multe
şi mari. Abilităţile cu care a reuşit întotdeauna să facă faţă provocări lor politice
contrare idealurilor sale, I-au individualizat ca un ierarh iubitor de Biserică şi
neam, iubitor de Dumnezeu şi de oameni. A lucrat cu râvnă şi cu suficient spor
pentru luminarea clerului şi poporului, pentru ridicarea moralului şi întărirea
disciplinei preoţilor, pentru dezvoltarea aşezămintelor bisericeşti, culturale şi
economice, s-a străduit să echilibreze şi să înmulţească fondurile fundaţiilor
culturale şi să restabilească pacea între partidele opozante. 2
Încă din discursul său întâmplat la hirotonia întru episcop s-au conturat
ideile sale de păstorire, idei care denotă o personalitate îndrăzneaţă şi dornică
de munca în ogorul Domnului: Făgăduiesc însă, că- precum până acum, aşa şi
de aici înainte- credinţa şi legea strămoşească, limba şi cultura românească,
Ioan Mâţu, Marciana Corici, Mironică Corici, Foaia Diecezană- Caransebeş (1886191 8) Aspecte socio-cu/turale, Ed. Hei icon, Timişoara, 1999, p. 130.
2
Ilie Şandru, Valentin Boroda, Patriarhul Miron Cristea, Casa de editură Petru Maior,
Târgu Mureş, 1998, p. 95.
1
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înaintarea patriei străbune, vor fi stelele conducătoare ale
activităţii mele." 3
În cuvântarea de deschidere a Sinodului eparhial al Episcopiei
Caransebeşului, imediat după instalarea ca episcop, Miron Cristea a cerut
colaboratorilor săi sprijinul pentru împlinirea aspiraţiilor sale spunându-le: Ne
aşteaptă pe toţi munca încordată, dar aceasta n-are să ne descurajeze, din
contră să ne întărească dorul de muncă izvorât şi din conştiinţa, că nouă,
generaţiei de azi şi mâine, ne-a rezervat Dumnezeu acest teren de muncă, ca
să ... ne putem câştiga merite pentru biserică, popor şi patrie şi nume în faţa
celor de azi şi a celor din viitor ... Vă sfătuiesc îndeosebi pe toţi, împreună
muncitorii în câmpul vast al eparhiei, ca în toate afacerile activităţii publice,
ce Vi s-a încredinţat în organismul bisericii, să căutaţi a fi drepţi faţă de
oricine, căci o purcedere dreaptă trebuie să mulţumească şi pe cei eventual
loviţi cu stricteţea meritată. 4
Cuprins de un aşa mare zel pastoral, perioada de după instalarea sa a
reprezentat pentru Episcopia Caransebeşului o reînviorare administrativă.
Vom referi în continuare asupra câtorva măsuri administrative bisericeşti ale
providenţial ului ierarh, din cuprinsul anului 191 O.
În urma şedinţei Sinodului eparhial ţinută în 19 aprilie 191 O, s-a discutat
propunerea Consistoriului diecezan cu privire la crearea unui fond de pensie şi
de ajutorare al eparhiei ortodoxe române a Caransebeşului pentru toţi cei care
servesc Bisericii, fond ce urma să se intemeieze urmând cinci etape principale,
stabilite de Consistoriul diecezan pe baza unui studiu amănunţit. Dr. Valeriu
Branişte a arătat în discursul său că însuşi episcopul a întocmit pentru acest
fond un proiect de statut. După o discuţie mai lungă şi de un deosebit interes,
la care au luat parte deputaţii Avram Coreea, Dr. Petru Ionescu, Dr. IosifTraian
Bădescu, Dr. George Popoviciu, Dr. George Dobrin, Dr. Ştefan Petroviciu
şi Dr. Nicolae Ionescu şi după clarificările date de episcopul eparhiot, s-a
hotărât contopirea "Fondului de pensiune al oficialilor de la Consistoriu, al
profesorilor seminariali şi al protopopilor tractuali", cu "Fondul preoţesc de
dragostea

şi

Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a Caransebeşului,
periodul XIV, sesiunea Il, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii în 25 aprilie 1910,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 191 O, p. 33.
4
Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a Caranseheşului,
periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 1911, p. 18.
3
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ajutorare al văduvelor şi orfanilor de preoţi" şi crearea unui singur fond sub
numirea "Fondul de pensiune şi de ajutorare al episcopiei drept credincioase
române a Caransebeşului". 5
Tot la acest sinod eparhial, la cererea episcopului, s-a discutat înfiinţarea
unui fond pentru asigurarea contra focului a edificiilor din comunele bisericeşti
care formează proprietatea Bisericii şi ajutorarea preoţimii prin îndatorarea
comunelor bisericeşti, ca până într-un an să ridice casă parohială. 6
Sub aspect bisericesc, raportul general al senatului bisericesc pe anul
191 O este foarte concludent asupra realizărilor. Pentru nevoile duhovniceşti
ale episcopiei au fost hirotoniţi 19 tineri, şase de către episcopul Ioan 1. Papp
al Aradului, în timpul vacanţei episcopale, iar ceilalţi de episcopul diecezan
Dr. Elie Miron Cristea. 7
Ca protopop al Bocşei a fost ales Mihail Gaşpar, mai existând în eparhie
două protopopiate vacante, al Bisericii-Albe şi al Ciacovei, în care se vor alege
protopopi cât de curând. 8
O altă importantă realizare a anului 191 O a fost înfiinţarea paroh iei din
Vârşeţ, cerută de românii de acolo încă din anul1893. 9
Anul 191 O a fost pentru satele şi comunele Episcopiei Caransebeşului şi
anul "potopului", numit aşa din pricina inundaţiilor care a cauzat mari pierderi
materiale, mai ales pe Valea Almăjului şi Valea Caraşului. Pentru alinarea
suferinţelor celor păgubiţi s-a emis o pastorală arhierească către credincioşi
şi astfel s-a pus la cale şi din partea Bisericii o colectă, care a avut rezultat
frumos, multe familii fiind ajutate. 10
5
Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a Caranseheşului,
periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 1911, p. 18.
~ Ibidem, p. 19.
7
Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a Caranseheşului,
periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tom ii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane Caransebeş 1911, p. 39.
M Ibidem, p. 40.
9
A.E.C. {Arhiva Episcopiei Caransebeşului) Fond bisericesc (III) Dosar 1-65,
nenumerotat.
10
Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a Caranseheşului,
periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 1911, p. 41.
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Au fost şi momente de bucurie prilejuite de sfinţirea bisericii din Buziaş,
în 4 iulie şi de sfinţirea bisericii din Sacu, în 8 septembrie la Sărbătoarea
Naşterii Maicii Domnului. La aceste sfinţiri, episcopul Miron Cristea a rostit
credincioşilor cuvântări prin care i-a întărit în credinţă, i-a îmbărbătat la muncă
şi i-a îndemnat la iubire faţă de Biserică şi Şcoală. 11
La sfinţirea bisericii din Buziaş episcopul a fost însoţit de părintele
arhimandrit şi vicar episcopesc Filaret Musta, preotul Gh. Petrescu, secretarul
eparhial Dr. Cornel Comeanu, asesorul Aurel Moca şi diaconul Ioan Vida.
După sfinţire a cercetat şi domeniul de la Visag, proprietate a eparhiei. 12 La
bisericile sfinţite se adaugă şi multele biserici la care s-au făcut renovări
radicale, sau altele care au început să se construiască. În această privinţă se
remarcă zelul deosebit al credincioşilor pentru ridicarea şi înfrumuseţarea de
locaşuri dumnezeieşti demne de simţul religios al poporului drept credincios
din Banat. 13
Episcopul Miron Cristea a ţinut să fie prezent şi în mijlocul preoţilor din
eparhie cu ocazia conferinţelor preoţeşti. La Caransebeş, sâmbătă, 2 octombrie
191 O, pe lângă episcop, protopopul Andrei Ghidiu şi preoţii din protopopiat,
au participat şi oaspeţi invitaţi dintre personalităţile de seama ale oraşului.
Ierarhul a vorbit despre adevăratul raport dintre arhiereu şi preot, iar cuvântul
său de suflet a adus bucurie între preoţii participanţi. 14
Tot la această conferinţă s-a discutat despre neajunsurile concubinaj ului,
lucru întâlnit în mod frecvent în satele bănăţene. S-a vorbit despre faptul că,
unii preoţi - cu desconsiderarea canoanelor Sfintei Biserici - împărtăşesc
cu Sfânta Taină a Cuminecăturii şi credincioşii altor parohii şi îndeosebi pe
cei ce se află sub canon, de la preoţii lor, pentru concubinaj. Printr-un ordin
circular episcopul a reglementat şi acest aspect, vorbind în duhul canoanelor
Bisericii. 15
11

Ibidem, p. 42.
"Foaia Diecezană", XXV, 1910, nr. 27, p. 6.
13
Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a Caransebeşului,
periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 1911, p. 41.
14
"Foaia Diecezană", XXV, 1910, nr. 41, p. 3.
15
P.S. Lucian Mic, Episcopul Miron Cristea (1910-1919). Pastorale, ordine circulare
şi corespondenţă administrativă, Editura Diecezană, Caransebeş, 2007, p. 39.
12
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Grija episcopului Miron Cristea pentru păstrarea limbii oficiale a
Bisericii (româna), prin înlăturarea certificatelor de botez sau cununie tipărite
în alte librării, s-a concretizat într-o altă măsură administrativă. El a eliberat
o notă oficială în care a vorbit despre faptul că mulţi preoţi şi conducători ai
oficiilor parohiale adeseori eliberează "extrase" pe formulare cumpărate din
librării străine, care nu sunt făcute după cerinţele matricolelor bisericeşti şi
în limba oficială a Bisericii: Drept aceea - spre a sista acest abuz - opresc
strict oficiile parohiale a folosi alte "formulare pentru extrase", decât numai
cele tipărite la tipografiile noastre diecezane şi puse în vânzare la "librăria
diecezană" din Caransebeş. În unele cazuri pot să-şi întocmească înşişi
preoţii formularele, mai ales când dau extrase din matricole vechi de tot, a
căror rubrici nu corespund întru toate cu rubricile din matricolele mai noi. 16
Pe lângă aceste măsuri administrative bisericeşti se remarcă şi deplina
grijă a noului episcop pentru bunul mers al şcolilor confesionale din Eparhie.
Organul de presă al eparhiei Caransebeşului, Foaia Diecezană, a sprijinit
activitatea episcopului şi în rezolvarea problemelor şcolare: stabilirea salariilor
învăţătorilor 17 , procurarea rechizitelor şcolare 18 , diversificarea obiectelor de
studiu, aprobarea noilor manuale şcolare 19 , înfiinţarea bibliotecilor parohiale. 20
În Cuvântarea de deschidere a Sinodului eparhial care a vorbit despre
activitatea şcolară din anul 191 O, episcopul Miron Cristea remarca: am preferat
a da specială atenţie cauzelor şcolare, nu numai pentru că erau cele mai
neglijate, ci şi pentru că cu începutul anului şcolar curent a intrat în vigoare
noua lege şcolară; şi deci, - spre a nu expune pericolului de a fi închise
multe din şcolile noastre confesionale - a trebuit să ne înteţim toate puterile
posibile, pentru de a aduce cât mai multe şcoli în stare corespunzătoare, atât
în ce priveşte clădirile şi inzestrarea lor, cât şi invăţământul. Am dat un şir
întreg de circulare, instrucţii şi ordine; am esmis comisari la faţa locului, ori
16

.Ibidem, p.44.
A. E. C., Fond bisericesc III, 102/191 O
IK Idem, Fond şcolar IV, 449/191 O.
19
Idem, Fond şcolar, 518/1910.
20
Idem, Fond bisericesc, 506/1910.
17
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am citat aici organele parohiale, spre a le indemna şi incuraja intru susţinerea
şcolilor bisericii noastre. 21
Despre imensa muncă pe tărâm şcolar, dusă de episcopul de la Caransebeş
în anul 191 O, ne vorbesc actele şcolare emise, 3.038 la număr. 22 În decursul
aceluiaşi an s-au adaptat şi s-au zidit, respectiv s-au început să se zidească mai
multe şcoli după planuri model, aflate la Consistoriu.
Institutul teologic a fost şi el în atenţia episcopului, acesta arătând că
înălţarea unei noi clădiri pentru seminar este cea mai mare şi mai arzătoare
trebuinţă a eparhiei. 23 Fondurile necesare nu se puteau obţine decât printr-o
colectă publică, el fiind întâiul donator cu suma de 5000 de coroane. 24
Referitor la Institutul pedagogic în general, au fost greutăţi din lipsa de
profesori calificaţi şi din cauza edificiului care nu a fost clădit anume pentru
trebuinţe şcolare. Organele de control ale statului au atras atenţia că institutul
nu atinge rezultatul obţinut la pedagogiile de stat. Prin grija episcopului s-a
dispus măsuri pentru dotarea corespunzătoare a şcolii conform cerinţelor
statului şi a îndrumat pe profesori să-şi obţină calificarea cerută în pedagogiile
de stat. 25
În privinţa şcolilorconfesionale, în anull91 Osub jurisdicţia Consistoriului
din Caransebeş s-au aflat 233 de şcoli. 26 O mare îngrijorare mai era articolul
de lege XXVII din 1907, care a creat o situaţie dificilă. Multe din comunităţile
locale, după cerinţa legii, au ridicat salariul învăţătorilor, ulterior constatânduse că nu puteau fi plătite din fondurile proprii. Comunele bisericeşti au fost
astfel obligate să ceară ajutor de stat. Numai în protopopiatul Vârşeţului nu
s-a cerut acest ajutor de stat, comunităţi le bisericeşti fiind mai bogate şi mereu
21

Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a

Caranseheşului,

periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tom ii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografh:i diecezane, Caransebeş 1911, p. 30.
22

Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a

Caransebeşului,

periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 1911, p. 70.
2.1 A. E. C.. FondşcoiGI; 23011910.
24
"Foaia Diecezană", XXVI, 1911, nr. 10, p. 2.
25

Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a

Caransebeşului,

periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tomii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 1911, p. 72.
26
Ibidem, p. 75.
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îndemnate de protopopul Traian Oprea să susţină şi pe mai departe activitatea
şcolilor confesionale. 27
O problemă ivită în cursul anului 191 O a fost şi problema revizorilor
şcolari. Congresul naţional-bisericesc al Mitropoliei de la Sibiu din 1909
a îndrumat sinoadele eparhiale, ca întru inspectarea mai deasă a şcolilor
confesionale, să angajeze revizori şcolari. La Caransebeş, din lipsă de fonduri,
s-a cerut ca în fiecare protopopiat să fie câte un revizor şcolar tractual, care să
viziteze cel puţin de 2 ori pe an fiecare şcoală din tract. Acei revizori tractuali
urmau să fie aleşi dintre învăţătorii activi şi harnici, sau dintre cei trecuţi la
pensie, iar cheltuielile de călătorie şi diurnele să le primească de la comunele
inspectate. 28
Problemele de administraţie şcolară fiind atât de grave, cu riscuri care
mergeau către desfiinţarea şcolilor Bisericii, în anul 191 O, episcopul Miron
Cristea a emis mai multe circulare şcolare pentru îmbunătăţirea sistemului
şcolar. Erau necesare aceste circulare pe fondul cadrului legislativ ostil,
amplificat şi de vacanţa episcopală de aproape doi ani de la Caransebeş.
Unele ordine circulare sunt categorice. Amintim ordinul episcopului
Miron Cristea, emis la Caransebeş în 16 iunie 191 O, adresat preoţilor şi
învăţătorilor din Episcopia Caransebeşului, prin care cere slujitorilor Bisericii
să se îngrijească de bunul mers al şcolilor confesionale. Acesta stipula:
Dispunem deci cu toată stricteţea tuturor organelor noastre bisericeşti:
protopopi, preoţi, Învăţători, membri În comitet ca:
1. Să citească cu luare aminte toate ordinele, poruncile, legile, ce se
trimit În cauze şcolare; să le studieze şi execute fără Întârziere şi la timp cu
privire la şcoala din comună, ca astfel aceea la orice timp ar fi cercetată, să
fie aflată la Înălţimea chemării.
2. Îndeosebi să citească fiecare organ partea ce-l priveşte din
Regulamentul şcolar, votat de Înaltul nostru congres naţional bisericesc sub
Nr. 171 din 1909 şi trimis de aici tuturor parohii/ar şi să-şi facă datoria În
mod neexcepţionabil.
27

Ibidem, p. 78.
Protocolul Sinodului eparhial al diecezei greco ortodoxe române a Caransebeşului,
periodul XIV, sesiunea III, convocat la Caransebeş pe Duminica Tom ii, 17 aprilie 1911,
Tiparul Tipografiei diecezane, Caransebeş 1911, p. 80.
2
H
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3. Provocările ce sosesc de la superioritatea bisericească sau de la
organele statului trebuiesc rezolvate fără amânare, dându-se răspunsul
cuvenit cu posibilă iuţeală, fără a aştepta repetate provocări.
4. Îndeosebi aştept de la preoţi, ca directori şcolari, ca ei înşişi să ştie
ce se cere la o şcoală bună şi să afle căile şi mijloacele a de alătura scăderile
ce se ivesc, fără a tot aştepta indemn din alte părţi. Să cerceteze şcoala,
să vadă dacă-i în rând cu toate, îngrijită, curăţită, prevăzută cu rechizite,
bănci potrivite etc. Asemenea şi curtea şi imprejurimea. Să controleze ţinerea
prelegerilor, purtarea protocoalelor, registrelor; să insiste la primărie pentru
încasarea pedepse/ar în scopul cercetării regulate a şcolii etc.
Unde ei nu pot singuri indrepta relele, să ceară intervenţia protopopi/ar
tractuali, a consistoriului etc.
Fac responsabili pe toţi preoţii de bunul mers al afacerilor şcolare, mai
ales că in raport cu alţi oficiali au puţin lucru, iar de altă parte Biserica le
dă poziţii cinstite în societate şi venituri mulţumitoare, pe când alţi oficiali
de dimineaţa până seara trebuie să lucreze amar în cele cancelarii închise
pentru plata ce-o primesc.
Unde preotul e la înălţimea chemării, acolo trebuie să decurgă toate în
mod normal.
5. Învăţătorii să ţie regulat oarele, să-şi dea silinţa a instrui şi educa
tinerimea, ca astfel în un şir de ani să se observe, că creşte nivelul cultural al
poporului, in mijlocul căruia trăieşte.
În afaceri de natură mai încurcată să ceară îndrumări de la organele
competente confesionale şi ale statului, care in interesul şcolii îşi vor ţinea de
datorinţă a le da. 29
Cele câteva măsuri de organizare şi administrare a Episcopiei
Caransebeşului amintite mai sus dovedesc grija pe care a avut-o episcopul
Miron Cristea pentru păstrarea menirii Bisericii Ortodoxe Româneşti din
Transilvania şi Banat, aceea de a îndruma, nu doar spiritual ci şi cultural,
credincioşii încredinţaţi. Anul 191 O, prin acţiunile întreprinse de noul episcop
al Caransebeşului, este cu adevărat un an cu schimbări majore şi importante în
devenirea eparhiei bănăţene.

29

P.S. Lucian Mic, op. cit., p. 18-19.
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IDEAL ŞI NĂZUINŢĂ
« 100 de ani de la hirotonia întru arhiereu a lui Miron Cristea»

f Dr. Visarion

Bălţat

Episcopul Tulcii

Se împlinesc în luna aprilie a acestui an, 100 de ani de la hirotonia
întru arhiereu a episcopului Miron Cristea ca şi de la instalarea sa în scaunul
episcopal de la Caransebeş.
După moartea episcopului Nicolae Popea - originar din părţile
Braşovului şi ucenic al mitropolitului Andrei Şaguna - moarte întâmplată la
26 iulie/8 august 1908, episcopia Caransebeşului a trecut prin grele frământări.
Şi aceasta datorită neînţelegerilor dintre partidele româneşti care voiau fiecare
să-şi impună omul în scaunul episcopal.
La 21 septembrie/4 octombrie 1908 Sinodul eparhial îl alege ca episcop
pe protosinghelul Filaret Musta ( 1839-1931) care însă nu este recunoscut de
guvernul maghiar.
Urmează o nouă alegere în persoana protosinghelului Iosif Traian
Bădescu asesor consistorial, ales la data de 29 iunie/12 iulie 1909, rămas şi
el neconfirmat de acelaşi guvern maghiar ostil românismului şi Bisericii sale.
Abia cea de a treia alegere în persoana protosinghelului Miron Cristea
( 1868-1939) asesor (consilier) arhiepiscopesc la Sibiu a obţinut recunoaşterea
din partea guvernului şi a împăratului de atunci Francisc Iosif 1.
Alegerea a avut loc la 21 noiembrie/3 decembrie 1909 iar confirmarea a
venit abia la 1O aprilie 191 O.
La zece zile după obţinerea confirmării în postul de episcop al
Caransebeşului a avut loc ceremonia hirotoniei întru arhiereu a nou alesului
protosinghel Miron Cristea.
Ea s-a desfăşurat în măreaţa Catedrală mitropolitană din Sibiu cu hramul
Sfânta Treime, zidită între anii 1902-1906 pe timpul păstoririi vrednicului
mitropolit al Ardealului, Ioan Meţianu ( 1828-1916).
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Slujba de hirotonie a fost oficiată de către mitropolitul Ioan Meţianu
împreună cu episcopul Aradului din acea vreme, Ioan Papp ( 1848-1925), şi la
ea a participat o mare mulţime de credincioşi, între care şi ţărani din Top1iţa
Română, locul de naştere al noului hirotonit.
Cu acest prilej, episcopul Miron Cristea rosteşte o frumoasă şi înălţătoare
cuvântare în care exprimă toate simţămintele pe care le încearcă într-un astfel
de moment decisiv pentru sine ca şi pentru păstoriţii săi din părţile de vest ale
Banatului.
Cuvântarea are ca motto frumoasa şi scurta rugăciune a Sfântului
Ioanichie cel Mare ce se rosteşte mai ales în timpul Postului celui Mare:
,,Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este
Duhul Sfânt: Treime sfântă mărire Ţie", arătând prin aceasta că îşi începe noua
sa activitate de arhiereu, de păstor suprem, sub oblăduirea Pre Sfintei Treimi.
Noul hirotonit începe cuvântul său festiv făcând referire la iubita sa mamă
"o ţărancă inteligentă şi înzestrată cu un adânc simţ firesc pentru creşterea
copiilor" şi care a fost cel dintâi învăţător al său. Pe lângă simţămintele de
credinţă şi de evlavie, ea i-a sădit în suflet şi "ideea unui episcop şi îndeosebi
a unui vlădică românesc", aceasta pentru faptul că ea a avut fericita ocazie de
a primi în casa ei ca oaspete de seamă ,,pe Acela care încă multe veacuri va fi
idealul unui arhipăstor român, pe marele nostru Andreiu".
Mitropolitul Andrei Şaguna (1809-1873) în vreuna din vizitele sale
canonice în zona românească a Topliţei, a poposit aşadar în casa părinţilor lui
Miron Cristea, unde a fost găzduit, prilej cu care părinţii săi au putut vorbi cu
el, şi, probabil că mama sa Domniţa, multă vreme i-a povestit copilului Elie
Cristea despre statura impozantă a mitropolitului Şaguna, aşa cum mărturiseşte
chiar el "de atunci sufletul meu impresionabil n-a scăpat de sub înrâurirea
descrieri/ar acestei cu adevărat măreţe figuri din trecutul nostru nu tocmai
îndepărtat".

Tot o amintire a copilăriei - relatează noul arhiereu - este cea a unui
stup de albine care roieşte ,,şi care zboară după matca sa cu necondiţionată
supunere şi cu încredere oarecum oarbă" şi în mintea lui de copil se gândea
că tot aşa "ascultare trecere şi vază să aibă şi un arhiereu la poporul său
credincios".
Legat de acest exemplu, el arată că un arhiereu, un arhipăstor trebuie
să întrunească în persoana sa alese calităţi şi însuşiri "nu întru atâta fizice,
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cât mai ales intelectuale şi morale cu care să farmece, să Însufleţească şi să
convingă turma sa, pe credincioşii săi" să-I urmeze pe drumul cel bun, săi se
supună şi să

în dragostea sa de părinte duhovnicesc.
Făcându-şi apoi o privire lăuntrică, noul episcop recunoaşte cu sinceritate
faptul că este departe de a avea în întregime aceste însuşiri şi aduce în prim
plan chipurile suave ale Sfântului Ioan Gură de Aur care a fugit de primirea
preoţiei, al Sfântului Grigorie de Nazianz care s-a refugiat în Pont la prietenul
său Vasile după ce a fost hirotonit - fără voia lui - ca preot de către tatăl său
care era episcop şi care a spus despre păstorirea sufletelor că este "arta artelor
fie

cuprinşi

şi ştiinţa ştiinţelor".

După

aducerea acestor exemple de

sfinţenie şi

de smerenie el se întreabă

retoric "dacă aceste podoabe ale Sfinţilor Părinţi - cărora unul ca mine n-ar
fi vrednic nici a le dezlega curelele Încălţămintelor - au fost cuprinşi de o
asemenea îngrijorare- cum să îndrăznesc eu- până acum un smerit slujitor
la altarul Domnului - chiar numai a presupune că Însuşirile mele sunt la
Înălţimea celei mai grele din toate slujbele?"
În continuare explică motivele care I-au determinat să accepte votul
Primul este nădejdea neclintită în ajutorul Sfintei Treimi care
cum mărturisea el: "a stat şi până acum lângă mine şi din fiu de ţăran

alegătorilor.

după

m-a ridicat destul de repede din fuştei În fuştei până la cea mai Înaltă treaptă
ce o poate da poporul nostru românesc din patrie unui fiu credincios al său"
şi

are certitudinea că Pronia nu-l va părăsi nici de acum încolo şi-l va ajuta
ca să se împlinească zicala românească "unde-i lipsa mai mare acolo este şi

ajutorul lui Dumnezeu mai aproape".
Amintind laconic de împrejurările ce au premers alegerii sale ca episcop
la Caransebeş arată că oricine chiar puţin credincios fiind vede în lucrul acesta
"mâna lui Dumnezeu care l-a ajuta şi l-a protejat". Pentru toate acestea el
mulţumeşte lui Dumnezeu fierbinte şi pornind de la cuvintele lui Isus fiul lui
Sirah (XV, 5) nădăjduieşte că Duhul Sfânt îl va învăţa ce să zică şi ce să facă
umplând sufletul său cu duhul înţelepciunii şi al înţelegerii.
Al doilea motiv al acceptării alegerii este acela că va lucra în noua sa
responsabilitate împreună cu "corporaţiunile vieţii noastre bisericeşti, aşezate
pe temelii constituţionale", adică membrii Consiliului Eparhial şi ai Adunării
Eparhiale. Pe aceştia îi va consulta, le va cere sfatul şi le va asculta părerile,
precum culege albina nectarul din toate florile cercetate.
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El îşi face şi un adevărat program de acţiune în noua sa slujire, şi anume,
acela de a lumina clerul şi poporul din eparhia sa, de a ridica moralitatea, de a
întări disciplina "pe toată linia", de a dezvolta instituţiile bisericeşti, culturale
şi economice ale eparhiei, de a spori fondurile şi fundaţiile centrale, de a
introduce un control sever în administrarea averilor parohiale, şi mai ales, de a
readuce în eparhie pacea atât de mult dorită şi atât de mult de lipsă în tumultul
frământărilor ce au precedat alegerea sa ca episcop.
El este pe deplin convins că "numai Duhul păcii este În stare a produce
acea atmosferă liniştită şi sănătoasă şi acea climă socială În care biserica
noastră, poporul nostru şi toate instituţiunile lui să se poată dezvolta moral,
să se poată Întări şi spori: şi toate acestea În scopul mulţămirii vremelnice şi
a.fericirii veşnice a credincioşilor mei."
Propovăduirea Evangheliei lui Hristos va fi o prioritate de căpetenie a
arhiereului Miron Cristea iar sarcina aceasta îi va fi uşurată de faptul că a
devenit "arhiereul unei biserici care păstrează Învăţăturile legii creştine În
toată originalitatea lor apostolică şi În toată curăţenia." Aduce apoi în acest
sens mărturia prof. dr. Albert Erhardt de la Universitatea din Viena care face
un elogiu credinţei răsăritene păstrată intactă încă din vremea apostolilor de
către Biserica Ortodoxă.
O altă încurajare arată el, o simte şi din bucuria ce a produs alegerea
sa în acest scaun episcopal atât în cercurile obştii româneşti cât şi în sânul
"Bisericii surori", adică greco-catolice.
Face apoi un legământ solemn că va avea ca idealuri ale activităţii sale
"credinţa şi legea strămoşească, limba şi cultura românească, dragostea
şi Înaintarea patriei străbune", toate acestea îi vor fi, spune el, "stelele
conducătoare ale activităţii mele".
Aidoma lui Moise proorocul va conduce şi el poporul pe calea credinţei
în Dumnezeu şi a dragostei faţă de pământul strămoşesc şi că nu se va abate:
"de la calea cinstită de bun Român, de convins ortodox şi de credincios
patriot" conştient fiind de faptul că tocmai aceste calităţi l-au înălţat la treapta
episcopatului.
Reiterează şi el ideea lui Şaguna de a ţine alături de popor pentru a
nu greşi şi conclude că ar fi un păcat strigător la cer dacă păstorii sufleteşti
s-ar despărţi vreodată de poporul care înconjură cu dragoste şi respect pe
conducătorii săi sufleteşti.
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Prezenţa ţăranilor

semna de bun augur, ei

în

număr

reuşind

mare la actul hirotoniei el o vede ca pe un
să transforme această zi "În o frumoasă zi de

praznic pentru Întreg ţinutul, ba putem zice pentru Întreaga biserica noastră".
Amintind de cuvântul poetului Mihai Eminescu, că Biserica Ortodoxă
a fost "mama neamului românesc" - să nu uităm că Miron Cristea
şi-a luat teza de doctorat în legătură cu poezia lui Eminescu la Universitatea
din Pesta- stipulează datoria pe care o au conducătorii sufleteşti de a îmbrăţişa
toate trebuinţele poporului ,fie cele religioase - bisericeşti, fie cultural Română

şcolare,

.fie economice - materiale, .fie artistice şi sociale, fie patriotice şi
toate aceste privinţe asupra lui roadele muncii noastre
neobosite".
naţionale, revărsând În
Aminteşte

de jertfele pe care neamul românesc le-a dat în decursul
istoriei "pentru tron şi patrie" şi aşteaptă ajutorul "Înaltelor guverne şi a
organelor lor" în îndeplinirea misiunii sale.
În partea finală a cuvântării sale aduce mulţumiri ,,soborului electoral
din episcopia Severinului" (sic), episcopie care şi în viitor trebuie să rămână
ceea ce a fost şi până atunci: "limanul de mântuire al sufletului nostru,

propoveduitoarea şi ocrotirea culturii noastre, scutul de apărare a poporului
nostru şi deci temelia nebiruită a existenţei noastre naţionale".
Conform uzanţelor vremii, face urări de îndelungă zilire "bătrânului,
bunului şi gloriosului nostru Domn, Împărat şi Rege Francisc Iosif f' care
prin întărirea alegerii "a liniştit spiritele Îngrijorate la sute de mii de fii ai
bisericii noastre", mulţumeşte apoi contelui Ioan Zichy, ministru de culte
precum şi preaslăvitului ,,sinod arhieresc" adică mitropolitului Ioan Meţianu
şi episcopului Ioan Papp pentru slujba hirotoniei întru arhiereu precum şi
tuturor celor prezenţi la această solemnitate.
Sfârşitul cuvântării cuprinde câteva citate alese din Cartea Psalmilor
prin care cere ajutorul Celui Preaînalt în misiunea pe care o începe ca episcop
în ogorul Domnului.
Cuvântarea pe care a ţinut-o în ziua hirotoniei sale întru arhiereu este
cu adevărat o platformă program pe care episcopul Miron Cristea a urmat-o
în întreaga sa slujire, mai întâi la Caransebeş, apoi ca mitropolit primat la
Bucureşti şi, din 1925, ca cel dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Ridicat din popor, educat la cele mai înalte şcoli ale vremii tânărul
Miron Elie Cristea, ucenicind la umbra mitropolitului Meţianu de la Sibiu,
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s-a învrednicit a ajunge la înalta slujire de arhipăstor al românilor din ţinutul
Caransebeşului şi apoi păstor al tuturor românilor din România reîntregită la
1918, dar niciodată nu şi-a uitat obârşia şi neamul, făcând tot ceea ce i-a stat
în putinţă pentru apărarea Bisericii strămoşeşti şi a culturii române, aşa cum
a făgăduit la hirotonia sa întru arhiereu în Catedrala mitropolitană din Sibiu.
Mitropolitul cărturar Antonie Plămădeală, cel care i-a închinat trei cărţi
lui Miron Cristea (Pagini dintr-o arhivă inedită, Bucureşti, 1984; Contribuţii
istorice privind perioada 1918 - 1939, Sibiu, 1985; Elie Miron Cristea,
Corespondenţa, Sibiu, 2005) spunea despre el că a fost "om in bună parte
al veacului trecut, luminat dar tributar formaţiei .şi lumii care l-a produs, el
dovedeşte totuşi că .ştie să citească bine in epocă, dar ceea ce citea in ea il
speria!'', iar dr. Ioan Matei spunea despre Miron Cristea că a avut un adevărat
"o minte şaguniană".
Fie ca acum, la împlinirea a 100 de ani de la hirotonia sa întru arhiereu
şi de la instalarea sa ca episcop al Caransebeşului, ca şi a 85 de ani de la
înălţarea sa la rangul de patriarh, să-i aducem un smerit omagiu şi să-L rugăm
pe Dumnezeu să-1 odihnească cu drepţii întru împărăţia Sa cerească, şi de
acolo, chipul său să vegheze necontenit la viaţa Bisericii străbune pe care el a
slujit-o cu devotament.
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ATOTPREZENŢ Ă ŞI PARUSIE

f Daniil Stoenescu
Episcop-locţiitor

al Daciei Felix

1. "Şi S-a Înălţat la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui": Pe cele
ale crucii prezentului contemplăm pironite deopotrivă protologia
şi eshatologia, Creaţia şi Judecata, Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Dacă
verticala crucii lui Hristos uneşte cerul şi pământul şi pe Dumnezeu cu omul,
braţul orizontal al crucii Domnului leagă începutul şi sfârşitul, trecutul şi
viitorul, timpul cu veşnicia. Această intersecţie sau răscruce de pe cruce rămâne
veşnic însemnată şi pecetluită de sângele Jertfei Domnului şi transfigurată
în lumina Învierii Lui. Pe cruce, stânga lui Hristos cheamă la Sine trecutul,
iar dreapta Lui ne arată viitorul eshatologic împreună cu El. Astfel, Judecata
de Apoi este concluzia existenţei omului şi a lumii, începută prin Creaţie.
Cel de-al VI-lea articol din simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan
mărturiseşte atât un fapt istoric cât şi un adevăr dogmatic. Înălţarea la cer a
Mântuitorului Iisus Hristos şi Şederea Lui de-a dreapta Tatălui este punctul
culminant şi piscul cel mai înalt din planul lui Dumnezeu de mântuire a
lumii, prin Hristos, în Duhul Sfânt. Înălţarea la cer şi Şederea de-a dreapta
Tatălui este veriga de aur care ţine cumpăna, echilibrul şi echidistanta dintre
protologie şi eshatologie, între Facere şi Apocalipsă. Înălţarea la cer şi Şederea
de-a dreapta Tatălui este vestită de prooroci, relatată de sfinţii evanghelişti
şi mărturisită în Faptele Apostolilor şi în celelalte scrieri neotestamentare.
Înălţarea la cer şi Şederea de-a dreapta Tatălui este consecinţă a Învierii,
premiză a Cincizecimii şi perspectivă a Parusiei Domnului. Înălţarea la cer şi
şederea de-a dreapta Tatălui confirmă şi întăreşte atotprezenţa lui Dumnezeu şi
providenta Lui în raport cu lumea, Biserica şi omul. Înălţarea la cer şi Şederea
de-a dreapta Tatălui este cheia de boltă a teologiei dogmatice şi candelabru!
transfigurat al teologhisirii ortodoxe, pentru astăzi, mâine şi poimâine, adică
pentru prezent, viitor şi eshatologie. Hristos cel Înviat şi Înălţat la cer şade
două braţe

27
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULUI

de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl ca şi Cap al Bisericii şi împreună-lucrător
cu Duhul în lume, pentru mântuirea, desăvârşirea şi îndumnezeirea omului.
Prin Înălţarea la cer şi Şederea de-a dreapta Tatălui, Mântuitorul Iisus Hristos
devine contemporan tuturor veacurilor şi fiecărui rând de oameni până la
sfârşitul lumii şi al vremurilor. Prin urmare, Hristos este contemporan cu noi
şi noi suntem contemporani prin Duhul Sfânt cu Cel ce şade de-a dreapta
Tatălui. Înălţarea la cer şi Şederea de-a dreapta Tatălui presupune şi dă naştere
la implicaţii existenţiale pentru om, morale pentru creştin şi spirituale pentru
teolog în această perioadă şi vreme de aşteptare, priveghere şi pregătire pentru
venirea şi întâmpinarea Mirelui.
2. Atotprezenţă şi Parusie. "Şi cele patru făpturi vii, având fiecare dintre
ele câte şase aripi -precum serafimii- sunt pline de ochi, de jur-împrejur şi
pe dinăuntru - precum heruvimii - şi odihnă nu au ziua şi noaptea, zicând:
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel ce este
şi Cel ce vine" (Apocalipsă 4,8). "Cel ce este" este Acelaşi cu "Cel ce vine"
(Apocalipsă 1,8). Cel ce şade de-a dreapta Tatălui (Faptele Apostolilor 7,5556) şi este cu noi "în toate zilele, până la sfârşitul veacului" (Matei 28,20);
Cel ce umple cerul şi pământul cu mărirea şi prezenţa Lui (Isaia 6,3), este
Acelaşi cu Cel ce vine pe norii cerului (Apocalipsă 1,7). Cel conştientizat
ca atotprezent de către psalmistul David (Psalmul 15,8-9; 138,7-10) este
"Judecător al celor vii şi al celor morţi" (Faptele Apostolilor 10,42). Cuvintele
sfântului apostol Iacob: "lată, Judecătorul stă înaintea uşilor" (Iacob 5,9)
exprimă adevărul biblic şi dogmatic despre Parusia Domnului care din însăşi
Joia Înălţării la cer se află înaintea uşilor istoriei şi ale timpului. Parusia este
revelarea, descoperirea şi manifestarea supremă a Atotprezenţei prin arătarea
şi venirea întru slavă pe norii cerului a Celui ce şade de-a dreapta Tatălui.
Atotprezenţa pregăteşte Parusia. Atotprezenţa este temeiul şi fundamentul
Parusiei, iar Parusia este împlinirea şi desăvârşirea văzută a Atotprezenţei.
Atotprezenţa este treimică, iar Parusia este hristică. Atotprezenţa este din veci
şi pentru veci. Parusia are ca temelie Întruparea, Pătimirea, Învierea şi Înălţarea
la cer, iar ca pregătire Cincizecimea. Duhul Sfânt cel prezent, viu şi lucrător
în Biserică şi în lume pregăteşte Parusia ca pe o supremă Cină din Emaus.
Parusia închide uşa vremurilor şi deschide uşa veşniciei. Parusia Domnului
este transfigurarea şi slava Atotprezenţei lui Dumnezeu. Parusia este scopul şi
esenţa atotprezenţei, iar Atotprezenţa este nimbul Parusiei. Astfel, conştiinţa
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lui Dumnezeu este garanţia pregătirii şi aşteptării eshatologice
a Parusiei Domnului, ca revelaţie ultimă, finală şi veşnică. De aceea "ştiinţa
sfinţilor" (Pilde 30,3) şi "cunoştinţa mântuirii" (Luca 1, 77) ne învaţă să cântăm
"Cântarea Cântărilor" în "Sfânta Sfintelor", pentru "Sfântul Sfinţilor" (Daniel
9,24)- Iisus Hristos "Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine" (Apocalipsă 1,8).
3. Raportul dintre Atotprezenţă şi Parusie defineşte esenţa şi sensul
existenţei. Atotprezenţa este norul pe care va veni Fiul Omului, iar Parusia este
fulgerul care se arată de la răsărit până la apus. Atotprezenţa precede şi însoţeşte
Creaţia, Revelaţia, Providenţa, Întruparea şi Parusia. Între Atotprezenţă şi
Providenţă există un raport de concomitenţă, pentru că acelaşi Dumnezeu care
este atotprezent lucrează şi Providenţa. Parusia este scopul şi sensul Revelaţiei,
scopul şi sensul Întrupării, precum şi capătul, cascada de lumină şi de foc şi
transfigurarea istoriei. Creaţia este Alfa a toate iar Parusia este Omega a toate.
Parusia este speranţa Bisericii, după cum Atotprezenţa este credinţa Trupului
şi Miresei lui Hristos, iar Împărăţia ce va să vie este dragostea noastră a tuturor
şi dorul creştinilor. Parusia dă sens Creaţiei, conţinut Revelaţiei, direcţie
Providenţei, scop Întrupării, rost istoriei, încununare Bisericii şi temelie
Împărăţiei lui Dumnezeu. Cele şase zile ale Creaţiei şi ziua de odihnă se
împlinesc şi se desăvârşesc în ziua celei de A Doua Veniri a lui Hristos. Toate
arătările, descoperirile şi cuvintele Revelaţiei se concentrează, se adună şi se
înclină în faţa tronului Judecăţii de Apoi, înaintea căruia îşi depun cununile
de mărire şi slavă, precum cei douăzeci şi patru de bătrâni din Apocalipsă
(4,10-11 ). Toate lucrările Providenţei îşi au ecoul în trâmbiţa Învierii celei
de Apoi şi toate consecinţele Întrupării, respectiv Învierea cea de a treia zi,
Înălţarea la cer şi Cincizecimea sau Pogorârea Duhului Sfânt, se încununează
prin Parusia Domnului. Astfel Parusia, ca esenţă a eshatologiei, este totodată
transfigurarea cosmologiei, împlinirea antropo1ogiei, desăvârşirea hristologiei
şi lucrarea prevmatologiei.
Toate teofaniile vechitestamentare şi epifaniile neotestamentare se
întâlnesc în Atotprezenţă şi se împlinesc în Parusie. De aceea toţi norii cerului
pot şi trebuie contemplaţi ca "înaintemergători" ai Norului plin de slavă,
lumină şi strălucire, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni a doua
oară, în ziua Parusiei. "Norii sunt căruţa Ta şi te porţi pe aripile vânturilor"
(Psalmul 103) şi "Norii sunt pulberea de sub picioarele Lui" (Naum 1,3).
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lui Dumnezeu - în Sfânta Scriptură şi la
sfinţii Părinţi. Oamenii au început a redescoperii atotprezenţa lui Dumnezeu
- Cel ce pretutindenea este şi pe toate le împlineşte, precum în rugăciunea
"Împărate ceresc" - abia atunci când, pe vremea lui Enos, fiul lui Set, "au
început a chema numele Domnului Dumnezeu" (Facere 4,26). Enoh a umblat
înaintea lui Dumnezeu două sute de ani având în mod desăvârşit conştiinţa
atotprezenţei Lui, până când a fost răpit la cer (Facere 5,22). Patriarhul Noe
descoperă atotprezenţa lui Dumnezeu aflând har înaintea Lui şi mergând pe
calea Domnului (Facere 6,8-9), fapt pentru care avea să primească porunca
facerii corabiei, închisă şi purtată pe apele potopului de însăşi mâna Domnului
(Facere 7, 16). Conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezu avea să-I învrednicească
pe patriarhul biblic de încheierea legământului cu Dumnezeu, sub semnul şi
lumina curcubeului. Patriarhul Avraam descoperă atotprezenţa lui Dumnezeu
prin Teofania de la stejarul Mamvri şi prin minunea de pe Moria, iar patriarhul
Iacob prin revelaţia de la Betel şi de la Peniel. Moise îşi însuşeşte conştiinţa
atotprezenţei lui Dumnezeu prin revelaţia rugului aprins, trecerea Mării Roşii
şi primirea tablelor legii pe muntele Sinai, stâlpul de foc fiind semnul prezenţei
lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel şi a atotprezenţei Lui, în orice loc şi în
orice timp. Proorocul Samuel va fi descoperit atotprezenţa lui Dumnezeu prin
chemarea minunată din cortul sfânt, atunci când răspunde: "Vorbeşte, Doamne,
căci robul Tău ascultă !" (1 Regi 3,10), iar cuvintele psalmistului: "Văzut
am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este,
ca să nu mă clatin" (Psalmul 15,8), stau mărturie a conştiinţei atotprezenţei
lui Dumnezeu pe care a avut-o regele David, fie dacă s-ar fi suit la cer, fie
dacă s-ar fi sălăşluit la marginile mării, luându-şi aripile de dimineaţă, fie dacă
s-ar fi coborât în adânc (Psalmul 13 8, 7-12). Sfântul prooroc Ilie, precum toţi
proorocii, a fost stăpânit de conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu, atât la
pârâul Cherit şi în Sarepta Sidonului, cât şi pe Carmel şi la Horeb, şi dincolo
de Iordan, de unde a fost înălţat la cer. Temelia conştiinţei atotprezenţei lui
Dumnezeu pentru proorocul Isaia va fi fost vedenia serafimilor din templu;
pentru proorocul Iezechiel, descoperirea heruvimilor de la râul Chebar, iar
pentru sfântul prooroc Daniel, revelaţia "Celui vechi de zile". Pentru profetul
Iona, conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu şi a providenţei Lui îşi atinge
punctul culminant prin rugăciunea din pântecele chitului şi prin contemplaţia
duhovnicească din coliba de la răsărit de Ninive, iar turnul cel de veghe al
4.

Conştiinţa atotprezenţei
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proorocului Avacum nu se sprijină pe altceva decât pe aceeaşi conştiinţă a
atotprezenţei divine.
Intensitatea maximă a conştiinţei atotprezenţei lui Dumnezeu, pentru
sfântul Ioan Botezătorul, avea să fie Epifania de la Iordan şi Botezul
Domnului; după cum, pentru sfinţii apostoli Petru, Iacob şi Ioan, acelaşi har
şi dar avea să fie împărtăşit la Schimbarea la Faţă a Domnului de pe muntele
Taborului. Conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu avea să-i însoţească toată
viaţa, precum Hristos cel Înviat pe drumul spre Emaus, pe sfinţii ucenici Luca
şi Cleopa, după Cina şi arătarea din Emaus, precum pe sfântul apostol Pavel,
după revelaţia de pe drumul Damascului. Pietrele de temelie ale conştiinţei
luminoase a atotprezenţei lui Dumnezeu de care s-a învrednicit sfântul apostol
şi evanghelist Ioan, aveau să fie: minunea de pe Tabor, plecarea capului pe
pieptul Mântuitorului la Cina cea de Taină, şederea şi rămânerea statornică
lângă crucea Domnului, alergarea la mormânt în dimineaţa Învierii, cele din
urmă cuvinte ale Domnului mai înainte de Înălţare, Cincizecimea sau Pogorârea
Duhului Sfânt şi revelaţia din insula Patmos. Pentru toţi sfinţii apostoli, ca
şi pentru toţi sfinţii şi creştinii de pretutindeni, fundamentul hristologic al
conştiinţei atotprezenţei lui Dumnezeu este Întruparea, Învierea şi Înălţarea la
cer a Mântuitorului, iar fundamentul pnevmatologic este Pogorârea Duhului
Sfânt sub chip de limbi de foc, care ni-L fac prezent în Biserică şi în lume pe
Dumnezeul Treimic, prin sfintele Taine, ierurgii, slujbe şi rugăciuni.
Conştiinţa teologică şi apostolică a atotprezenţei lui Dumnezeu este
exprimată în mod desăvârşit de către sfântul apostol Pavel în predica sa din
Areopagul din Atena: "Căci În El trăim şi ne mişcăm şi suntem" (Faptele
Apostolilor 17 ,28), după cum conştiinţa ortodoxă, trăi rea şi mărturisirea acestei
taine şi a acestui adevăr dogmatic, este exprimată, în numele tuturor sfinţilor
Părinţi ai Bisericii, şi evidenţiată cel mai bine prin trei apoftegme celebre ale
sfinţilor Părinţi ai deşertului din Patericul egiptean: "Oriunde vei merge, pe
Dumnezeu să-1 ai pururea înaintea ta" (avva Antonie 3); "Dumnezeu aici este
şi pretutindenea este Dumnezeu" (avva Visarion 1) şi: "Călătorea odinioară
avva Daniil şi avva Ammoi. Şi a zis avva Ammoi: Când vom şedea şi noi la
chilie, părinte ? Zis-a avva Daniil, lui: Cine ia de la noi pe Dumnezeu acum
? Dumnezeu este în chilie şi iarăşi Dumnezeu este în afară de chilie" (avva
Daniil 5) - "Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem" (Faptele Apostolilor
17,28). Întru El trăim, întru El vieţuim, întru El respirăm, întru El simţim,
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întru El gândim, întru El privim, întru El cunoaştem, întru El iubim. Întru El
ne mişcăm paşii vieţii, bătăile inimii, gândurile minţii, şi aripile sufletului.
Întru El ne rugăm, cu El vorbim, pe El Îl contemplăm. Întru El suntem, întru
El existăm, întru El fiinţăm, aici şi în veşnicie. Iubirea Lui ne hrăneşte, lumina
Lui ne pătrunde, harul Lui ne susţine. Gândul Lui ascuns în noi ne e cale,
adevărul Lui descoperit nouă ne este sens şi viaţa Lui împărtăşită nouă ne este
înviere.
Conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu, ca şi continuitate mentală şi
spirituală a prezenţei Lui, este din punct de vedere filocalic, temeiul rugăciunii
neîncetate, a contemplaţiei naturale, a supravegherii minţii şi a gândurilor,
a sporirii întru virtute, a adâncirii întru tăcere şi smerenie şi a înflăcărării
dragostei faţă de Cel atotprezent. Conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu ne
umple viaţa şi sufletul, inima şi mintea cu bucuria, pacea, liniştea şi iubirea lui
Hristos prin prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt.
5. Conştiinţa celui dintâi dintre păcătoşi. Conştiinţa atotprezenţei lui
Dumnezeu este legată de conştiinţa celui dintâi dintre păcătoşi şi conştiinţa celui
dintâi dintre păcătoşi se raportează la conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu.
Niciodată nu vom putea şti însă care o precede şi o determină pe cealaltă.
Simţindu-te cel dintâi dintre păcătoşi, descoperi atotprezenţa lui Dumnezeu şi
descoperindu-L pe Dumnezeu atotprezent, nu poţi decât să te simţi cel dintâi
dintre păcătoşi, după cuvintele sfântului apostol Pavel, preluate de către sfântul
Ioan Gurădeaur la începutul rugăciunii de dinaintea Sfintei Împărtăşanii:
"Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit
în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu" (1
Timotei 1, 15). Acest cuvânt apostolic este întărit de cuvântul patristic al avvei
Sisoe cel Mare din acelaşi Pateric egiptean: "Un frate 1-a întrebat pe avva Sisoe
zicând: mă văd pe mine că aducerea aminte a lui Dumnezeu petrece cu mine.
1-a zis lui bătrânul: nu este mare lucru să fie cugetul cu Dumnezeu, ci mare
este să te vezi pe tine sub toată zidirea. Că aceasta împreună cu osteneala
trupească, povăţuieşte la chipul smeritei cugetări." (avva Sisoe 13). A te vedea
pe tine însuţi sub toată zidirea însemnează a te simţi mai prejos şi mai vinovat
decât toţi înecaţii de pe vremea potopului; mai prejos şi mai vinovat decât
locuitorii Sodomei şi ai Gomorei din adâncul Mării Moarte; mai prejos şi mai
vinovat decât egiptenii din oastea lui faraon înnecaţi în adâncul Mării Roşii;
mai prejos şi mai vinovat decât cei răzvrătiţi împotriva lui Moise pe care
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mai prejos şi mai vinovat decât cei ce L-au osândit şi
răstignit pe Domnul; mai prejos şi mai vinovat decât tâlharul cel d~-a stânga,
răstignit şi osândit; mai prejos şi mai vinovat decât fecioarele cele neînţelepte
de la venirea Mirelui şi decât caprele de-a stânga de la Judecata de Apoi; cu
un cuvânt, mai prejos şi mai vinovat decât toţi cei din iad şi decât cel fără
haină de nuntă, care s-a trezit aruncat în întunericul cel mai dinafară (Matei
22,13 ). Atunci vei simţi nevoia adâncă a unui "potop cu apă" de lacrimi şi
plâns izvorât din dumnezeieştile cuvinte ale Facerii, înţelese în duh filocalic:
"În anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a douăzeci şi şaptea
a lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui
mare şi s-au deschis jgheaburile cerului; şi a plouat pe pământ- cu plâns, jale
şi lacrimi- patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi." (Facere 7, 11-12).
6. Fulgerul revelaţiei şi rugul aprins al Parusiei: Această aparentă
inversare metaforică de termeni teologici între rugul aprins al revelaţiei (Exod
3,2) şi fulgerul Parusiei (Matei 24,27), nu vrea decât să scoată în evidenţă
caracterul fulgurant, supraluminos şi instantaneu al revelaţiei dumnezeieşti
supranaturale şi dimensiunea revelaţională, apocaliptică şi eshatologică
a Parusiei Domnului. Deşi revelaţia dumnezeiască este asemenea rugului
aprins, sau mai bine zis este plină de ruguri aprinse, totuşi ea este şi asemenea
fulgerului ce brăzdează şi luminează cerul întunecat al existenţei postedenice.
De asemenea, deşi Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos aseamănă cea de A Doua
Lui Venire cu fulgerul care "iese de la răsărit şi se arată până la apus" - de
la răsăritul lumii până la apusul ei -, Parusia Domnului este şi va fi totodată
împlinirea, adeverirea şi desăvârşirea rugului aprins al revelaţiei care va
strălumina veşnicia cea fără de hotar a Împărăţiei iubirii lui Dumnezeu.
Revelaţia dumnezeiască ne uimeşte, ne cutremură şi ne bucură în acelaşi timp,
precum fulgerul în vreme de furtună sau de noapte. Parusia Domnului ne va
copleşi şi ne va învălui cu lumina ei, precum rugul aprins pe Moise.
Fulgerul Parusiei este esenţa rugului aprins al revelaţiei, iar rugul aprins
al revelaţiei este haina de lumină a fulgerului Parusiei. Revelaţia dumnezeiască
a Vechiului şi a Noului Testament a fost nu numai fulgerătoare, ci şi asemenea
unui fulger care "iese de la răsărit şi se arată până la apus"- adică de la Facere
la Apocalipsă. La fel, Parusia Domnului va fi nu numai asemenea fulgerului
care "iese de la răsărit şi se arată până la apus", ci şi asemenea rugului aprins
ce se va pogorî pe norii cerului "ca să judece viii şi morţii". Înaintea rugului
i-a

înghiţit pământul;
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aprins al Parusiei, precum înaintea fulgerului revelaţiei, ne vom arunca cu toţii
încălţămintea din picioarele noastre, acoperindu-ne feţele, căci locul pe care
vom călca- cerul cel nou şi pământul cel nou (Il Petru 3, 13; Apocalipsă 21,1)
-"este pământ sfânt".
7. Contemplaţie şi Parusie: "Iar Iisus a zis: Eu sunt, şi veţi vedea pe
Fiul Omului şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii cerului"
(Marcu 14,62; Matei 26,64; Luca 22,69). În răspunsul dat de Mântuitorul nostru
Iisus Hristos la întrebarea arhiereului din Vinerea Patimilor: "Eşti Tu Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu" (Matei 26,63) sau "Fiul Celui binecuvântat ?" (Marcu
14,61 ), contemplăm descoperirea adevărului de credinţă fundamental şi actual
al creştinismului: Şederea lui Iisus Hristos Cel Înviat de-a dreapta Tatălui şi
venirea Lui întru slavă pe norii cerului la Parusie. În cuvintele Mântuitorului
desluşim deopotrivă prezentul cel ce este de faţă şi viitorul final, cel ce va
fi şi va veni, istoria şi eshatologia, contemporaneitatea noastră cu Hristos
şi înfăţişarea noastră înaintea dreptului Judecător. "De acum" înainte spune
sfântul Matei şi precizează sfântul Luca (Matei 26,64; Luca 22,69), adică din
Vinerea Patimilor, din Duminica Învierii şi din Joia Înălţării la cer, vom vedea
cerurile deschise, vom contempla pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Tatălui,
vom crede şi vom mărturisi acest adevăr suprem prin cuvintele sfântului
arhidiacon Ştefan din ziua revelaţiei din sinedriu şi a muceniciei sale: "Iată
văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu !"
(Faptele Apostolilor 7,56). "De acum" înainte Îl vom dori şi-L vom aştepta în
fiecare zi pc Iisus Hristos "venind pe norii cerului" (Marcu 14,62) ca să judece
vii şi morţii.
Prima parte a cuvântului din răspunsul Mântuitorului dat arhiereu1ui se
referă la contemplaţia mentală prin credinţă - şi în cazuri excepţionale prin
descoperire - a şederii Mântuitorului de-a dreapta Tatălui, de la Înviere şi
Înălţare până la Parusie, iar partea a doua a cuvântului din acelaş răspuns
adevereşte şi mărturiseşte credinţa nestrămutată şi nădejdea sigură în cea
de-A Doua Venire a Domnului, bucuria Bisericii şi speranţa lumii. Credinţa
în prezenţa şi Şederea lui Hristos Cel Înviat de-a dreapta Tatălui ne umple
conştiinţa de bucurie şi cutremur, inima de dragoste şi sufletul de încredere
neţărmurită. Credinţa în prezenţa şi Şederea lui Hristos de-a dreapta Tatălui ne
modelează trăirea, ne adânceşte întru smerenie şi ne întraripează dorul întru
dragoste, asigurându-ne că El, Cel prezent şi atotprezent, este cu noi "în toate
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zilele, până la sfârşitul veacului" (Mate 28,20). Această credinţă este cheia
de boltă a contemplaţiei şi piatra cea din capul unghiului a eshatologiei, până
în cea din urmă zi a istoriei Bisericii şi a vieţuirii creştine. "Maran atha !
Domnul nostru vine !" (1 Corinteni 16,22). "Amin ! Vino Doamne !isuse !"
(Apocalipsă 22,20).
Atotprezenţă şi

*

Parusie sunt două dintre adevărurile dogmatice ortodoxe
înspre care Prea Cuviosul Părinte Arsenie Boca a dorit în mod deosebit să-mi
îndrepte atenţia, preocuparea, cugetarea şi gândul smerit, fapt pentru care îi
voi rămâne veşnic recunoscător.
Hăţăgel,

14 ianuarie 20 1O
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DUHUL "DE VIAŢĂ FĂCĂTORUL"
ŞI SFINŢITORUL CREAŢIEI

Pr. Praf Dr. Sorin Cosma

Dumnezeu Tatăl este creatorul "tuturor celor văzute şi
"toate le lucrează Tatăl, în Fiul, prin Duhul Sfânt".
Aceasta înseamnă că Sfânta Treime prin unitatea de fiinţă asigură şi unitatea de
acţiune. Deşi distincte, Persoanele Treimice nu se despart în acţiune. Gândind
în felul acesta, ne putem explica fără prea mare greutate că Duhul se purta
deasupra a ceea ce era "netocmit şi gol" (Facerea 1, 2), nu pentru a completa
crearea vieţii şi a lumii din nimic, prin cuvânt, ci pentru că viaţa era comună
deopotrivă Tatălui şi Fiului şi Duhului. De aceea, putem spune că Dumnezeu
Tatăl este Creatorul. În acelaşi timp şi Duhul este creatorul, precum şi FiulCuvântul este creatorul, după cum mărturiseşte Scriptura despre El, arătând că
"toate prin Dânsul s-au făcut, şi fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut"
(Ioan 1, 3).
În acelaşi timp, Duhul este de "viaţă făcătorul" şi pentru faptul că
numai prin El se ajunge la plenitudinea vieţii. Iar plenitudinea vieţii înseamnă
sfinţenia vieţii, fiindcă adevărata viaţă îşi are originea şi izvorul în perfecţiunea
Sfintei Treimi. Noi nu putem ajunge la ea decât prin lucrarea de continuă
înduhovnicire pe care ne-o împărtăşeşte Duhul de viaţă făcătorul şi sfinţitorul
ei. De aceea, când îl numim "Duh Sfânt", recunoaştem lucrarea Lui de sfinţire
a vieţii noastre spre desăvârşirea şi plenitudinea ei. Reversul acestei realităţi
rezidă în faptul că despărţindu-ne de viaţa sfinţitoare a Duhului, ne sustragem
de la împlinirea vieţii proprii, rămânând doar cu iluzia înşelătoare a egoismului
care proclamă viaţa o posesie personală, cu care fiecare poate face ceea ce
vrea ... Tocmai de aici rezultă înşelarea şi paradoxul existenţial. .. Şi anume
că omul, vrând să dea vieţii sale demnitatea plenară, detaşând-o de viaţa şi
sfinţenia Duhului, nu numai că nu o împlineşte, ci o destramă, epuizând-o de
autentic, prin risipirea ei în tot felul de combinaţii sterile ...
Când spunem

că

nevăzute", înţelegem că
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Epoca postmodernă, prin secularismul pe care îl promovează ca detaşare
de viaţa şi lucrarea Duhului, experimentează tragic atentatul omului la adresa
propriei vieţi, precum şi asupra pământului peste care Dumnezeu 1-a aşezat
stăpân, spre a-1 chivernisi după înţelepciunea Duhului "de viaţă făcătorul".
Aceasta este criza ecologică despre care se vorbeşte atât de mult, fiindcă
o resimţim cu toţii. Şi dacă o simţim tragic, înseamnă că acţiunea de promovare
a vieţii omului şi a vieţii planetare este greşită şi trebuie revizuită.
Asumându-şi responsabilitatea asupra vieţii omului, pe care Dumnezeu
i-a încredinţat-o, Biserica nu poate rămâne indiferentă în faţa crizei care devine
din ce în ce mai acută şi distructivă, ci oferă soluţia reîntoarcerii la autenticul
vieţii. Astfel, Consiliul Ecumenic al Bisericilor centrează tema Adunării
Generale de la Canberra ( 1991) pe lucrarea Duhului Sfânt în lume şi declară
că "cu cât devenim mai conştienţi de darul vieţii ca dar preţios ce ne vine de
la Duhul Sfânt, cu atât mai mult constatăm pericolul care ne ameninţă astăzi.
Pentru prima dată, sistemele care asigură viaţa planetei şi viaţa însăşi sunt
puse în pericol din cauza acţiunilor umane iresponsabile. Niciodată oamenii
n-au ameninţat atât de grav ca astăzi echilibrul ecologic al întregii noastre
planete, adică ansamblul ecologiei planetare ... Suntem ameninţaţi de efectul
cumulativ al factorilor care distrug progresiv stratul de ozon ce protejează
pământul, care degradează solul, adică despădurirea, eroziunea, exploatarea
comercială a resurselor, militarizarea şi războaiele, poluarea apelor, degradarea
aerului, dispariţia speciilor şi încă multe altele. Întreaga creaţie este rănită
mortal. .. Această criză îşi are rădăcinile ei înfipte adânc în poftele nestăpânite
ale omului, în exploatarea resurselor naturale pentru profit şi îmbogăţire ...
Economia şi era industrială tratează natura ca şi cum n-ar fi decât «O resursă
naturală»"', de care profită abuziv.
În cadrul responsabilităţii umane faţă de criza ecologică trebuie încă
dintru început să recunoaştem faptul că omul nu se află în afara "mediului
înconjurător", ci este integrat în acesta. Concepţia potrivit căreia omul poate
acţiona "din afară" asupra mediului subordonându-1 intereselor sale, este
greşită. Omul trebuie să cunoască componentele mediului, pe care le poate
folosi într-o anumită măsură, cu anumite condiţii. El trebuie să cunoască
Septieme Assembh!e de Canberra, Rapport Section 1, "Esprit, source de vie, garde
Ta creation", p. 2.
1
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limitele intervenţiei sale în mediu, precum şi măsura în care acesta "suportă"
efectul negativ al multora din acţiunile sale.
La situaţia de criză s-a ajuns datorită desacralizării creaţiei prin
secularismul vieţii umane, datorită antropocentrismului, care "excelează" prin
duritatea egoismului său.
Motivul determinant se consideră a fi neşansa împlinirilor eshatologice,
a parusiei Domnului, pe care lumea a aşteptat-o cu ardoare la sfârşitul primului
mileniu şi care a produs o dezamăgire cumplită în sufletele oamenilor. Iată
un comentariu de netăgăduită valoare documentară privind mult aşteptata
parusie a Domnului, "care contaminase toată lumea occidentală ... Apropierea
înfricoşatei judecăţi stârnise printre oamenii de atunci o fierbere pe care numai
din uşurinţă am putea-o învecina cu nebunia. Duceţi-vă cu închipuirea, mai
departe, la desfăşurarea acestui uimitor şi grandios spectacol, ca să înţelegem
ce s-a petrecut în sufletul acelor oameni, când în dangătul clopotelor din puterea
nopţii, care vestea sfârşitul a o mie de ani, care trebuia să fie sfârşitul lumii,
Hristos n-a venit! ... Să asemănăm clipa aceea cu o catastrofă din acelea pe care
le-a suferit scoarţa pământului. Ceva s-a surpat atunci în sufletul oamenilor.
Omul întreg de până atunci s-a spart, s-a smucit şi s-a rupt de lumea nevăzută
în care crezuse, întorcându-se de la ea şi întorcându-şi privirile către ceea ce
socotise până atunci a fi fost deşertăciunea deşertăciunilor ... O nouă lume a
început din noaptea aceea, iar procesul izbucnit acum o mie de ani dăinuie încă
sub ochii noştri ... Omul s-a hotărât să renunţe la bucuriile incomparabile ale
paradisului ceresc, pentru a căuta cu perseverenţă, prin toate mijloacele iscusite
ale minţii şi ştiinţei, cele din viaţa aceasta". 2 Dar omul occidental a devenit o
pradă uşoară neîmplinirilor eshatologice de la sfârşitul primului mileniu şi
datorită faptului că fiind sub influenţa platonică (şi chiar maniheică) declară
lumea materială rea, atât de pervertită în păcat, încât nu se mai putea salva decât
numai printr-o minune. Iar această minune ar fi putut fi mult aşteptata parusie
a Domnului. De aici şi promovarea predestinaţiei de către Fericitul Augustin
în lupta cu pelagianismul; şi tot de aici şi ascetismul mortificator al trupului,
promovat de Biserica Apuseană, înclinată mai mult spre patimile şi moartea
Domnului, decât spre învierea Lui din morţi. Neîmplinita aşteptare a parusiei
a provocat în teologia apuseană o adevărată răsturnare valorică, concretizată
prin trecerea de la platonismul care susţinea evadarea din legăturile naturii
2

Alexandru Mironescu, Certitudine şi adevăr, Bucureşti, 1992, p. 27-28.
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camale în lumea perfecţiunilor divine, la aristotelism, unde atenţia era atrasă
de cercetarea lumii materiale. Şi astfel a luat naştere scolastica, cu pretenţia
că poate interpreta toate fenomenele naturii şi că poate cunoaşte totul. Iar
când, ca "ştiinţă sacră", a declarat celelalte ştiinţe drept "ancilla teologiae",
s-a produs ruptura şi chiar conflictul cu acestea. 3 Şi astfel, din această
confruntare se instaurează antropocentrismul promovat de pe poziţii diferite şi
antagoniste, atât de către teologie, cât şi de ştiinţă. Apoi, din cauza inchiziţiei,
începând mai ales cu secolul luminilor, ştiinţa a declanşat revolta împotriva
lui Dumnezeu, aşezând în locul raţiunii divine, legea hazardului şi necesităţii,
iar evoluţionismul, opunând ordinea naturală celei supranaturale, proclamă că
lumea poate funcţiona autonomă faţă de Dumnezeu.
Dacă teologia şi ştiinţa nu-l consideră pe om membru al creaţiei, ci stăpân
şi proprietar al ei, acestuia nu-i rămâne decât să aplice asupra naturii dreptul
său de proprietate, redat atât de categoric de dreptul roman prin cuvintele: ,jus
utendi, fruendi et abutendi". Şi abuzul s-a transformat în criză ecologică cu
consecinţe nefaste chiar asupra omului şi a planetei.
Teologia apuseană recunoaşte că la transcendenta absolută a lui
Dumnezeu, detaşată oarecum de creaţie, s-a ajuns datorită faptului că nu s-a
adâncit interpretarea revelaţiei divine, care îl prezintă pe Dumnezeu Creatorul
în Treime, cu participarea deopotrivă a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt la
crearea lumii. În felul acesta, lucrarea Treimică rămâne permanent activă în
creaţie, spre a o conduce la sfinţenia ei deplină. Iată în acest sens şi cuvintele
unei voci autorizate ale teologiei apusene. Teologul Jtirgen Moltmann critică
tradiţia apuseană, care accentuând transcendenţa absolută a lui Dumnezeu,
a separat pe Creator de creaţia Sa. Răpind astfel naturii "misterul ei divin",
a desacralizat-o prin secularizare. "Astăzi - spune el - s-a ajuns la faptul
de a redescoperi imanenţa Creatorului în creaţia Sa, pentru a recepta creaţia
întreagă spre cinstirea Creatorului. Pentru aceasta ajută cel mai bine noţiunea
de creaţie prin Logosul lui Dumnezeu şi înţelegerea pnevmatologică a creaţiei
prin Duhul Divin"4 •
În acest cadru ne apare oportun ca în noua considerare a păcatelor
capitale din era globalizării (2008), Biserica romana-catolică să aşeze în
fruntea acestora "poluarea mediului înconjurător", vizând prin aceasta
3
4

Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Popescu, Teologie
" •••

Iar Tu

înnoieşti faţa pământului".

Cosmosul, între frumos

şi

şi cultură, Bucureşti,

1993, p. 98-1 O1.

Despre ecologia Duhului creator, în voi.

apocaliptic, Alba Iulia, 2007, p. 42.
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interesul deosebit pe care morala creştină se cuvine să îl acorde orientării
sociale şi ecologice a persoanei umane.
În locul concepţiei despre transcendenta absolută a lui Dumnezeu şi a
omului ca stăpân şi proprietar al lumii, care a dus la criza ecologică actuală,
se statomiceşte tot mai mult antidotul crizei, "leacul" salvator, care proclamă
fraternitatea omului cu creaţia. Aceasta este de altfel şi o cerinţă a firii, care,
împărtăşind o dată cu omul şi alături de el stricăciunea, aspiră şi ea la eliberarea
fiilor lui Dumnezeu de sub robia corupţiei prin împărtăşirea din viaţa lui Hristos
cel înviat, care pe toate le restabileşte (Romani 8, 20-22), iar omul din "despot"
să devină "împreună lucrător cu Dumnezeu" (l Corinteni 3, 9) la desăvârşirea
creaţiei. 5 În felul acesta, sacralizând creaţia, abandonăm antropocentrismul
despotic În favoarea teocentrismului, conform căruia, Dumnezeu
Creatorul şi Proniatorullumii nu numai că veghează asupra creaţiei Sale,
ci o sfinţeşte şi o Îndumnezeieşte prin energiile necreate ale Sfintei Treimi
care, pătrunzând materia, o spiritualizează şi o transfigurează. După cum
bine s-a arătat, "taina creştinismului în viziunea ortodoxă" este taina materiei
transfigurate în Hristos". 6 Astfel se depăşeşte pentru totdeauna deismul, care
izola pe Dumnezeu de lume, negând pronia divină. Se afirmă panenteismul,
prin care recunoaştem prezenţa lui Dumnezeu În creaţie, nu a fiinţei Lui,
că atunci ar fi panteism, ci a energiilor necreate, ca lucrare a Sfântului
Duh. 7 Încă de la creaţie, Duhul Sfânt "de viaţă făcătorul", aduce ordinea şi
viaţa în lume; iar în ziua Cincizecimii sfinţeşte creaţia prin puterea harului
Său.

Depăşind

astfel dualismul cartezian dintre materie şi spirit, panenteismul
la rândul său şi dualismul dintre Dumnezeu şi creaţie. Şi acest lucru
este afirmat astăzi mai mult ca oricând de mulţi din savanţii lumii. Astfel,
Claude Bemard spune că "marea greşeală a ştiinţei în epoca noastră este de
a fi aderat la un pozitivism negator al oricărei metafizici, atunci când omul
nu se mai poate lipsi nici de metafizică, nici de religie. 8 Pe de altă parte,
oamenii de ştiinţă găsesc acum tot mai mult ordinea raţională care se află
la baza cosmosului. Ei afirmă că "universul întreg este plin de inteligenţă
depăşeşte

5

Mitropolit Nicolae Corneanu, Teologie
1990, p. 190.
6
D. Popescu, o.c., p. Il O.
7
Ibidem, p. 104.
H Al. Mironescu, o.c., p. 32.

şi

ecologie, în voi. Quo vadis,
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de intenţie: de la cea mai mică particulă elementară până la galaxii. Şi
ceea ce este extraordinar în ambele cazuri, este vorba de aceeaşi ordine şi
de aceeaşi inteligenţă ... Sub forţa vizibilă a realului, există ceea ce grecii
numesc «logos», un element raţional, inteligent, care veghează, dirijează
şi însufleţeşte lumea şi care face ca această lume să nu fie haos, ci ceva
ordonat". 9 Celebrul fizician american Heinz Pagels, în comun acord cu alţi
savanţi, spune: "Eu cred ca universul este un mesaj redactat într-un cod secret,
un cod cosmic, şi că datoria omului de ştiinţă constă în descifrarea acestui
cod". 10
Dacă patimile omeneşti constituie cauza distructivă a vieţii planetare, la
fratemitatea cu creaţia se ajunge prin procesul de hristoformizare a vieţii. Iar
aceasta începe cu gândul şi inima la Hristos.
Dacă vrea cineva să se gândească la aproapele său, spune cuviosul
Paisie Aghioritul, trebuie mai întâi ca mintea lui să fie la Hristos. Atunci se
gândeşte şi la aproapele, şi după aceea se gândeşte şi la animale şi la toată
făptura ... Iar dacă mintea lui nu este la Hristos, inima lui nu lucrează, şi de
aceea nu iubeşte nici pe Hristos, nici pe semenul său, cu atât mai puţin natura,
animalele, copacii, plantele" 11 • Dar gândul şi inima omului spre Hristos
constituie lucrarea Sfântului Duh. Sfântul Apostol Pavel ne încredinţează că
nimeni nu poate promova viaţa în Hristos decât la iniţiativa şi prin lucrarea
sfinţitoare a Duhului (II Corinteni 12, 3). Sfântul Siluan Athonitul arată că
Duhul crează acea dispoziţie duhovnicească de înfrăţire cu creaţia, şi de
participare la viaţa acesteia. Harul Duhului Sfânt este străin oricărei vătămări
aduse vreunei făpturi. Alungând cruzimea din sufletul omului, îi aduce o
duioasă şi gingaşă sensibilizarea inimii, determinând-o să iubească deopotrivă
oamenii, animalele, plantele, precum şi întreaga creaţie: "Ai văzut în pom o
frunză verde şi ai smuls-o fără să fie nevoie. Chiar dacă aceasta nu e păcat,
totuşi mi-e milă şi pentru frunză; inimii care a învăţat să iubească îi este milă
pentru orice făptură" 12 •
Jean Guitton (membru al Academiei Franceze), Dumnezeu şi ştiinţa, trad. Pr. Ioan
1992, p. 65-66.
10
ldem, p. 113-114.
11
Trezvie duhovnicească, trad. Jeroschim. Ştefan Lacoschitiotul, Schitul Lacu, Sfântul
Munte Athos, 2000, p. 30.
12
Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei. Însemnări duhovniceşti (trad. rom.},
Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 132.
9
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Un alt om înduhovnicit dă mărturie inimii sale ca o "ardere pentru toată
zidirea, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace şi pentru toată făptura.
În acest caz, gândul la acestea şi vederea lor fac să curgă din ochi şiroaie de
lacrimi. Din mila multă şi apăsătoare ce stăpâneşte inima şi din stăruinţă, inima
se micşorează şi nu mai poate răbda şi auzi, sau vedea vreo vătămare, sau o
întristare cât de mică, ivită în vreo făptură. Şi pentru aceasta aduce rugăciune
cu lacrimi în tot ceasul şi pentru cele necuvântătoare şi pentru duşmanii
adevărului şi pentru cei ce-l vatămă pe el, ca să fie păziţi şi iertaţi; la fel şi
pentru firea celor ce se târăsc pe pământ. O face aceasta din multă milostivire
ce se mişcă în inima lui fără măsură, după asemănarea lui Dumnezeu. 13
Sfântul Francisc de Assisi atât de mult se simţea înfrăţit cu firea
înconjurătoare, încât obişnuia să spună: "fratele meu, soarele; sora mea
luna; fratele meu vântul... ". Pentru frumuseţea lor, redăm câteva versuri din
"Cântecul soarelui": "Lăudat fii, Domnul meu, cu toate ale Tale făpturi, 1 şi
mai presus de toate pentru fratele soare, 1 Cel ce face ziua şi ne luminează ...
1 Lăudat fii, Domnul meu, pentru sora lună şi pentru stele; Făuritu-le-ai în
cer luminoase 1 şi sclipitoare şi frumoase. 1 Lăudat fii, Domnul meu, pentru
fratele vânt 1 pentru aer şi nor, senin şi orice vreme, 1 prin care tu porţi de
grijă făpturilor Tale. 1 Lăudat fii, Domnul meu, pentru sora apă, 1 ce-i prea
de trebuinţă şi umilă 1 şi nepreţuită şi fără de prihană. 1 Lăudat fii, Domnul
meu, pentru fratele foc, 1 prin care tu noaptea ne luminezi; 1 şi care-i frumos şi
voios şi puternic şi tare. 1 Lăudat fii, Domnul meu, pentru sora noastră ţărână
mamă, 1care ne hrăneşte şi ne poartă de grijă 1 şi ne dă tot felul de roade şi flori
colorate şi iarba. 1 Lăudat fii, Domnul meu, pentru acei ce iartă din dragoste
pentru Fiul, 1 şi boala şi chinuri rabdă; 1 ... Lăudat fii, Domnul meu 1 pentru
sora noastră a trupului moarte, de care nici un vieţuitor să scape nu poate; 1
vai, de-acei ce-n păcat de moarte muri-vor; 1 ferice de-acei pe care-i va găsi
împlinind a Ta prea sfântă voie, 1 Căci moartea cea de a doua lor rău nu le va
face ... ". 14
Sunt vrednice de reţinut şi cuvintele stareţului Zosima din romanul
"Fraţii Karamazov" de F.M. Dostoievski. El arată că iubirea sfinţitoare a
lui Dumnezeu trece prin sufletul nostru şi se revarsă asupra întregii creaţii:
13

Sfăntul

Isaac Sirul, Cuvântul XXXI, Filocalia, voi. X, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru
1981, p. 393-394.
trad. Alexandrina Mititelu, în rev. Floarea Darurilor, nr. 6/1934, p. 156-157.

Stăniloae, Bucureşti,
14
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"Taina lui Dumnezeu este întreg universul. .. Toate mărturisesc despre taina lui
Dumnezeu ... ". De aici şi îndemnul: "Iubeşte creatura lui Dumnezeu, iubeşte
întreg universul, ca şi fiecare firicel de nisip. Iubeşte orice frunză, orice rază a
lui Dumnezeu. Iubeşte animalele, iubeşte plantele, iubeşte orice lucru ... dacă
vei iubi orice lucru, ţi se va descoperi în fiecare taina lui Dumnezeu. Cerul e
limpede, aerul curat. Ce gingaşă este iarba! Ce frumoasă şi curată este natura!
Numai noi nu înţelegem că viaţa este un paradis. Dacă am vrea să înţelegem
acest lucru, pământul în toată frumuseţea lui ar deveni un paradis şi ne-am
îmbrăţişa unul pe altul şi-am plânge de bucurie ... ".
Pe de altă parte, învăţătura creştină, promovând sfinţenia, face o
adevărată pledoarie în favorul actelor de sacralizare a creaţiei de către om, în
calitatea sa de împreună-lucrător cu Dumnezeu, precum şi a sfinţirii omului
prin intermediul creaţiei.
Rugăciunea Bisericii se referă la "îmbelşugarea roadelor pământului,
la vremuri paşnice, Ia ferirea naturii de duşmanii ei vătămători, precum şi
la oferirea condiţiilor de rodire; ploi la vreme potrivită, ferire de secetă, de
cutremure, de vânt distrugător ... Apoi, Biserica a rânduit rugăciuni de sfinţire a
fântânii sau a roadelor câmpului, iar "în jertfă- spune un Sfânt Părinte- facem
amintire de cer, de pământ, de mare, de soare, de lună şi de toată creaţia". 15
După cum arată un teolog, "prin sfinţirea elementelor naturii, universul se
transformă într-un templu al prezenţei şi acţiunii lui Dumnezeu. Totul e pus
în legătură cu Dumnezeu, se referă la El, creştinul fiind astfel conştient că
el trăieşte, se mişcă şi acţionează nu într-o lume ostilă, ci într-o lume a lui
Dumnezeu, pătrunsă de puterea şi iubirea Lui". 16
În acelaşi timp, creaţia "sfinţită prin cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciune"
(I Timotei 4, 5) devine ea însăşi un mijloc de sfinţire a vieţii duhovniceşti. Astfel,
prin apa sfinţită la Taina Sfântului Botez ne curăţim de păcat şi renaştem la o
viaţă duhovnicească. Prin intermediul Sfântului Mir primim darurile Sfântului
Duh. Prin intermediul untdelemnului sfinţit în cadrul Tainei Sfântului Maslu
şi prin "rugăciunea credinţei", primim iertarea păcatelor şi tămăduirea bolilor
trupeşti. Dar şi mai mult, Pâinea şi Vinul euharistic se prefac în însuşi Trupul
si Sângele Domnului, oferindu-ne posibilitatea îndumnezeirii.
15

Sfăntul

Chiril al Ierusalimului, Cateheze mistagogice, V, 6, trad. D. Fecioru,
2003, p. 361.
16
Paul Evdokimov, Pn!sence de I'Esprit Saint dans la tradition ortodoxe, Paris,
1977, p. 109.
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După

cum s-a arătat la cea de a şaptea Adunare Generală a CEB de la
Canberra, "faptul de a înţelege că întreg universul este creaţia lui Dumnezeu
trebuie să transforme comportamentul nostru faţă de ea. Noi nu o contemplăm
din exterior, ci căutăm noi forme de relaţie cu ea, într-o atitudine de respect
plină de atenţie. Noţiunea ortodoxă de "theosis"- modul trăirii în Hristos
cel înviat care are ca scop transfigurarea umanităţii şi creaţiei - vesteşte
înnoirea vieţii umane şi a creaţiei. Spiritualitatea noastră trebuie trăită
în serviciul scopului răscumpărător şi transformator al lui Dumnezeu
care îmbrăţişează întreaga creaţie" ... 17 "Scriptura ne reaminteşte că opera
de răscumpărare înfăptuită de Domnul Iisus Hristos a reînnoit nu numai viaţa
umană, ci întregul cosmos". 18 lată ce spune un teolog în acest sens: "Dacă seva
se urcă de la pământ, dacă apa descrie în univers un ciclu roditor, dacă cerul şi
pământul se sărută în soare şi în ploaie, dacă omul munceşte, seamănă, ară şi
culege, dacă floarea tresare şi este încărcată de parfum, dacă sămânţa de grâu
moare în pământ şi răsare din nou spicul încărcat de seminţe, este pentru ca să
apară hrana necesară pentru viaţă, este pentru ca, în sfârşit, omul să facă din
trupul pământului un potir oferit lui Dumnezeu ... Hristos a slobozit cosmosul
de zeităţile păgâne şi asupririle magice ale acestora asupra vieţii omeneşti.
Întruparea Sa a distrus dualismul care făcea din trup un mormânt pentru suflet
şi din pământ un exil. El a înviat cu Trup adevărat, transfigurat, şi s-a arătat
Apostolilor în "carne" şi "oase". Învierea Sa a desfiinţat lumea ca mormânt şi
a descoperit-o ca euharistie". 19
Din cele până aici tratate vedem că din iubire Dumnezeu îi oferă omului
creaţia Sa, iar omul credincios, primind-o, o chiverniseşte, ca "împreună
lucrător cu Dumnezeu", şi o prezintă Lui sub forma unei iubiri- răspuns
de laudă, de mulţumire şi de recunoştinţă: "Ale Tale dintru ale Tale, Ţie
aducem de toate şi pentru toate ... ".

17

IK
19

Rapport du Secretaire general, p. 3.
Rapport Section, !, p. 3.
Olivier Clement, Questions sur l'homme, Paris, 1972, p. 159/163.
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RECEPTAREA DOGMATICĂ A CREZULUI
NICEO-CONSTANTINOPOLITAN
ÎN CONŞTIINŢA LITURGICĂ A BISERICII
diac. praf Vicenţiu Românu
praf Lavinia Românu

Simbolul de credinţă reprezintă unul din cele mai vechi documente
ale Bisericii primare. El apare ca o necesitate în lucrarea misionară a tinerei
biserici creştine şi primirea în sânul ei a celor ce doreau să îmbrăţişeze această
credinţă nouă care revoluţiona lumea păgână şi iudaică. Conţinutul Crezului
ortodox este luat "din Scripturi" sau "potrivit Scripturii", ori, "după Scripturi",
conform Revelaţiei dumnezeieşti. Crezul Bisericii creştine patristice este
cunoscut îndeobşte sub denumirea de Simbolul niceo-constantinopolitan, fiind
alcătuit în secolul al IV-lea: prima parte la Sinodul Ecumenic de la Niceea din
325, în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare, iar a doua parte la cel
de-al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, ţinut la anul 381 în timpul
împăratului Teodosie cel Mare.
În istoria dogmaticii se observă o evoluţie a Crezului în ceea ce priveşte
adevărurile de credinţă enunţate în el. Sfântul Ignatie al Antiohiei aminteşte
de folosirea unui crez la slujba Botezului şi a Liturghiei. 1 Dar prima încercare
de a formula un crez aparţine sfântului Iustin Martirul şi Filozoful, care se
rezumă la credinţa în cele trei persoane treimice. 2 De asemenea, Ipolit al
Romei insistă în mărturisirea sa de credinţă spre deosebire de sfântul Iustin
asupra doctrinei hristologice. 3 În această perioadă embrionară a teologiei din
jurul anului 250, Crezul era asociat nu numai cu Botezul şi Euharistia, ci şi cu
1
Sf. lgnatie Teoforul, Ep. Către Tralieni, în Scrierile Părinţilor Apostoliei, trad de pr.
dr. Dumitru Fecioru, ed. IBMBOR, Buc., 1995, p. 207.
2
Sf. lustin Martirul şi Filozoful, Apologia /, în PSB 2, ed. IBMBOR, Buc., 1980, p.
25-74.
3
S.G. Papadopuo1os, Patrologia, vol.l, Buc., 2006, p. 358.
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instruirea catehetică a candidaţilor la Botez, căci, să nu uitam, în acest timp
Biserica a organizat catehumenatul. 4
Cel mai vechi simbol care a circulat în Biserică şi ni s-a păstrat în
tradiţia dogmatică şi cultică este Simbolul apostolic, o scurtă învăţătură de
credinţă a ceea ce urmau să propovăduiască în lume ucenicii Domnului, având
însă şi rolul de a diferenţia învăţătura Apostolilor de cea a altor predicatori.
Textul lui s-a îmbogăţit în funcţie de ereziile locale şi a dus în timp la apariţia
simbolurilor de credinţă ale bisericilor locale, având astfel simbolul roman,
ierusalimitean, antiohian ş.a. Este de evidenţiat faptul că acest simbol apostolic
cuprinde formula ,,şi a coborât la iad'' (1 Petru 3, 18-19), formulă pe care nu
o mai regăsim în mărturisirile de credinţă ulterioare.
Avându-se în vedere că până la Sinodul de la Niceea din 325 mărturisirile
de credinţă au fost incluse în simbolurile baptismale care aveau caracter
obligatoriu, părinţii niceeni au hotărât să se alcătuiască un simbol de credinţă
care să includă hotărârile dogmatice adoptate, simbol care să devină universal
în Biserica creştină.
Nu aş dori să insist asupra contextului istoric, teologic şi politic care a
declanşat convocarea celor două sinoade din 325 şi 381 care deţin paternitatea
crezu lui niceo-constantinopolitan 5 , pentru că aceste circumstanţe se cunosc, ci
aş recurge doar la un succint studiu comparativ al articolelor crezului niceean
cu cele emise de părinţii sinodali de la Constantinopol, din care rezultă
importanţa dogmatică a hotărârilor lor.
Astfel, la Niceea din dorinţa împăratului Constantin cel Mare are loc
deschiderea oficială a sinodului la 20 mai 325 printr-o cuvântare solemnă
a basileului care îndemna cele două tabere adverse la atitudini irenice 6 •
Sinodalii au hotărât ca textul Simbolului să fie compus numai din cuvinte
scripturistice, pentru ca în final acest text să fie acceptat şi de tabăra lui Arie,
4

5

1. Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, 1994, p. 112.
Vezi mai ales prof. dr. A.M. Ritter, Noch einmal:

Was hal das
Nicaenoconstantinopolitanum mit dem Konzil van Constantinopel zu tun?, în Persoană
şi comuniune. Prinos de cinstire părintelui profesor academician Dumitru Stăniloae la
implinirea vârstei de 90 ani, ed. Arhiepiscopiei ortodoxe Sibiu, 1993, p. 508-521; Andre de
Halleux, La reception du symbole oecumenique, de Nicee a Chalcedoine, în voi. Palamisme
el oecumenisme, Presses Universitaires de Louvain, 1990, p.25-68.
6
Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, în voi. PSB 14, ed. IBMBOR, Bucuresti,
1987, p. 51.
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eruditul preot care declanşase conflictul teologic. S-au ivit însă dificultăţi
suplimentare datorită faptului că unele expresii scripturistice, insuficient
de explicite, puteau naşte ambiguităţi şi interpretări denaturate, socotinduse necesare unele precizări dogmatice suplimentare. În formularea textului
Simbolului, episcopii s-au folosit de textele mărturisirilor de credinţă aflate
în uz în Biserică, respectiv simbolul baptismal de la Cezareea (deşi istoricii
primesc cu rezervă această afirmaţie a lui Eusebiu), dar mai ales de simbolul
ierusalimitean. Deşi patemitatea simbolului niceean în forma lui finală a fost
atribuită diverşilor episcopi învăţaţi de la sinod (Osiu de Cordoba, Macarie
al Ierusalimului sau diaconul Hermoghen 7) rămânem la părerea că el este
opera colectivă a sinodalilor, aceştia folosindu-se de modelul simbolurilor
baptismale amintite mai sus. 8
Cele mai multe discuţii au fost iscate pe marginea acceptării fonnulelor
"din fiinţa Tatălui", dar mai ales "deofiinţă cu Tatăf' 9 care sunt explicate
concis în scrisoarea lui Eusebiu citită mai sus. Expresia "din fiinţa Tatălui''
a fost folosită mai întâi de Tertulian şi Origen, iar sfăntul Atanasie pledează
pentru introducerea ei în crez, ea definind unitatea fiinţială dintre Tatăl şi Fiul
şi alteritatea ontologică care-L desparte pe Dumnezeu de creaturi, eliminânduse astfel confuzia provocată de o altă expresie "din Tatăf', care în gândi rea
ariană definea faptul că Fiul îşi are fiinţa din Tatăl într-un mod asemănător
făpturilor. Dar cea mai controversată expresie a fost "deofiinţă cu Tatăf',
principala obiecţie fiind că nu are origine scripturi sti că (deşi a fost folosită de
Sfăntul Irineu, Clement Alexandrinul, Origen şi Tertulian) dar, după aceea,
Cf. părerii nefondate a dogmatistului grec H. Andrutsos, Simbolica, trad de 1.
Moisescu, Craiova, 1955, p. 27.
" Cf. Scrisoarea episcopului Eusebiu de Cezareea către Biserica din Cezareea
Palestinei la Socrate, Istoria Bisericească 1, 8, trad. de mi trop. Iosif Gheorghian, Buc., 1899,
p. 19.
9
C. Voi cu, Problema .. homoousios" la sfântul Atanasie cel Mare, în rev. M.O.
XVI ( 1963), nr.l-2, p3-20. Vezi şi Andre de Halleux, Le deuxieme concile oecumenique.
Une evaluation dogmatique et ecclesiologique, în voi. Palamisme et oecumenisme, Presses
Universitaires de Louvain, 1990, p. 269-303; ldem, La reception ... vezi mai ales p. 31-32.
De asemenea şi C. Moreschini, E. Norelli, Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine,
tom.l: De la Conciliul de la Niceea până la începuturile Evului Mediu, trad. de E. Caraboi, D.
Cernica, E. Stoleriu şi D. Zămosteanu, ed. Polirom, 2004, p. 43; J. Pelikan, Traditia creştină.
O istorie a dezvoltării doctrinei, tom 1: Naşterea traditiei universale (100-600), trad. de Silvia
Palade, ed. Polirom, 2004, p. 215-225.
7
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a fost folosită de ereticii Pavel de Samosata, de manihei care-L considerau
pe Fiul o parte a Tatălui, regăsindu-se această expresie mai ales în erezia
antitrinitară modalistă a lui Sabelie. La începutul sec. al IV-lea sfinţii Părinţi
au evitat să mai folosească acest termen şi chiar sfântul Atanasie îl utilizează
cu multă reţinere în scrierile sale 10 , arătând dificultatea cu care termenul
"homoousios" a fost acceptat în sinod: "Episcopii adunaţi la Niceea, văzând
viclenia celor care cugetau astfel (că Fiul e făcut şi este una din creaturi ...
înstrăinându-1 cu totul de fiinţa Tatălui) şi deducând din Scripturi înţelesul
cuvenit, exprimându-1 pe acesta mai clar, au folosit cuvântul "deofiinţă";
acesta pentru ca să se cunoască înţelesul adevărat al Fiului ca neavând nimic
comun cu cele create. Căci exactitatea termenului folosit de ei dă pe faţă
prefăcătoria ereticilor când folosesc expresia "din Dumnezeu" şi înlătură toate
argumentele cu care îi amăgesc pe cei mai simpli. Căci putând folosi şi preface
în mod sofistic toate, precum voiesc, numai de acest cuvânt se tem, căci dă
pe faţă erezia lor. De aceea, Părinţii au pus-o în scris ca un zid de apărare
împotriva oricărei născociri a necredinţei lor". 11
Totuşi, se pare că pentru combaterea deplină a ereziei lui Arie nu s-a
găsit un termen mai potrivit, astfel că sfântul Atanasie 1-a propus spre a fi
introdus în simbol, fiind susţinut de majoritatea părinţilor sinodali, dar mai
ales de episcopii occidentali pentru că acest termen cheie soluţiona triteismul
în Apus, dar era în acelaşi timp şi un răspuns celor ce negau divinitatea şi
egalitatea desăvârşită a lui Hristos cu Tatăl.
Sfântul Atanasie fundamentează termenul pe două texte biblice extrem
de importante:
"Eu şi Tatăl una suntem" (In. 10,30) şi" Toate pe care le are Tatăl ale mele
sunt" (In. 16, 15), subliniind identitatea fiinţială a celor doi şi imposibilitatea
oricărei creşteri sau perfecţionări a Fiului în raport cu Tatăl, păstrându-se atât
distincţia cât şi identitatea ontologică a Fiului cu Tatăl. "Prin acest termen
compus, afirma părintele Stăniloae, sfântul Atanasie a pus capăt pentru
totdeauna încercărilor gnostice de panteizare a creştinismului şi de renunţare la
eternitatea persoanei umane, deşi s-a folosit şi el de un termen al filosofiei elene
N. Dumitraşcu, Hristologia Sfântului Atanasie cel Mare în contextul controverselor
ariene şi post ariene, Cluj, 1999, p. 65-74.
11
Sfântul Atanasie, Despre sinoade, XLV, în voi. PSB 15, trad. de pr. prof. dr. Dumitru
10

Stăniloae,

ed. IBMBOR, p. 160-161.
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pentru clarificarea creştină a relaţiei dintre Persoanele Sfintei Treimi" 12 marele
lui merit fiind distincţia ontologică între Dumnezeu şi creaţie, operându-se de
acum înainte în literatura patristică cu doi termeni fundamentali: teologia (care
priveşte viaţa intratrinitară şi relaţiile interpersonale ale ipostasurilor treimi ce)
şi icon omia (care priveşte relaţiile persoanelor treimice ad extra, cu creaţia).
Relatând discuţiile generate de introducerea lui "homoousios" în
simbolul niceean, Eusebiu al Cezareei a spus: " ... tot aşa şi în ceea ce priveşte
expresia că Fiul este deofiinţă, raţiunea care cercetează înţelege că nu e
deofiinţă după felul trupurilor şi nici prin asemănare cu vieţuitoarele muritoare,
nici prin împărţirea fiinţei sau despărţirea ei şi nici prin vreo suferinţă sau
prin prefacere sau înstrăinarea puterii Tatălui, căci fiinţa Tatălui nenăscut este
străină de toate acestea; expresia "deofiinţă cu Tatăl" poate să precizeze că
Fiul lui Dumnezeu nu are nici o asemănare cu creaturile cele născute şi că este
întru toate asemenea numai cu Tatăl, Care L-a născut şi că nu este din vreun
alt ipostas sau substanţă, ci numai din Tatăl". 13
Termenul "deofiinţă", respins astăzi de unele cercuri teologice
protestante pe motiv că ar aduce o precizare prea exactă despre Dumnezeu
(lucru cerut de altfel încă de atunci de arieni şi semiarieni), nu a fost folosit de
părinţi niceeni pentru a preciza ce este Dumnezeu în fiinţa Sa (lucru imposibil
de altfel care ţine de un apofatism insondabil şi indefinibil) ci pentru a preciza
unitatea şi egalitatea ontologică a Fiului cu Tatăl, menţinând în acelaşi timp
distincţia lor personală. 14
Ibidem, vezi studiul introductiv al părintelui Stăniloae, p. 5-6.
Teodoret de Cyr, Scrisoarea episcopului Eusebiu al Cezareei Palestinei, despre
credinţa formulată la si nodul de la Niceea ... în voi. PSB 44, trad. de V. Sibiescu, ed.
IBMBOR, Buc. 1995, p. 54. Vezi şi O. Bardenhewer, Geschichte der atlkirchlichen Literatur,
III Band, Herder Freibourg i. Breisgau, 1923, p. 78 : " ... fiinţa divină nu admite o despărţire
sau împărţire; nu e vorba de o a doua ousie care ar fi cu totul egală cu prima şi ar primi toate
proprietăţile celei dintâi. O astfel de fiinţă ar fi străină- heterousia, căci nu e vorba de egalitate
fiinţială între Tatăl şi Fiul, ci de o unitate fiinţială, cu toată deosebirea personală ... nu există
doi dumnezei, ci o unică dumnezeire care e în posesia Tatălui şi la fel de nemicşorată şi în
posesia Fiului". De asemenea, A. Tuilier, Les sens du term .. homoousios" dans le vocabulaire
theologique d'Arius et de 1'Ecole d'Antioche, în Studia Patristica III ( 1961 ), p. 421-430.
14
Fiinţa nu înlătură caracterul apofatic al lui Dumnezeu, căci ea înseamnă existenţa
supraexistenţă a lui Dumnezeu, ce stă la baza oricărei existenţe create. E existenţa căreia nici
nu i se potriveşte acest nume, dat de noi existenţei create, căci Dumnezeu este mai degrabă
Cel ce "nu este" în sensul existenţei cunoscute de noi, cum zice Dionisie Areopagitul.
11

13
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O mare parte din episcopii arieni s-au grupat în jurul semiarianului
Eusebiu de Nicomidia (prieten al lui Arie), Teognis de Niceea şi Maris de
Calcedon care au propus termenul "homoiousios", (asemănător după fiinţă),
care menţinea erezia ariană într-o formă camuflată, dar el a fost respins de
părinţii sinodali.
Deşi termenul "homoousios" a fost adoptat de sinod şi simbolul niceean
a fost difuzat şi receptat de toate bisericile imperiului, totuşi disputele pe
marginea lui n-au încetat. Deja în zorii anului 326, după rechemarea lui Eusebiu
de Nicomidia din exil de către acelaşi împărat Constantin influenţat de sora
sa Constantia, împărat care cu un an în urmă proclamase biruinţa ortodoxiei
niceenc, , arienii şi semiarienii au dobândit în imperiu o poziţie deosebit de
puternică, prin sinoadele de Antiohia şi de la Constantinopol din 330, prin
care au depus episcopii ortodocşi Marcel al Ancyrei şi Eustatiu al Antiohiei,
apărători ai crczului niceean şi au început campania de denigrare împotriva
marelui Atanasie 15 • Prin unnare, acesta a fost trimis din ordinul împăratului
Constantin care, 1-a numit "un obraznic, un orgolios şi un om al discordiei " 16
în primul exil din cele cinci la Treveri în 336, în urma unor acuzaţii false
prezentate în sinoadele de la Tyr şi Ierusalim din 335. După moartea neaşteptat
de rapidă a împăratului (care se pare că a fost otrăvit de fraţii săi vitregi) în
337, împăratul Constantin al II-lea a permis întoarcerea sfântului Atanasie din
exil, dar pentru puţin timp, căci în martie 339, "datorită "prietenilor" săi arieni
printre care şi doi episcopi ilirieni Valens de Mursa şi Ursaciu de Singidunum
(Belgradul de azi) ia din nou drumul exilului. Sinodul de la Sardica 17 (Sofia
de azi) din 343 1-a reabilitat pe Atanasie si credinţa niceeană fiind cel mai
important sinod după 325, dar din nefericire disputele ariene au continuat şi
erezia a supravieţuit prin formulele de credinţă semiariene de la Sirmium din
348, 351,357, 358 şi prin formula omiană confirmată de sinoadele de la Rimini
şi Seleucia din anul 360. 18 Decapitarea arianismului însa n-a întârziat să apară
15

Pr. Nicolae Chifăr, Istoria creştinismului, voi. II, ed. Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei, laşi, 2000, p. 29-33.
16
Sozomen, Histoire ecc/esiastique, în "Sources chretiennes", deuxieme tome, p. 31,
în ed. lui B. Grillet et G. Sabbah, Edition du Cerf, Paris, 1996.
17
1. Rămureanu, Sinodul de la Sardica din anul343, în S.T. nr. 3-41 1962, p.l46-182.
Vezi şi N. Chifăr, op. cit. p. 34-36.
lx N. Chifăr, Istoria ... , p. 38-44. Vezi şi 1. Rămureanu, Sinoadele de la Sirmium dintre
anii 348 şi 358, în S.T. nr. 5-6 1 1963, p. 266-313.
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a avut loc în 378 prin a cincea mărturisire de credinţă de la Sirmium, pur
ortodoxă, care foloseşte din nou expresia "homoousios" şi întăreşte credinţa
de la Niceea: "Noi înţelegem că una şi aceeaşi estefiinţa Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului duh, în trei persoane, adică în trei ipostasuri desăvârşi te; mărturisim
după simbolul de la Niceea că Fiul cel deofiinţă cu Dumnezeu, S-a întrupat
din sfânta Fecioara Maria, a trăit printre oameni şi a împlinit pentru noi toată
iconomia, prin naşterea, patimile, învierea şi înălţarea lui la ceruri; şi iarăşi
va veni, dăruindu-ne dumnezeiasca Sa asemănare, fiind Dumnezeu purtător
de trup şi om purtător de Dumnezeu ". 19 După 60 de ani de dispute teologice
determinate de erezia eruditului preot Arie, ortodoxia proclamată la sinodul 1
ecumenic de la Niceea a triumfat.
Dacă simbolul de credinţă niceean era un răspuns şi o soluţionare a
disputelor ariene, apariţia noilor erezii pnevmatomahe şi apolinariste au
determinat pe împăratul Teodosie cel Mare, care a promulgat în februarie 380
un edict decisiv pentru susţinerea ortodoxiei niceene, să convoace al doilea
sinod ecumenic la Constantinopol în 381 sub preşedinţia sfântului Grigorie
de Nazianz, episcopul Constantinopolului. 20 Înainte de a se pronunţa asupra
ereziilor care relativizau poziţia Sfiîntului Duh în raport cu Tatăl şi cu Fiul,
fiind trecut în rândul creaturilor, sinodalii au analizat situaţia canonică a
sfântului Grigorie de Nazianz, contestat de episcopii egipteni ca fiind episcop
al Constantinopolului. Descriind atmosfera agitată în care au început lucrările
sinodale si marcat profund de intrigile, vicleniile şi invidia unor colegi episcopi
pe care nu se sfieşte să-i numească "neguţători (traficanti) de Hristos" 21 ,
sfiîntul Grigorie remarca plin de amărăciune: "Episcopii strigau din toate
părţile, ca nişte gaiţe strânse la un loc, se auzeau vociferările celor mai
tineri, era un uragan care sufla aprinderea spiritelor, fierbeau fn dezordine
sau săreau deodată cu toţii ca viespile drept în faţă, cărora nimeni dintre cei
desăvârşiţi în respectul faţă de Dumnezeu şi de vrednicia episcopală n-ar fi

19

Cf. Teodoret de Cyr, Istoria ... , p. 58.
l. Rămureanu, Si nodul a III-lea ecumenic de la Constantinopol 381, in S. T. nr. 5-6 1
1969, p. 327-386. Vezi şi l. Rămureanu, Sinodul al li-lea ecumenic de la Constantinopol381
- 1600 de ani de la Întrunirea lui, in "Ortodoxia", nr. 3 1 1981, p. 285-336.
~~ J. Bernardi, Grigorie din Nazianz. Teologul şi epoca sa, trad. de Cristian Pop, cu o
selecţie a poemelor autobiografice in trad. diac. Ioan l. !că jr., poemul "Despre viaţa sa", ed.
Deisis, Sibiu 2002, p. 170.
~o
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consimţit să le răspundă"Y În acest context neprietenos în care bătea vântul

rece al perfidiei şi duplicităţii , dornic de linişte şi de contemplaţie
dar uşor dezamăgit de faptul că sinodalii nu au mai folosit
în dezbaterile dogmatice expresia "deojiinţă" pentru a stabili dumnezeirea
şi relaţia ontologică a Duhului Sfânt cu Tatăl şi cu FiuJ2 3 , teologul Treimii
demisionează din scaunul episcopal şi din funcţia de preşedinte al sinodului,
retrăgându-se la Arianz unde şi-a adăpat până la moarte sufletul de pacea şi
bucuria dumnezeiască a contemplaţiei, exprimate în impresionantele sale
poeme teologice.
După alegerea unui alt preşedinte, sinodalii au definitivat dezbaterile
teologice, sintetizându-le în cinci articole de credinţă despre omousianitatea
si egalitatea de cinstire a Duhului cu Tatăl şi cu Fiul, evitând însă folosirea
expresiei "homoousios" şi înlocuind-o cu "homotimonul" (de aceeaşi cinstire)
sfântului Vasile cel Mare. 24
Lucrările sinodului s-au încheiat la 9 iulie 381, părinţii sinodali adresând
împăratului Teodosie o scrisoare prin care îl informau asupra deciziilor
dogmatice ale sinodului.
Din nefericire actele sinodului s-au pierdut, dar horosul de credinţă sau
definiţia dogmatică a fost rezumată în Scrisoarea sinodului de la Constantinopol
din 382 trimisă papei Damasus şi episcopatului apusean.ZS
În comparaţie cu simbolul niceean, simbolul constantinopolitan din
iulie 3 81 prezintă patru omisiuni dintre care cea mai importantă este formula:
"adică din fiinţa Tatălui", scoasă din crez pentru faptul că după 325 a fost
interpretată în sens arian şi sabelian. Corecturile şi îndreptările dogmatice pe
care sinodalii le-au făcut simbolului niceean au fost determinate de experienţa
părinţilor apărători ai ortodoxiei niceene în confruntare cu interpretările ariene
aspru

şi

dumnezeiască,

22

lbidem,p.169.
/bidem, p. 172-177. Vezi şi A. Ritter, Zum homoousios von Nizaa und Konstantinopel.
Kritische Nachlese zu einigen neueren Diskussionen, în voi. Kerygma und Logos. Beitrage zu
den geistesgeschichtlichen Beziehungen zwischen Antike und Christentum, Goettingue, 1979,
p. 417-420.
24
A. de Halleux, La reception .. . , p. 40. De asemenea, H. Dorrie, De Spiritu Sancto.
Der Beitrag des Basilius zum Abschluss des trinitarischen Dogmas, Gottingue, 1956, p. 3542.
25 Teodoret de Cyr, Istoria bisericească, V, 9, 10-13, apud. N. Chifar, Istoria ... , p.
60-61.
23
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semiariene posterioare sinodului I ecumenic, cât şi de necesitatea combaterii
noilor erezii. 26
Astfel cele cinci adaosuri care întregesc articolele de credinţă niceene
sunt:
1. "făcătorul cerului şi al pământului"- formulă adoptată împotriva
ereziei marcioniţilor şi a maniheilor care negau că Dumnezeu, Spirit suprem şi
absolut, poate fi creatorul lumii materiale, deoarece, în atingere cu materia, El
s-ar întina, materia fiind rea în sine şi sediul răului, după concepţia lor;
2. "mai înainte de toţi veci", contra ereziei lui Marcel de Ancira şi
Fotin de Sirmium, care afirma că Iisus Hristos există numai de la naşterea Sa
din Fecioara Maria;
3. "a coborât din cer şi de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria",
formulă care evidenţiază actul întrupării contra ereziei lui Apolinarie, care
învăţa că trupul lui Hristos provine numai din cer;
4. "S-a răstignit pentru noi în timpul lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi
s-a îngropat", formulă care accentuează natura omenească a Mântuitorului în
scopul combaterii ereziei apolinariste;
5. "şade de-a dreapta Tatălui, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit",
formulă care scoate în evidenţă veşnicia Mântuitorului Iisus Hristos ca
Dumnezeu-Om şi în acelaşi timp starea de slavă la acre a fost ridicată natura
Sa omenească 27 pentru a combate erezia lui Fotin de Sirmium.
Analizând aceste adaosuri introduse în simbolul niceean, putem observa
că ele nu ştirbesc autoritatea acestuia şi nu modifică cu nimic esenţialul
articolelor de credinţă niceene, ci le lămuresc şi le întregesc.
Totuşi patemitatea şi autenticitatea simbolului niceo-constantinopolitan
au fost puse la îndoială de unii teologi romano-catolici şi protestanţi, care
consideră că "acest crez nu este nici ecumenic, nici constantinopolitan,

26

A. Ritter, Das Konzil van Konstantinopel und sein Symbol, Vandenhoeck-Ruprecht
in Gottingen, 1965, p. 157. Vezi şi 1. Rămureanu, Sinodul al/1-lea ecumenic ... , p. 366-367 şi
N. Chifăr, Istoria creştinismului, p. 63.
27
D. Stăni1oae, Sinodul Il ecumenic şi simbolul niceo-constantinopolitan, în rev.
Ortodoxia XXXIII, nr. 3 1 1981, p. 367-368. Jdem, Noţiunea dogmei, în rev. S.T. nr. 9-101
1964, p. 551-555.

53
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULU/

ci oriental". 28 Nedorind să intrăm în acest labirint stufos de opinii, ipoteze
şi teorii exprimate despre simbolul de credinţă (căci spaţiul nu ne permite
acest lucru), pentru lămurirea şi stabilirea originii, paternităţii şi autenticităţii
crezului istoricii eclesiastici 29 au dovedit în mod indubitabil că simbolul nostru
de credinţă este opera părinţilor de la Niceea şi Constantinopol.
Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan este cel mai preţios tezaur de credinţă pe care 1-a transmis vechea Biserică ecumenică nedespărţită,
întrucât el cuprinde, într-o expunere succintă, precisă şi substanţială toate adevărurile fundamentale ale Revelaţiei dumnezeieşti, toate punctele principale
ale teologiei creştine: Treime, creaţie, mântuire.
Simbolul de credinţă, care cuprinde implicit toate hotărâri le ulterioare ale
sinoadelor ecumenice, a înlocuit toate mărturisirile de credinţă ale Bisericilor
locale, devenind simbolul de credinţă al Bisericii ecumenice. Întreaga istorie
a dezvoltărilor El a fost introdus în rânduiala Sfintei Liturghii mai întâi la
Antiohia de patriarhul monofizit Petru Gnafevs în anul 4 71, iar în anul 567,
împăratullustin al li-lea a înlocuit printr-un edict simbolul niceean cu simbolul
constantinopolitan, valabil până astăzi în toate Bisericile Ortodoxe 30 , crezul
fiind rostit nu numai la Sfânta Liturghie, ci şi la alte servicii religioase.
A. von Hamack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, funfte Auflage, Band II,
Tubingen, 1931, p.276 şi idem, Konstantinopolitanisches Symbol, în Realencyclopadie fur
protestantische Theologie und Kirche, dritte Auflage, Band IV, Leipzig, 1902, p 15-16.
29
A.M.Ritter, Noch einmal: Was hal das Nicaenoconstantinopolitanum mit dem
Konzil van Constantinopel zu tun?, în Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire părintelui
profesor academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 ani, ed. Arhiepiscopiei
ortodoxe Sibiu, 1993, p. 508-521; ldem, Das Konzil van Konstantinopel ... , p.l57 Andre de
Halleux, La reception du symbole oecumenique, de Nicee a Chalcedoine, în voi. Palamisme et
oecumenisme, Presses Universitaires de Louvain, 1990, p.25-68. Vezi mai ales critica făcută
lui Hamack şi demontarea paternităţii epifaniene a crezului constantinopolitan la 8. Weischer,
zx

Die ursprungliche Form des ersten Glaubenssymbol im Ankyrotos des Epiphanios van Salamis.
Ein Beitrag zur Diskussion um die Entstehung des konstantinopolischen Glaubenssymbol
im Lichte neuester athiopischer Forschungen, în voi. Theologie und Philosophie, 1978, p.
407-414: "Mult timp s-a crezut că (simbolul) constantinopolitan ar fi anterior cu mulţi ani
conciliului al cărui nume îl poartă (cel de la Constantinopol- n.n.), fiindcă el se găseşte deja
citat în Ancoratus al lui Epifanie al Salaminei; dar ediţia critică recentă a versiunii etiopiene
a acestei scrieri tocmai a confirmat indubitabil că acesta (simbolul) este în realitate simbolul
nicean pe care îl cita şi comenta ediţia sa greacă neinterpolată".
30
Pr. prof. dr. A. Jivi, Valoarea ecumenică a Simbolului niceo-constantinopolitan, în
voi. "Studii de istorie bisericească", ed. Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu 2001, p. 67-68.
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simbolul niceo-constantinopolitan este singurul simbol de
credinţă întrebuinţat în Liturghia Bisericii Ortodoxe, precum şi în Liturghiile
celor mai multe din Bisericile vechi orientale, la unele din acestea cu mici
modificări 31 ; de asemenea, formulările dogmatice pe care sfinţii Părinţi leau elaborat la cele două sinoade ecumenice au fost introduse în fonnule
liturgice şi cultice: ecfonisele din cadrul sfintei Liturghii sunt adevărate
definiţii dogmatice ilustrative ale omousianităţii celor trei Persoane treimice,
dar şi mai elocvente sunt compoziţiile liturgice de la vecemia din duminica a
şaptea după Paşti: ,,Din pântece mai înainte de luceafăr Te-ai născut, din Tată
fără de mamă, înainte de veci; dacă Arie Te-a socotit pe Tine zidire, iar nu
Dumnezeu, amestecându-te cu îndrăzneală cu făpturile, pe Tine, Făcătorule,
el şi-a agonisit ca un nebun văpaia focului veşnic; dar sinodul cel din Niceea
Fiu a/lui Dumnezeu Te-a propovăduit pe Tine, Doamne, împreună cu Tatăl şi
cu Duhul pe scaun şezător"Y
Astfel, simbolul niceo-constantinopolitan rămâne un adevărat rezumat
al istoriei lumii şi omului de la creaţie şi până la realizarea Împărăţiei lui
Dumnezeu, al istorie prezenţei lui Dumnezeu în viaţa lumii: el reprezintă
un schelet al Scripturii şi al Tradiţiei apostolice, care-şi dobândeşte valoarea
autentică ecumenică în ambianţa întregii Tradiţii apostolice, într-o continuitate
cu toate hotărârile sinoadelor ecumenice şi cu întreaga viaţă a BisericiiY

Pr. prof. Ene Branişte, Cultul Bisericilor creştine vechi din Orient. Liturghiile
riturilor orientale, în rev. "Ortodoxia", nr. 1 1 1965, p. 93, 95-96.
32
A se vedea textele din slujba vecerniei din Duminica a şaptea după Paşti, Penticostar,
ediţia a cincea, Bucureşti, 1953, p. 307.
33
Pr. prof. dr. Aurel Jivi, Valoarea ecumenică a simbolului niceo-constantinopolitan,
în voi. Studii de istorie bisericească, ed. Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu, 2001, p. 70-71.
31
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ACTUALITATEA TRATATULUI "DESPRE SFÂNTUL DUH"
AL SFÂNTULUI VASILE CEL MARE
PENTRU SINODUL II ECUMENIC
Pr. Lect. Dr. Breda Nicu
1. Introducere (cadru istoric)
Primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325 s-a întrunit pentru a
condamna erezia lui Arie, cu privire la Fiul, cea de-a doua persoană a Sfintei
Treimi. Problema Sfântului Duh nu se pusese încă, fapt pentru care Sinodul a
formulat credinţa în Sfântul Duh fără nici o precizare. Formula dată de Sinod
în această privinţă este ... kai eis to Aghion Pnevma (Kat w; ta Aytav rrvcu!J.a).
Precizările aveau să se facă la cel de-al doilea Sinod ecumenic din anul 381
de la Constantinopol, în vremea combaterii ereziei pnevmatomahe sau a luptei
împotriva Duhului. Aceasta erezie însă nu era străină de învăţătura lui Arie. El
afirma că numai Tatăl este fiinţă fără de început şi cu totul transcendentă, iar
tot ceea ce există în afara lui este creatură, cu fire aparte de firea Sa. Cu toate
că Arie poate fi considerat un pnevmatomah, totuşi el nu pune în dezbatere
problema legată de cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, ci acest lucru
îl vom discuta mai târziu adepţii săi, 1 mai exact arienii moderaţi numiţi şi
omiousieni aparţinători lui Eustatiu de Sevasta. 2 Dacă aceştia nu afirmau ca
Arie că Fiul este o creatură, ei spuneau că Fiul este o fiinţă superioară cu o
natură asemănătoare celei a Tatălui. În ceea ce priveşte persoana Sfântului Duh
ei susţineau împreună cu anomeii că este o creatură, un duh slujitor asemenea
îngerilor.
Este cunoscut faptul că arienii s-au împărţit în trei grupări: arienii riguroşi sau
anomeii care negau dumnezeirea Logosului; arienii moderaţi care acceptau că Logosul este
Dumnezeu , având o esenţă asemenea cu Tatăl, fiind cunoscuţi de omoiusieni, arienii propriuzişi care afirmau că Logosul este asemenea cu Tatăl, dar nu spuneau în ce constă această
asemănare şi respingeau atât termenul omousios cât şi omoiusios.
2
Această erezie ia amploare începând cu anul 359-360.
1
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Pnevmatomahii nu aveau o învăţătură despre Sfântul Duh bine conturată,
iar toată argumentarea lor urmărea să demonstreze că Duhul Sfânt este
o creatură care ocupă o poziţie intermediară între Dumnezeu şi creaturi, şi
care nu poate fi adorată ca Dumnezeu pentru că nu este egal şi consubstanţial
cu Tatăl şi cu Fiul. O formulare scurtă a doctrinei lor nu poate exprima prin
afirmaţia episcopului pnevmatomah amintit în rândurile de mai sus. Eustatiu
de Sevasta care zice : "Eu n-aş cuteza să afirm despre Duhul Sfânt nici că este
Dumnezeu, nici să-1 socotesc o creatură". 3 Iniţiatorul ereziei pnevmatomahe
a fost considerat episcopul arian Macedonie al Constantinopolului (342346; 351-360) depus din scaunul episcopal după 360. După numele lui,
pnevmatomahii au fost numiţi macedonieni, iar mai apoi maratonieni după
numele diaconului Maratoniu depus de la Sinodul de la Constantinopol din
anul 360, împreună cu Eustatiu al Sevastei.
Prima menţiune despre erezia pnevmatomahă s-a făcut la Sinodul de
la Sirmium din anul 358, care prin anatemele 19, 21 şi 23 condamnă pe cei
care nu-l recunosc pe Sfântul Duh ca a treia persoană a Sfintei Treimi, egal şi
consubstanţial cu Tatăl şi cu Fiul. Împotriva ereziei pnevmatomahilor, care nu
era altceva decât o extindere a arianismului la a treia persoană a Sfintei Treimi,
s-au ridicat Sfinţii Părinţi di na doua jumătate a secolului IV. Amintim între
aceştia pe Sf. Atanasie cel Mare (+373), Sf. Epifaniu al Salaminei (+403), Sf.
Grigorie de Nazianz )390), Sf. Grigorie de Nyssa (+ 394), Didim cel Orb(+ 398),
Sf. Ambrozie al Mediolanului (+397) sau Sf. Niceta de Remesiana (366-414).
Toţi aceşti autori atât din Răsărit cât şi din Apus şi-au adus o contribuţie
deosebită în condamnarea de către Biserică a ereziei pnevmatomahe.
Un loc central în această dispută îl deţine Sf. Vasile cel Mare (+ 3 79),
arhiepiscopul Cezareii Capadociei care aduce o învăţătură clară privitoare la
Sf. Duh rămânând astfel normativ prin scrierile sale în această privinţă pentru
orasul Sinodului ecumenic de la Constantinopol din anul 381. Chiar dacă el
trecea la cele veşnice în anul 379, opera sa şi memoria sa vie vor fi amintite
la acest Sinod. Tratatul despre Sfântul Duh al Sfântului Vasile cel Mare şi
lucrarea sa "Contra lui Eunomiu" sunt normative în ceea ce priveşte dreapta
învăţătură despre Sfântul Duh.

Socrat, Istoria bisericească, 11, 45, apud. Nicolae Chifăr, Istoria
1, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2007, p. 156-157.
3

creştinismului,

voi.
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II. Contextul apariţiei lucrării "Despre Sfântul Duh"
Momentul culminant al izbucnirii ereziei pnevmatomahe a fost cauzat
de ruperea comuniunii dintre Sf. Vasile şi episcopul eretic Eustatiu al Sebastei.
Sf. Vasile aflase că Eustatiu proferează o erezie, dar din cauză ca vedea în el
pe organizatorul vieţii monahale din Asia Mică şi mai ales că voia pentru orice
preţ să evite dezbinările din Biserică, a menţinut mult timp bunele legături
cu acesta. El a redactat o epistolă 4 în care apăra divinitatea Sfântului Duh,
căreia dorind să-i dea autoritatea unei mărturisirii de credinţă, cerea să fie
aprobată cu peceţile lor de episcopii din Asia Mică. Eustatiu a fost printre
primii care au semnat epistola, însă mai târziu avea să pună pe seama Sf.
Vasile cel Mare o scrisoare către Apolinarie pentru a-i umbri reputaţia. Di
acel moment Sf. Vasile a înţeles că Eustatiu nu îi este prieten, cu duşman şi
căpetenie a ereziei pnevmatomahe. Într-o epistolă a sa Sf. Vasile face referire
la acest aspect arătând că Eustatiu prin erezia susţinută a provocat o "mare
supărare" în Biserică. 5 În anul 376 Sf. Vasile ăi reproşa acestuia faptul de a fi
naufragiat de la dreapta credinţă. 6
Atitudinea blândă însă arătată de Sfântul Vasile înainte de ruperea
comuniunii a fost greşit interpretată atât de Eustatiu cât şi de ortodocşii
riguroşi. Eustatiu s-a arătat mai stăruitor în greşeală, eşuând în cele din urmă ca
eretic, iar ortodocşii au crezut că Sfântul Vasile şovăie în legătură cu persoana
Sfântului Duh.
Având în vedere situaţia creată, Sfântul Vasile a considerat că este necesar
să răspundă într-o mare măsură acuzaţiilor ce i se aduceau. Ocazia i s-a dat la
7 septembrie 374. În această zi înconjurat de credincioşii din Cezareea şi de
episcopii din toate părţile provinciei a serbat amintirea Sfântului Evpsihi, Sf.
Vasile a avut ca invitat şi pe Amfilohiu, episcopul de Iconiu. S-a dus mai întâi
slavă Sfintei Treimi printr-o doxologie de formă tradiţională "Slavă Tatălui
prin Fiul în Sfântul Duh", iar după citirea psalmilor a urmat o nouă formulă
de mărire a Sfintei Treimi, cântată de episcop cu tot poporul: "Slavă Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh." 7 La sfârşitul rugăciunii unii din cei prezenţi au
acuzat pe Sf. Vasile că introduce inovaţii în învăţătura şi cultul Bisericii,
deoarece pune aceeaşi treaptă pe Duhul Sfânt cu Tatăl şi Fiul. În contextul
4

5
fi

7

Este vorba de Epistola 125 a Sfântului Vasile cel Mare P.G. 32, 545.
Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 263, 3, P.G. 32, 980 8.
Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 244, P.G. 32, 921 8.
Sf. Vasile cel Mare, Tratatul despre Sfântul Duh, 1, 3, III, 30, P.G. 32, 72.C.
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dat Amfilohiu a cerut Sfântului Vasile să alcătuiască o lucrare în care să
explice sensul prepoziţiilor de care se serveşte pentru slăvirea Sfintei Treimi.
Profitând de această ocazie, sub pretext că-şi justifică doxologia, el va scrie o
monumentală lucrare în care tratează pe larg despre a treia persoană a Sfintei
Treimi născându-se astfel Tratatul despre Sfântul Duh. 8

III. Tratatul Despre Sfântul Duh
Începută în anul 374 lucrarea este terminată în anul următor. Într-o
scrisoare adresată episcopului Amfilohiu la sfârşitul anului 375, Sf. Vasile îl
informează pe acesta că lucrarea pe care i-a sugerat-o este deja finalizată. 9
Lucrarea cuprinde un număr de 30 capitole şi poate fi împărţită în trei
părţi:

În prima parte (cap.2-5) expune şi combate sofismul ereticului Aetius,
după care lucrurile deosebite după fire sunt în mod necesar deosebit enumerate
în vorbire. După acest gânditor, faptul că Sf. Pavel afirmă adeseori că "toate
vin de la Tatăl, prin Fiu, în Sfântul Duh" (1 Corinteni 8,6) folosind expresii
diferite pentru Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ar arăta în acelaşi timp deosebirea
de natură şi inegalitatea ce există între persoanele Sfintei Treimi. Sf. Vasile
demonstrează mai întâi că acest mod de gândire este preluat din cugetarea
laică 10 , că este necunoscut Sfintei Scripturi", că Sfânta Scriptură foloseşte fără
deosebire prepoziţiile EK=din, 8ta=prin şi ev=în când vorbeşte despre Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh. 12
În partea a II-a (cap. 6-8) tratează despre Fiul, reafirmând egalitatea
lui cu Tatăl 13 stabilită la Sinodul 1 ecumenic apoi demonstrează cu texte
scripturistice 14 că prepoziţiile folosite într-un anumit context pentru a exprima
lucrarea Tatălui sunt folosite în alt context pentru Fiul şi invers.
Partea a III-a (cap. 9-29) este partea cea mai mare din lucrare şi expune
pe baza celor afirmate în Sfânta Scriptură şi de Sfinţii Părinţi învăţătura corectă
despre Sfântul Duh şi combate afirmaţiile celor ce-i negau divinitatea.
Lucrarea intitulată "Despre Sfântul Duh" este cuprinsă în P.G. t.32, col. 62-218.
Vezi Sf. Vasile, Epistola 231, 354 d, P.G. 32, 861 C.
10
acest lucru îl argumentează în capitolul 3 din lucrare.
11
A se vedea în capitolul4.
12
În capitolul 5.
13
Capitolul 6.
14
Capitolele 7-8.

H

9

59
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULU/

Tratatul despre Sfântul Duh aşa după cum arăta Părintele Georges
Florovsky, "a fost unul ocazional scris în focul şi înfierbântarea unei lupte
disperate care se adresa unei situaţii istorice specifice. Sf. Vasile era interesat
de principiile şi metodele investigaţiei teologice. În tratatul său, Sf. Vasile
susţinea un punct de vedere particular, punct crucial al unei doctrine sănătoase,
homotimia Duhului Sfânt". 15
IV. Învăţătura despre Sfântul Duh la Sf. Vasile cel Mare
În contextul tensionat amintit Sf. Vasile reuşeşte să sistematizeze în
Tratatul despre Sfântul Duh, dar şi în lucrarea Contra lui Eunomiu, un concept
clar şi foarte bie argumentat cu privire la a treia persoană a Sfintei Treimi în
dorinţa de a da posteriorităţii o învăţătură din care reiese în mod inevitabil
dumnezeirea Duhului Sfânt.
În tratatul amintit Sf. Vasile porneşte argumentarea sa în care mărturiseşte
dumnezeirea, egalitatea şi consubstanţialitatea persoanelor Sfintei Treimi.
Pentru a nu redeschide discuţiile legate de adaptarea termenului nicean
omousios Sf. Vasile a evitat să-I folosească cu referire la porsoana Sfântului
Duh şi a preferat termenul omotimos=de aceeaşi cinstire, considerând că dacă
se învaţă despre aceeaşi adorare adusă şi Duhului Sfânt ca şi Tatălui şi Fiului,
ne mărturiseşte implicit dumnezeirea şi deofiinţimea Lui cu Tatăl şi cui Fiul.
Argumentul său principal era cel privitor la mărturia liturgică, doxologia unie
tipologii definite (cu Duhul), care din câte demonstra, era larg folosită în
Biserici. Menţionăm că această expresie nu se găsea în Scriptură, fiind atestată
doar de Tradiţie.
Oponenţii săi însă nu admiteau nici un fel de autoritate, decât cea a
Scripturii. Tocmai în această situaţie Sf. Vasile s-a străduit să dovedească
legitimitatea apelului la Tradiţie. El voia să arate că omotimia Duhului, adică
divinitatea Sa, a fost întotdeauna crezută de Biserică şi era o parte din trăirea
baptismată a credinţei.
Părintele Benoit Pruche a observa în această privinţă că pentru Sf. Vasile
cel Mare omotimos este echivalent cu omousios. 16
Pr. Georges Florovsky, Biblie. Biserică, Tradiţie, traducere şi prefaţă de Radu
Teodorescu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia.
lh Pr. Benoit Pruche, introducerea la ediţia tratatului De spiritu sancto din Sources
Chretiennes, Paris, 1945, p. 28.
15
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Pornind de la acest criteriu Sf. Vasile aduce argumente necesare privitoare
la divinitatea Duhului Sfânt.
Principiu a tot ceea ce există inclusiv a Fiului şi a Sfântului Duh este
Dumnezeu Tatăl. Tatăl este nenăscut, Fiul este născut, iar Sfântul Duh
este purces din Tatăl. 17 Dacă naşterea Fiului nu poate fi concepută de firea
omenească, cu atât m,ai mult nu poate fi concepută purcederea, care nu are
analogie în cele pământeşti. O imagine, dar şi aceea destul de imperfectă
a purcederii consideră Sf. Vasile că este modul în care iese din trup suflul
gurii. Dar ţine să completeze că "gura nu trebuie înţeleasă ca mădular al lui
Dumnezeu, nici Duhul ca o suflare ce se risipeşte, ci gura trebuie înţeleasă întrun chip vrednic de Dumnezeu şi Duhul ca o fiinţă vie, dătătoare de Sfinţenie.
În felul acesta este exprimată comuniunea cu celelalte persoane şi se păstrează
insondabil modul provenienţei sale. 18
Natura simplă, neperceptibilă cu simţurile trupului Duhului Sfânt
este cunoscut după lucrările sale şi cum sfera de activitate a Duhului este
nelimitată, variate sunt şi energiile Lui. Lucrarea Lui începe înainte de crearea
lumii sensibile şi poartă pecetea desăvârşirii. El desăvârşeşte opera Tatălui
şi a Fiului. Reiese cu prisosinţă ideea scripturistică în baza căreia Duhul nu
este o creatură, ci Creator. Preoţilor Bisericii din Tars, pentru a distinge pe
credincioşii cu care vin în comuniune, Sf. Vasile le dă un criteriu elementar:
"Aceştia să nu afirme că Duhul este o creatură şi să refuze a fi în comuniune cu
cei care susţin aceasta." 19 De asemenea în mărturisirea de credinţă semnată şi
de Eustatiu, Sf. Vasile revine la această idee însoţită de noi precizări: "Se cade
să fie anatema cei ce zic că Sfântul Duh este o creatură, şi nu numai aceştia,
ci şi cei care gândesc aşa, cei care nu mărturisesc că El este sfânt prin natură,
cum prin natură este sfânt Tatăl şi Fiul, cei care Îl îndepărtează de natura
divină şi fericită". 20 (Epistola 125)
Dacă privim opera vasiliană observăm că nicăieri Sf. Vasile nu afirmă purcederea Sf.
Duh şi de la Fiul. De aceeaşi părere este şi teologul Adolf Harnack. Însă teologul Schermann
susţine că Sf. Vasile afirmă purcederea Duhului Sfânt şi de la Fiul, lucru susţinut şi de
Bardenhewer. Dar K. Holl analizând textele invocate de Schermann este de părere căp Sf.
Vasile nu susţine Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul.
IK Sf. Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, P.G. 32, c.l52.
19
idem, Epistola 1/3,114, P.G. 32, 525.s.u.
20
idem, Epistola 125, P.G. 32, 549, A.B.
17
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Sfântul Duh participă atât la crearea lumii văzute, cât şi a lumii nevăzute,
a îngerilor, care numai datorită harului său capătă o relativă desăvârşire chiar
de la creaţie. 21
Cu toate acestea deosebirea dintre El şi duhurile slujitoare nu este de
grad, ci de esenţă, este deosebirea dintre meşter şi lucrarea mâinilor lui. De
aici reies câteva particularităţi ale Sfântului Duh surprinse de Sf. Vasile în
opera sa.
Astfel Sfântul Duh:
- viază în intimitatea dumnezeirii alături de Tatăl şi Fiul. 22
- este egal cu Tatăl şi cu Fiul, are aceleaşi însuşiri între care se poate
aminti faptul că este preexistent de toate creaturile. 23
- Duhul Sfânt este pretutindeni prezent : când auzi cuvântul "duh" să
nu-ţi închipui o fiinţă limitată, supusă schimbărilor şi transformărilor sau întru
totul asemenea creaturilor, ci îndreptându-ţi mintea către cele superioare, este
necesar să te gândeşti la o fiinţă spirituală cu putere infinită, a cărei existenţă
nu se măsoară cu secole şi cu anii". 24
- Ştiinţa Duhului nu are limite. 25
- Lucrările lui transpiră desăvârşirea şi poartă pecetea divinităţii. 26
- Sfântul Duh este dătătorul vieţii; pronietorul sfinţitorul şi "lumina
duhovnicească" 27 cea care se dă oricărei puteri spirituale pentru aflarea
adevărului.

- Alături de Tatăl şi Fiul, Sf. Duh este făuritorul mântuirii noastre.
Pe lângă aceste trăsături din care pe deplin reiese dumnezeirea Sf. Duh,
Sf. Vasile în dorinţa de a contura mai profund acest adevăr aduce şi alte mărturii
21

idem, Despre Sfântul Duh, 16, P.G. 32, 140.
Ibidem, 18 col. 152.
23
În această privinţă Sf. Vasile afirmă: "Trimiţându-şi ucenicii la propovăduire,
Mântuitorul le dă porunca de a boteza omenirea în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfăntului
Duh (Matei 28, 19). De aici rezultă că "numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duhni s-au
dat în acelaşi chip. Relaţia în care se află Fiul faţă de Tatăl este aceeaşi cu relaţia Duhului faţă
de Fiul. Iar dacă Duhul este pus pe acelaşi plan cu Fiul şi Fiul pe acelaşi plan cu Tatăl este clar
că şi Duhul este pus pe acelaşi plan cu Tatăl, este clar că şi Duhul este pus pe acelaşi plan cu
Tatăl" (Despre Sfăntul Duh, 17, P.G. 32, 148.
24
ibidem, col. 168-169.
25
Ibidem.
26
ibidem, 9 col. 108.
27
Ibidem, 16, col. 136, ibidem 19, col. 156.
22
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în acest scop. El arată că Sf. Duh este prezent la toate actele iconomiei divine,
de dinaintea şi după Întruparea Fiului la binecuvântările patriarhilor, la darea
legii, la faptele minunate ale lui Iisus. 28 Sf. Duh readuce, alături de Fiul, din
moarte la viaţă, redă omului libertatea, frumuseţea chipului din el şi-1 face
cetăţean al cerului.2 9
Duhul Sfânt va fi prezent şi la judecata obştească, atunci când harul său
se va da ca răsplată şi coroană celor drepţi.
În prezent Duhul Sfânt acţionează în Biserică pentru împroprierea lucrării
mărturisitoare săvârşite de mântuitorul Iisus Hristos. Această împropriere se
începe în momentul contactului cu apa botezului.
Atunci se realizează atât omorârea omului cel vechi, al păcatului, dar şi
renaşterea acestuia prin harul Sfântului Duh. 30 Sfântul Duh se află întotdeauna
în cei vrednici, dar fără să acţioneze totdeauna, ci numai când este nevoie
şi pe măsura nevoii fiecăruia. Din comuniunea cu Duhul se realizează o
transformare calitativă a sufletelor acestea nu sunt doar luminate, ci devin
ele însele surse de lumină pentru cei ce le stau împrejur: "Si după cum se
întâmplă cu corpurile strălucitoare şi cu cele transparente, că atunci când o
rază cade peste ele devin mai strălucitoare şi altă strălucire porneşte din ele,
la fel se întâmplă şi cu sufletele purtătoare şi iluminate de Duhul, ele însele
devin duhovniceşti şi răspândesc altora harul. " 31 Mai mult această lucrare
duhovnicească dă o altă perspectivă existenţei căci "urmare a acestui fapt
este prevederea celor viitoare, tâlcuirea tainelor. Cunoaşterea celor ascunse,
harismele, viaţa cerească, convieţuirea cu îngerii, bucuria fără margini,
rămânerea permanentă în comuniune cu Dumnezeu."32
Rezumând concepţia pnevmatologică a Sfântului Vasile cel Mare putem
spune că Duhul Sfânt este Cel care veghează ordinea în univers, fiind prin
"Cine neagă că acţiunile Întreprinse de marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, izvorâte din bunătatea lui Dumnezeu, in vederea Mântuirii omului, s-au implinit
prin harul Duhului, Fie că vrei să cercetezi pe cele din trecut: binecuvântări/e patriarhilor,
ajutorul dat prin lege tipurile, profeţiile, bravurile in războaie, minunile drepţilor,, fie că
cercetezi dispoziţiile referitoare la intruparea Domnului, toate au fost realizate prin Duhul ...
Apoi orice lucrare a Fiului se săvârşea În prezenţa Duhului ... nu L-a părăsit nici după ce a
inviat din morţi" ibidem, 12 col. 117.
~ lbidem, 12col.117.
30
lbidem, 16col.l42; 19col.l57.
31
Ibidem, 9 col. 109; ibidem, 21 col. 164-165.
32
Ibidem, 9 col. 109.
2
H

9
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excelenţă

principiul ordinii morale şi fără El este imposibil să cunoască cineva
pe Dumnezeu. Ca atare credinţa în Tatăl şi Fiul nu foloseşte la nimic, dacă
lipseşte credinţa în Duhul Sfânt. În acelaşi valoros tratat Sf. Vasile afirmă că
cel ce nu crede în Duhul nu crede nici în Fiul, nu crede nici în Tatăl şi aici face
referire la textul Sfântului Apostol Pavel de la 1 Corinteni 12,3, unde se arată
că nimeni nu poate să spună că Iisus este Domnul, decât în Duhul Sfânt. 33
Sfântul Vasile încheie argumentarea teologică a dumnezeirii Sfântului
Duh într-o notă evidentă care defineşte ardoarea marelui Părinte capadocian
în dovedirea faptului că a treia persoană a Sfintei Treimi este egală şi
consubstanţială cu Tatăl şi Fiul: ,,Aşadar aceasta este concepţia noastră despre
Duhul, pe care ne-am format-o din măreţia şi valoarea lucrărilor sale, după
Însuşi cuvintele Duhului ... Acestea am avut de spus în legătură cu această
temă. Dacă ţi se pare că sunt de ajuns să punem aici capăt discuţiilor. Dacă ţi
se pare că lipseşte ceva, n-am să mă supăr dacă te vei deda cu sârg cercetării
şi prin Întrebări, fără duh de ceartă, vei completa ceea ce trebuie cunoscut.
Dumnezeul va da, fie prin mine, fie prin alţii, împlinirea celor ce lipsesc prin
cunoaşterea pe care o dă Duhul celor vrednici de darurile sale. "34

V. Sfântul Vasile cel Mare, normativ pentru Învăţarea Sinodului II
ecumenic (Constantinopol381)
Sfântul Vasile cel Mare trecea la Domnul la 1 ianuarie 379. Era cu doi
ani înainte de ţinerea celui de-al doilea Sinod ecumenic. Cu toate acestea
învăţătura sa despre Sfântul Duh ca şi a altor Sfinţi Părinţi din vremea sa
devine normativă pentru întreaga Biserică.
Cel care a făcut începutul sistematizării teologiei despre deofiinţimea
Duhului Sfânt cu Tatăl şi cu Fiul a fost Sf. Atanasie cel Mare apoi au urmat
Părinţii capadocienP 5 în frunte cu Sf. Vasile cel Mare a cărui contribuţie a avut
un rol fundamental în această sistematizare.
Contribuţiile amintite privitoare la persoana Sfântului Duh au avut un
rol hotărâtor în stabilirea pnevmatologiei ortodoxe de către Părinţii Sinodali
Prin urmare există o singură cale a cunoaşterii lui Dumnezeu "apa enos Pnevmatos
dia /ou enos yion epi ton ena patera" (a.;w E:voc; 1rw:vparoc; om rov E:voc; Yrov E:lCI rov E:va
Pau:pa), ibidem, 26, col. 185.
14
lbidem, 9, col 109; 30 col. 217.
15
J.N.D. Kelly, Early christian Doctrines, New York, Evanston and London, Harper Ex
33

Row Publishers, 1960, p. 256-258.
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al Constantinopol în anul 381. Aceştia având la bază teologia
pnevmatologică a Părinţilor anteriori au elaborat învăţătura de credinţă care
rămâne bază existenţială a teologiei ortodoxe. 36 Este cunoscut faptul că la
acest Sinod este finalizat simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan care în
redactarea sa cuprinde dreapta învăţătură a Bisericii. Cel de-al optulea articol
din simbol face referirea la Sfântul Duh (având în vedere moştenirea teologică
anterioară aşa după cum s-a văzut în rândurile de mai sus. În acest articol
se precizează despre Duhul Sfânt că este "Domnul de viaţă Făcătorul, care
din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit.
Prezenţa Sa în Biserică se arată prin cuvintele "de viaţă Făcătorul" şi "Cel ce a
grăit prin proroci" 37 , prin aceasta arătându-se că Biserica se află necontenit sub
asistenţa sfinţitoare şi înnoitoare a Duhului Sfânt. Preluând teologia anterioară
din punct de vedere triadologic şi precizând sensul profund ortodox al acestei
doctrine şi cuprinzând articolele care se găseau în mărturisirile de credinţă de
la Botez, Simbolul constantinopolitan a înlocuit la primirea Tainei Botezului,
la Sfânta Liturghie şi la celelalte practici ale cultului toate simbolurile locale 38 ,
devenind Simbolul de credinţă al Bisericii ecumenice.
Recitarea regulată a Simbolului la Sfânta Liturghie a fost introdusă mai
întâi la Antiohia de patriarhul monofizit Petru Gnafeus sau Fullo 39 , după toată
probabilitatea, în anul47l, în timpul împăratului bizantin Leon I (457-474). 40
Patriarhul Constantinopolului Timotei (512-518) a poruncit ca la fiecare
slujbă să se rostească Simbolul de credinţă de la Niceea care mai înainte se
rostea numai o dată pe an, în Vinerea patimilor, când catehumenii primeau

A se vedea Aurel Jivi, 1600 de ani de la Sinodu/11 ecumenic. Valoare ecumenică
a simbolului de credinţă niceo-conslantinopolitan, "Studii Teologice" seria a 11-a, anul
XXXIII( 1981 ), nr. 7-1 O, p. 600-613; pr. prof. Ioan Rămureanu, Sinodul al Il-lea ecumenic de la
Constantinopol (381): Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică Simbolul Constantinopolitan,
"Studii Teologice", Seria a II-a anul XXI ( 1969), nr. 5-6, p. 327-387.
37
Pr. Prof. Ioan Rămureanu, ari. cit., p. 374.
Ji Ibidem, p. 375.
39
cf. Teodor Lectorul, Istoria bisericească, Il, 48, P.G. LXXXVI 1, 209A, apud prof.
Ioan Rămureanu, ari. cit., p. 375.
40
În această privinţă mai precizăm că introducerea rostirii simbolului a fost socotită
de monofiziţi ca o măsură contra hotărârii dogmatice a Sinodului al IV-lea ecumenic de la
Calcedon din anul 451, pe care refuzau să o accepte, fără ca prin această introducere să poată
fi servită cauza lor.
36
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în vederea primirii botezului. 41 Mai târziu în anul 567 simbolul niceean a
fost înlocuit printr-un edict al împăratului bizantin Justin al II-lea (565578) cu simbolul constantinopolitan. 42 Acesta se rosteşte până azi la Sfânta
Liturghie şi în toate celelalte servicii religioase în toate Bisericile Ortodoxe
ale Răsăritului. 43
Având firul primelor două sinoade ecumenice, simbolul de credinţă
niceo-constantinopolitan a fost confirmat în continuare de către celelalte
sinoade ecumenice fiind inclus în definiţiile lor doctrinare. 44 Prin mesajul său
acest simbol este numit ecumenic pentru faptul că este necunoscut de toate
Bisericile, confesiunile şi grupările creştine din lume în afară de unitarieni şi
socinieni dintre neoprotestanţi, care nu admit doctrina despre Sfănt Treime, la
fel ca antitrinitarii dinamici şi modalişti din Biserica veche în secolul al III-lea.
Pe baza articolelor sale de credinţă, care au păstrat în rezumat tot cuprinsul
iconomiei şi Revela ţi ei divine şi adevărurile fundamentale ale credinţei creştine
se va putea realiza în viitor unirea Bisericilor şi reface unitatea creştinismului
aşa cum a fost în vechea Biserică Ecumenică, una şi nedespărţită.

VI. Concluzii
Am făcut toate aceste referiri finale tocmai cu scopul de a arată că
simbolul de credinţă rostit astăzi în Biserică este rodul contribuţiilor teologice
de până la Si nodul Ii ecumenic. Sfinţii Părinţi în număr de 150 care s-au întrunit
la acest Sinod au avut în vedere precizările anterioare în privinţa dogmei
trinitare fapt care a determinat recunoaşterea acestei învăţături de Biserică
până astăzi. Pentru că am vorbit de Sfântul Vasile cel Mare putem arăta că a
avut un rol determinant în ceea ce priveşte statomicirea unei pnevmatologii
cf. Petre Vintilescu, Liturghiile bizantine privite istoric i"n structura şi rânduiala lor,
1943, p. 79. Tot în această privinţă a mai se vedea şi V. Mitrofanovici, Liturgica
Bisericii Ortodoxe, 1929, p. 563.
42
Despre edictul împăratului Justin al II-lea a se vedea la Evagrie Scolasticul, Istoria
bisericească, V, 4, P.G. LXXXVI col. 2793-2801. De asemenea despre această introducere a
Simbolului Constantinopolitan la Sfânta Liturghie ne infonnează cronicarul apusean Joannes
Biclarensis (după anul619) Chronicon, Ed. Th. Mommsen, Monumenta Germaniae Historica.
Auctores Antiguissimi, XI, Cronica Minora, t.ll, p. 211; vezi şi la Johannes Michael Hanssens,
lnstitutiones liturgicae de ritibus orientalibus, t. lll, pars 2, Romae, 1932, p. 300.
43
Pr. Prof. Ioan Rămureanu, art. cit., p. 375.
44
Cf. pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Scriptură şi Tradiţie apostolică in Mântuirea
Bisericii, "Ortodoxia" anul ( 1980), nr. 2, p. 207.
41

Bucureşti,
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ortodoxe în faţa ereziei pnevmatomahe. În tratatul despre Sfântul Duh ca şi
în lucrarea Contra lui Eunomiu, la care mai adăugăm şi unele epistole de ale
sale, marele părinte capadocian devine un îndreptar de credinţă în hotărârile
sinodale de după el, fapt care îi acordă o permanentă actualitate. 45 Chiar dacă
fizic nu a participat la cel de-la doilea sinod ecumenic (381 ), pentru că trecuse
la cele veşnice în 1 ianuarie 379, Sfântul Vasile rămâne prezent prin opera sa
şi memoria vie a sa la care au făcut apel părinţii sinodali.

45

Pe larg despre aceasta a se vedea ÎPS dr. Nicolae Comeanu, Studii patristice. Aspecte
din vechea literatură creştină, Timişoara, 1984, p. 117-120.
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DUHUL SFÂNT ... CARE DE LA TATĂL PURCEDE
- SAU DESPRE TAINA PURCEDERII
ÎN TEOLOGIA PRIMELOR OPT VEACURI CREŞTINE
Lucian Bot

Termenul de purcedere ajunge în limba noastră pe filieră latină. Pornind
de la processio, românescul purcedere ar însemna înaintare sau procesiune;
iar urmând familia lexicală a cuvântului latinesc ar însemna, mai explicit
decât însuşi termenul propriu-zis, ieşitură înainte, proeminenţă, desfăşurare
în cursul vremii. 1 Sinonimul grecesc şi familia lexicală a acestuia indică şi
sensul de evacuare- ieşire în afară. 2
Purcedere este, prin urmare, un cuvânt cu polisemantism bogat. Toate
nuanţele par să se concentreze, însă, asupra ideii de proeminenţă. Desigur,
proeminenţa trebuie înţeleasă aici ca o adâncire a Tainei purcederii Duhului
de la Tatăl. Duhul iese de la Tatăl, dar în acelaşi timp rămâne cu Tatăl;
proeminenţă a Tatălui în sensul că Duhul fiinţează din Tatăl. Purcederea este
deodată unitate a Duhului cu Tatăl şi ipostaziere a Duhului. Purcederea este
ieşitură înainte şi rămânere în Tatăl. De aici, se înţelege uşor caracterul tanic
şi paradoxal al purcederii Duhului Sfânt. 3
Părinţii primelor VIII veacuri au mărturisit adesea caracterul tainic al
purcederii. Învăţătura acestor Sfinţi Părinţi, dublată de trăirea acestei teologi,
rămâne şi astăzi definitorie pentru modul firesc de înţelegere a misterelor
credinţei creştine. Întreaga gândire teologică de acum se construieşte urmând
Tradiţia acestor texte.
Vezi G. GUŢU, Dicţionar latin-român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
1983, p. 974.
2
Vezi G. W. H: LAM PE, A patristic Greek lexicon, Clarendon Press, Oxford, 1961, p.
436-437.
3
Vezi şi Pr. Prof. Dr. Ion BRIA, Dicţionar de teologie ortodoxă (A-Z), Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 333. Vezi
şi Pr. Prof Dr. Ene BRANIŞTE şi Prof. Ecaterina BRANIŞTE, Dicţionar enciclopedic de
cunoştinţe religioase, Editura Diecezană Caransebeş, Caransebeş, 2001, p. 401.
1
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1. Aşezare ecumenică
A Tatălui este purcederea Duhului şi Biserica depune mărturie despre
acestea încă de la început. Sinodul II Ecumenic din 1 mai- 9 iulie 381, ţinut în
Constantinopol, urmând învăţătura Mântuitorului (Ioan 15, 26), încredinţează
asupra consubstanţialităţii Duhului cu Tatăl şi cu Fiul şi asupra purcederii
Duhului de la Tatăl. Istoric şi ecumenic orice alt raţionament în afara celor
fixate prin Sinod, este departe de gândirea creştină. 4 În tonul acestei mărturisiri
şi unităţi Biserica Ortodoxă rosteşte şi astăzi acelaşi Simbol de credinţă niceoconstantinopolitan. 5
2. Învăţătura dogmatică de până la Sinodul 1
Majoritatea Părinţilor de până la Sinodul 1 au luat în discuţie problema
trinitară. Vorbind despre Sfânta Treime, despre unitatea Fiinţei şi deosebirea
lucrărilor Personale, mulţi dintre ei nu au atins înţelesul de astăzi al dogmei.
Fiecare şi-a adus, însă, aportul său în lămurirea, pe cât este posibil, a Tainei.
Astfel, Clement Romanul avea să spună: "Nu avem, oare, un singur Dumnezeu
Tatăl şi un singur Hristos şi un singur Duh al harului revărsat peste noi?" 6 ;
lgnatie al Antiohiei (t 107) "mărturiseşte cu tărie credinţa în Sfânta Treime" 7;
4

Vezi Philip SCHAFF, History ofthe Crhristian Church, volume fii: Nicene and postnicene Christianity. A.D. Jll-600, bttp:t!:wwW.\;G~!,org/c\;el/schaff/hc<;3._htm!, p. 358: "The
ecumenical councils were the open battle-fields, upon which the victory of orthodoxy was
decided. The doctrina/ decrees of these councils contain the results of the most profound
discussions respect ing the Trinity and the person of Christ; and the Church to this day has
not gone essential/y beyond those decisions" ("Sinoadele Ecumenice au reprezentat câmpul
de bătălie pe care victoria Ortodoxiei s-a ridicat. Decretele doctrinare ale acestor Sinoade sunt
rezultat al unor discuţii de adâncă profunzime, respectând Trinitatea şi Persoana lui Hristos;
iar Biserica până astăzi nu a păşit peste esenţa acestor decizii").
5 Vezi în acest sens Pr. Prof. Dr. Ioan RĂMUREANU, Istoria Bisericească Universală
- Manual pentru Seminariile teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, p. 141-148; vezi şi Praf. Dr. Dimitrie G. BOROIANU,
Istoria dogmelor Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit, Editura Anastasis, Bucureşti, 2007,
p. 73; vezi şi Pr. Prof. Dr. Vasile MUNTEAN, Istoria creştină generală- ab initia- 1054,
volumul 1, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2008, p. 173-176.
6
Sfântul Clement Romanul, Către Corinteni, traducere de Pr. Praf. D. FECIORU, în
PS.B. 1, Bucureşti 1979, p. 47-70.
7
Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin VOICU şi Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu DUMITRAŞCU,
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Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful Ct 165) gândeşte la Treime urmând erezia
subordinaţianiştilor8 ; Teofil al Antiohiei Ct 185) "foloseşte pentru prima oară
termenul Tp tac; pentru a desemna Sfânta Treime"9 , iar Tertulian Ct 240) se
aproprie şi mai mult de dogma Bisericii vorbind despre Treime şi Persoană!
Sfânta Treime este bine conturată şi în teologia Sfântului Irineu de Lyon
(t202) 10 , iar Sfântul lpolit (t236) revine la erezia subordinaţionistă. Sfântul
Ciprian de Cartagina Ct 258) înţelege că "există un singur Dumnezeu întreit în
Persoane" 11 , dar Ori gen 12 (t 254/255) susţine că "Tatăl este Dumnezeu în Sine,
pe când Logosul al doilea Dumnezeu, iar Sfântul Duh e inferior Fiului". 13
Novaţian, ucenic al lui Tertulian, va scrie un Tratat despre Sfânta Treime,
important nu doar pentru originalitatea lui, ci şi pentru că sistematizează
învăţătura de credinţă câştigată prin strădaniile Părinţilor din primele III
veacuri creştine. 14
Teologia despre Sfântul Duh din această perioadă este una care se
concentrează asupra manifestării Lui în lume şi în istoria mântuirii. Infiuenţaţi
de nevoia unui răspuns imediat dat ereziilor iudaizante, gnostice ş.a., Sfinţii
Părinţi vor lămuri despre Duhul raportându-se nu atât la întrebarea Cine este
Sfântul Duh?, ci mai cu seamă la Cum deosebim pe cei aflaţi în Duhul? Şi aici
se vede iarăşi preocuparea primilor creştini pentru viaţa însăşi în Biserică ... 15
Patrologie- Manual pentru Seminariile teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, p. 30.
H Ibidem, p. 41.
9
Ibidem, p. 48; vezi şi Prof. Dr. Dimitrie G. BOROlANU, op. cit., p. 202: ,,Aiexandrinii,
după exemplu/lui Teofil al Antiohiei, au întrebuinţat cuvântul trinitate recunoscând în cele
trei zile de mai înainte de crearea soarelui şi a lunii pe cele trei tipuri ale trinităţii".
10
Vezi Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin VOICU şi Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu
DUMITRAŞCU, op. cit., p. 71.
11
Idem, op. cit., p. 86.
12
Primul care ne lasă o învăţătură sistematizată despre Duhul Sfânt, dar adesea lipsită
de unitate. Uneori mărturiseşte pe Duhul ca fiind mai mic, alteori ca egal cu Tatăl şi cu Fiul
(De principiis).
13
Vezi Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin VOICU şi Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu
DUMlTRAŞCU, op. cit., p. 116.
14
Vezi şi Pr. Prof. Dr. Ioan G. COMAN, Patrologie, volumul II, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985, p. 161.
15
Vezi şi Pr. Vasile RĂDUCĂ, Studiu introductiv la Didim din Alexandria, Despre
Sfântul Duh, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, p. 26-39.

70
https://biblioteca-digitala.ro

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL .. CREDINŢĂ ŞI MĂRTURISIRE"

Sinodul 1 de la Niceea, din 20 mai - 25 august 325, acceptă
consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl şi mărturiseşte lucrarea personală
a Acestuia 16 ; iar "cu anul 362, în urma unui sinod ţinut în Alexandria, s-a
admis cuvântul ipostas, pentru a exprima persoanele trinităţii, înţelegând
trei ipostasuri în unitatea divină, fără ca prin aceasta să se dea îndreptăţire
arienilor, care deosebeau persoanele". 17
"Marea greutate cu care au avut de luptat Părinţii Bisericii în exprimarea
unor adevăruri care s-au dovedit din ce în ce mai mult ca fiind eterne este că
le lipseau unele noţiuni care s-au făurit de cugetarea timpului mai nou: aceea
de eu, de conştiinţă, de subiect, de interioritate reciprocă între subiecte etc.
Aceasta i-ar fi ajutat să evidenţieze în mod mai convingător putinţa îmbinării,
ce s-a dovedit cu timpul reală pentru toată ordinea personală, a unităţii de
fiinţă cu deosebirea persoanelor în Sfânta Treime.
Ei se loveau de mari greutăţi în evidenţierea învăţăturii personaliste şi
în acelaşi timp desăvârşit comunitare despre Sfânta Treime, cu categoriile
exclusiv substanţialiste din filosofia greacă." 18

3. Învăţătura dogmatică de până la Sinodul al II-lea
Lupta Bisericii pentru afirmarea dogmei Sfintei Treimi, înseamnă şi
o luptă pentru principiul purcederii Duhului Sfânt. 19 Astfel, după Sinodul 1,
fiinţarea proprie Sfântului Duh este recunoscută de Epifanie (t 403). Sfântul
mărturiseşte:

"Duhul este Duh Sfânt; Fiul este Fiu; iar Duhul care purcede de Ia
"Duhul primeşte fiinţă din aceeaşi fiinţă cu Tatăl" 21 etc.

Tatăl" 20 ,

Vezi şi Pr. Prof. Dr. Vasile MUNTEAN, op. cit., p. 168.
Prof. Dr. Dimitrie G. BOROJANU, op. cit., p. 202.
IH Pr. Dumitru ST ĂNlLOAE, Învăţătura despre Sfânta Treime În scrierea Sfântului
Vasile, "Împotriva lui Eunomiu ",în "Studia Basiliana 1, Sfântul Vasile cel Mare închinare la
1630 de ani", Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti 2009, p. 96.
19
Vezi Prof. Dr. Dimitrie G. BOROlANU, op. cit., p. 205: "Prin recunoaşterea
16

17

consubstanţaibilităţii şi

a egalităţii Sfintei Treimi, Părinţii Bisericii au stabilit că Fiul şi
au principul etern În Tatăf'.
20
Sfântul Epifanie, Ancoratus, 7, P:G:, col. 28 AB şi Adv. haereses XI, 496 D, apud. Pr.
Vasile RĂDUCĂ, Studiu introductiv la Didim din Alexandria, Despre Sfântul Duh, Editura

Sfântul Duh

Sophia,
21

îşi

Bucureşti,

2001, p. 42.

Ibidem.
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Cu toate acestea, primul dintre Părinţi care aduce considerabile
contribuţii în vederea acestei învăţături este Atansie al Alexandriei (t 2 mai
373). În cele patru Epistole către Serapion, episcopul de Thmuis (şi nu numai
aici!), Atanasie cel Mare lămureşte: asupra deofiinţimii Fiului cu Tatăl şi cu
Duhul, despre purcederea Duhului de la Tatăl, despre Duhul Fiului ca Duh
al unităţii etc. Se punctează, astfel, învăţătura ortodoxă de credinţă pe baza
Scripturii şi a Tradiţiei.
Prima dintre aceste Epistole ("Epistola întâi către Serapion, episcopul de
Thmuis, împotriva celor care hulesc şi spun că Duhul Sfânt este creatură" 22 )
numeşte pe Duhul Sfânt: Duh al lui Dumnezeu, al lui Hristos sau de la
Dumnezeu.
"Spuneţi de aflaţi undeva în Sfânta Scriptură să se zică Sfântului
Duh simplu «duh», fără adaosul «Sfânt», sau «al lui Dumnezeu», sau «al
Tatălui», sau «al Meu», sau «al lui Hristos însuşi», sau «al Fiului», sau «de
la Mine», sau cu articol? Unde I se spune simplu «duh» şi nu «Duhul», sau
«Duhul Sfânt», sau «Mângâietorul», sau «al adevărului», ceea ce înseamnă
«al Fiului»". 23

Şi iarăşi:

"Duh al Tatălui", 24 "Duhul Înţelepciunii", 25 "Fiul este în Duhul ca
în propriul chip", 26 "Duhul cel aflător în Fiul", 27 "Duh al sfinţeniei şi al
înnoirii", 28 "Cel de-viaţă-făcător", 29 "se mai numeşte ungere şi este pecete", 30
"Duhul înfierii", 31 "El este chipul Cuvântului". 32
P.G. 26, 529-608, în traducerea lui Dumitru ST ĂNILOAE, PS.B. 16, Sfântul
Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 23-66.
23
Atanasie cel Mare, op. cit., p. 26.
24
Ibidem, p. 42.
25
Ibidem, p. 46.
26
Ibidem, p. 47.
27
Ibidem, p. 49.
28
Ibidem, p. 50.
29
Ibidem, p. 51.
30
Ibidem.
31 Ibidem, p. 52.
32
Ibidem, p. 57.
22
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Toate aceste numiri dau slavă despre lucrarea Duhului Sfânt. Purcederea
de la Tatăl este indicată şi în acest fel, deşi nu categoric. Trebuie recunoscut:
orice numire a Persoanelor Sfinte înseamnă o recunoaştere a lucrării Lor, a
mişcării în lume, a relaţiei lor perihoretice. De aceea numele sunt preamăriri
ale tainelor neînţelese de noi.
Atanasie vorbeşte despre purcedere şi prin alegorii. Afirmând că
Treimea este o Taină, Fiinţă pe care o cunoaştem prin credinţă. 33 Mărturisind
unitatea şi perihoreza Persoanelor dumnezeieşti, 34 Sfântul va sublinia: "Tatăl
fiind izvorul, iar Fiul numindu-Se râul, se spune de noi că bem Duhul". 35 Ca,
în final, să recunoască fără ocolişuri "şi despre Duhul, Care purcede de la
Tatăl" 3 \ "căci unul este harul din Tatăl" 37 , "una trebuie să fie desăvârşita şi
deplina lucrare sfinţitoare şi luminătoare şi vie a Lui şi darul de care se spune
că purcede din Tatăl". 38
"Epistola a doua către acelaşi episcop Serapion, împotriva celor care
declară pe Fiul creatură" 39 continuă lupta împotriva ereziei antitrinitare. Aici,
fără a vorbi explicit despre Duhul, Atanasie întăreşte "credinţa noastră în
Tatăl, în Fiul şi în Sfântul Duh". 40
În a treia şi a patra epistolă 41 izvorârea Duhului din Tatăl atinge un sens
universal: "L-a vărsat Tatăl peste tot trupul, după cum s-a scris". 42 Sfântul
cele predate prin credinţă, se cuvine să fie judecate nu cu înţelepciunea
ci primite prin credinţă"- p. 43; vezi şi p. 47: "dumnezeirea nu se predă, cum
s-a spus, prin dovedirea raţionamentelor, ci prin credinţă şi prin cugetarea binecredincioasă
unită cu evlavia ... ".
34
Despre perihoreză vezi Pr. Prof. Dr. Isidor TODORAN şi Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN,
Dogmatica Ortodoxă- Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Renaşterea, Cluj, 2004,
p. 119-120.
35
Atanasie cel Mare, op. cit., p. 45.
36
Ibidem, p. 24.
37
Ibidem, p. 39.
JH Ibidem, p. 47; vezi şi p. 57: "El este chip Cuvântului şi propriu Tatălui".
39
P.G. 26, 529-608, în traducerea lui Dumitru STĂNILOAE, PS.B. 16, Sfântul
Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 67-77.
411
Atanasie cel Mare, op. cit., p. 73.
41
În traducerea lui Dumitru STĂNILOAE, PS.B. 16, Sfântul Atanasie cel Mare,
Scrieri, Partea a doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1988, p. 78-86, respectiv 87-107.
42
Atanasie cel Mare, op. cit., p. 78.
33

"Căci

omenească,
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Atanasie accentuează aici unitatea dintre Tatăl, Fiul şi Duhul cel Sfânt. 43 Pe
linia interpretărilor patristice, Sfântul indică şi unitatea omului cu Duhul
Tatălui, căci este "templul lui Dumnezeu". 44
Întreaga teologie a Sfântului Atanasie afirmă pe "Duhul ca odihnă a
Tatălui în Fiul, sau ca Al Treilea, prin Care se confirmă iubirea între Cei doi,
dovada adevăratei Împărăţii a unităţii în iubire". 45
În Răsărit, nevoia de a lămuri acest adevăr dogmatic se acutizează după
anul 373. Momentul definitoriu pentru naşterea ereziei penvmatomahilor este
"ruperea comunităţii dintre Sfântul Vasile şi Eustaţiu". 46 Datorită faptului că
Eustaţiu proferează o erezie antitrinitară, părintele capadocian îi scrie, pentru
a-l îndrepta, o epistolă. 47 Vasile apără cu fermitate, şi în această scrisoare,
persoana Duhului Sfânt: "trebuie afurisiţi cei ce zic că Duhul Sfânt ar fi o
creatură"! 48 În anii ce au urmat Sfântul Vasile este nevoit să sistematizeze
învăţătura despre a treia Persoană a Treimii, astfel că, în anul 375, Sfântul
încheie lucrarea cunoscută astăzi ca "Tratatul despre Sfântul Duh".
"Tratatul cuprinde 30 de capitole şi este dedicat lui Amfilohie. În
primele opt capitole se arată chipul de a gândi al arienilor în legătură cu
Fiul şi consecinţele acestei gândiri asupra celei de a treia Persoane a Sfintei
Treimi - Sfântul Duh. În capitolul IX, cel mai însemnat din tot tratatul, se
arată însuşirile Duhului Sfânt..."49

4

Atanasie cel Mare, op. cit., p. 84, 85, 90.
Atanasie cel Mare, op. cit., p. 81.
45
Dumitru ST ĂNILOAE, PS.B. 16, Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea a doua,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 34.
46
Pr. Constantin CORNIŢESCU, Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre Sfântul
Duh, în "Studia Basiliana 1. Sfântul Vasile cel Mare - închinare la 1630 de ani", Editura
Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, p. 114.
47
Epistola 125: Copia mărturisirii de credinţă- scrisă În anul 373, în P:S.B. 12,
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, Partea a treia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 304-307.
4
H Ibidem, p. 306.
49
Pr. Ioan CHIRVASIE, Învăţătura despre Sfântul Duh la Sfântul Vasile cel Mare, în
"Studia Basiliana 1. Sfântul Vasile cel Mare -închinare la 1630 de ani", Editura Basilica
a Patriarhiei Române, Bucureşti, p. 103. Vezi şi Pr. Constantin CORNIŢESCU, Învăţătura
Sfântului Vasile cel Mare despre Sfântul Duh, în "Studia Basiliana 1. Sfântul Vasile cel Mare
-închinare la 1630 de ani", Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, p. 116.
J

44
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Rodnica lucrare a Sfântului Vasile a fost precedată şi de alte învăţături cu
caracter asemănător. 5 ° Cu toate acestea, "Tratatul despre Sfântul Duh" aduce
cele mai importate adăugiri. Luând în considerare această operă, renumitul
patrolog român, preotul Ioan Coman, gândeşte că "pnevmatologia Sfântului
Vasile este cea mai originală şi mai adâncă din toată teologia patristică"Y
În contextul acestei scrieri marele părinte capadocian exprimă credinţa
Biserici în pogorârea Duhului de la Tatăl. Diverse nume par să marcheze
această realitate:
"Este numit Duhul lui Dumnezeu «Duhul adevărului Care din Tatăl
purcede)), «Duh drept)) şi «Duh conducător», însă numele Său prin excelenţă
este Duhul Sfânt" 52 , "Duhul, Care este ungerea" 5\ "Duhul este amintit ca
Stăpân al vieţii" 5 \ "Sfântul Duh premiul drepţilor" 55 , "Duhul sfinţeniei" 56 ,
"Duhul blândeţii şi al iubirii". 57

Gândirea Sfântului Vasile cel Mare, asemenea gândirii Sfântului
Atanasie, este preocupată de lucrarea Duhului. Trebuie remarcat că, în cadrul
acestei preocupări, pogorârea de la Tatăl este temelia discursului de numire a
Duhului Sfânt. Dacă nu credem Taina fiinţării Duhului, Taina purcederii, orice
apropiere de Dumnezeu îşi pierde ţinta! De aceea şi teologia numelor divine
se concentrează asupra acestei purcederi.
ne putem face o idee în legătură cu măreţia Duhului
şi în legătură cu neincetata lui putere luând aminte la semnificaţia numelor,
la măreţia lucrărilor şi a binefacerilor Lui faţă de noi şi faţă de întreaga
lume. Este numit Duh ca şi Tatăl şi Fiul în textele: «Duh este Dumnezeu))
"De

bună seamă,

Împotriva lui Eunomiu, Despre credinţa in Duhul, Către prezbiterii din Tars etc. Vezi Pr. Ioan CHIRVASIE, op. cit., p. JOI.
51
Personalitatea Sfântului Vasile cel Mare (profil istoric şi spiritual), în "Studia
Basiliana 1. Sfântul Vasile cel Mare- închinare la 1630 de ani", Editura Basilica a Patriarhiei
Române, Bucureşti, p. 42.
52
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, Partea a treia, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 38.
n Ibidem, p. 43.
54
Ibidem, p. 44.
55
Ibidem, p. 56.
56
Ibidem, p. 83.
57
Ibidem, p. 89.
50
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şi «Hristos, Domnul, este Duhul vieţii noastre». Este numit «Sfânt» şi este
sfânt, după cum sfânt este Tatăl şi sfânt este Fiul. Dacă pentru creaţie sfinţenia
este ceva adăugat din afară, pentru Duhul sfinţenia este un apanaj al firii Sale.
El nu este sfinţit, ci sfinţitor. Este numit bun, pentru că bun fiind Tatăl, bun
este cel născut din El". 58

Mergând mai departe, Sfântul
purcederii Duhului:

încearcă

chiar o

explicaţie alegorică

a

"Se spune despre El (Duhul Sfânt) că este «din Dumnezeu»; nu după
cum provin de la Dumnezeu toate creaturile, ci provine din Dumnezeu ca
Dumnezeu, nu prin naştere ca Fiul, ci ca suflare a gurii Sale. Desigur, gura nu
trebuie înţeleasă ca mădular al lui Dumnezeu, nici Duhul, ca o suflare ce se
risipeşte, ci gura trebuie înţeleasă într-un chip vrednic de Dumnezeu şi Duhul
ca fiinţă vie, dătătoare de sfinţenie. În felul acesta se exprimă intimitatea cu
celelalte persoane şi se păstrează insondabil modul provenienţei Sale". 59

Întreaga teologie a părintelui capadocian face şi drumul invers naşterii şi
purcederii. Face drumul invers în sensul că arată cum prin adorare ne deplasăm
pe axa existenţei de la Fiul la Tatăl, de la Duhul la Tatăl. Această mişcare a
noastră marchează unitatea Treimii prin unitatea actului nostru de preaslăvire;
marchează modul personal de fiinţare a Treimii prin deplasarea noastră în har
de la Fiu la Tată, de la Duh la Dumnezeu.
"Adorând pe Fiul, adorăm pe Cel ce este chipul lui Dumnezeu şi Tatăl;
adorând pe Duhul adorăm pe Cel ce arată în Sine divinitatea Domnului.
De aceea şi în adorare Duhului Sfânt este nedespărţit de Tatăl şi de Fiul. Şi
dacă te afli în afara Duhului, nici nu vei adora cu adevărat; iar dacă te mişti
înlăuntrul Lui, cu nici un fel nu-L vei separa de Dumnezeu". 60

Sfântul Grigoire de Nazianz (t389/390) combate şi el erezia
pnevmatomahilor în "Cuvântarea a V-a teologică" 61 , rostită în 380 în biserica
58

Ibidem, p. 63.
Ibidem, p. 61.
60
Ibidem, p. 78.
61
Vezi A cincea cuvântare, în volumul Cele cinci Cuvântări Teologice ale celui intre
Sfinţi Părintelui nostru Grigorie de Nazianz, traducere de Pr. Dr. Dumitru ST ĂNILOAE,
Bucureşti, 1993.
5

~
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"Învierea" din Constantinopol. În acelaşi an Sfântul Grigoire de Nyssa
(t394/395) mărturiseşte persoana Duhului Sfânt în cadrul tratatului "Despre
Sfântul Duh contra pnevmatomahilor macedonieni". 62 Primul dintre aceşti
Părinţi înţelege că Duhul Sfânt există prin purcedere din veci din Tatăl, nu prin
naştere 63 , iar cel de al doilea insistă pe relaţia interpersonală din cadrul Sfintei
Treimi şi, implicit, pe relaţia de purcedere a Duhului din Tatăl. 64
Mult mai preocupat de pogorârea Duhului de la Dumnezeu se arată
scriitorul alexandrin Didim cel Orb. Acesta, folosindu-se de o parte din
lucrările predecesorilor lui, sintetizează învăţătura creştină "Despre Duhul
Sfânt". 65 Urmând Tradiţia şi Scriptura sunt indicate numirile Duhului 66 , dar
deosebit de Vasile cel Mare şi de ceilalţi Părinţi, Didim lămureşte asupra
înţelesului scripturistic al cuvântului "duh"67 şi precizează:
"Fiindcă

denumirea de «duh)) în dumnezeieştile Scripturi este
peste tot, am fost nevoiţi să nu ne alipim de cuvântul «duh)), ci
acceptăm de fiecare dată potrivit varietăţii locurilor şi sensului său." 6 K

răspândită

să-I

În ce priveşte modul unic de fiinţare a Duhului Sfânt, scriitorul alexandrin
se exprimă fără echivoc:
" ... înţelepciunea şi înţelegerea care sunt în Duhul Sfânt se dau de
către Dumnezeu"69 , "acest Duh s-a revărsat de la Dumnezeu" 70 , "Acela pe
care cuvintele Mântuitorului în Evanghelie Îl mărturisesc că purcede de la
Tatăl" 71 , Duhul Sfânt este dat şi trimis de Tatăl" 72 , "Duhul Adevărului este
dat de Tatăl" 73 etc.
Vezi Pr. Prof. Dr. Ioan RĂMUREANU, Istoria Bisericească Universală ... , p. 142.
Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin VOI CU şi Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu DUMITRAŞCU,
Patrologie ... , p. 182.
64
Ibidem, p. 172.
65
Tradus în româneşte de Pr. Vasile RĂDUCĂ, Didim din Alexandria, Despre Sfântul
Duh ...
66
Vezi p. 75, 85, 105, 107, III, 129, 140, 143, 157, 158, în Didim din Alexandria,
Despre Sfântul Duh ...
67
Ibidem, p. 158-166.
6
" Ibidem, p. 165.
69
Ibidem, p. 87.
70
Ibidem, p. 90.
71
Ibidem, p. 114.
72
Ibidem, p. 117.
73
Ibidem, p. 119.
62

63
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Didim Alexandrinul încearcă chiar şi o explicare a tainei pogorârii
Duhului Sfânt. Aceasta surprinde prin simplitatea şi profunzimea ei,
potrivindu-se gândirii creştine:
"Şi

cât de frumos a spus «Care de la Tatăl purcede» (Ioan 15, 26)!
putem spune: «de la Dumnezeu» sau «de la Domnul» sau «de la
Cel Atotputernic», dar nu a primit nici una din aceste expresii, ci a spus:
«Care de la Tatăl purcede» nu pentru că Tatăl ar fi altul faţă de Dumnezeu cel
Atotputernic, ci spune că Duhul Adevărului purcede de la Acesta, pentru că
aceasta se potriveşte calităţii şi noţiunii de Tată."
Aşadar,

74

Fără să aibă pretenţia

unei lucrări absolute în domeniul pnevmatologiei,
"Despre Duhul Sfânt" a lui Didim cel Orb reprezintă una din cele mai
importante opere ale secolului al V-lea creştin.
În Apus, Sfântul Ambrozie al Milanului combate aceiaşi erezie a
penvamtomahilor în lucrarea "De Spiritu Sancto", scrisă în 381, iar Niceta
de Remesiana întăreşte dreapta credinţă prin tratatul "Despre puterea Duhului
Sfânt", scrisă probabil în acelaşi an. 75 Ambii vorbesc despre purcederea
Duhului de la Tatăl. 76

4. Învăţătura dogmatică până la Sfântul Fotie
În anul 381 are loc Sinodul II Ecumenic, care se pronunţă răspicat asupra
dumnezeirii Duhului Sfânt. Cu toate că acest Sinod afirmă şi purcederea
Duhului de la Tatăl, lupta pentru această dogmă continuă şi în secolele
următoare.

Astfel, Sfântul Ioan

Gură

de Aur (t407)

subliniază:

"Tatăl naşte

pe Fiul, Care este Chipul Său, Strălucirea Fiinţei Sale,
din inima Sa. Căci Dumnezeu îl iubeşte în mod infinit pe
însuşi, pe acest fiu pe care-I naşte mai înainte de luceafăr, în mod
veşnic. Această iubire infinită este substanţială, existând ca Persoană divină,
Duhul Sfânt purcezând numai de la Tatăl." 77

Preaiubitul
acest alt El

veşnic

74

Ibidem, p. 116.
Vezi Pr. Prof. Dr. Ioan RĂMUREANU, Istoria Bisericească Universală ... , p. 143.
76
Vezi şi Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin VOICU şi Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu
DUM1TRAŞCU, Patrologie ... , p. 220, 253.
77
Din voi. Bogăţiile ora/orice, p. 7 - apud Drd. Liviu PETCU, Lumina Sfintelor
Scripturi (Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur), volumul 1 (A-1), Editura
Anestis, 2008, p. 549.
75
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Prin sinodul 1 şi III de la Toledo- Spania (477, respectiv 589) Biserica
Catolică admite adaosul "Filioque" 78 , desprinzându-se de învăţătura ortodoxă. 79
Dacă, până aici Biserica a căutat să lămurească asupra deofiinţimii Duhului cu
Tatăl şi cu Fiul şi, implicit, asupra celei de A treia Persoane a Sfintei Treimi,
de acum înainte întregul efort se va concentra pe înţelegerea tainei purcederii
Duhului Sfânt de la Tatăl.
Primul dintre părinţii răsăriteni care ia contact cu această învăţătură este
Sfântul Maxim Mărturisitorul (t662). Acesta descrie Filioque ca pe o încercare
forţată de relaţionare intimă între Fiul şi Duhul. Un secol mai târziu, Sfântul
Ioan Damaschin (t749) reafirmă dogma Bisericii. În lucrarea cunoscută drept
"Dogmatica", Sfântul atrage atenţia:
"Nu putem spune că Duhul este din Fiul, dar îl numim Duhul Fiului."Mo
"El se numeşte Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Fiul; nezidit, desăvârşit,
creator, atotstăpânitor, atoatelucrător, atotputernic, nemărginit în putere; El
stăpâneşte întreaga zidire, dar nu este stăpânit; îndumnezeieşte, dar nu se
îndumnezeieşte; desăvârşeşte, dar nu se desăvârşeşte; împărtăşeşte, dar nu
se împărtăşeşte; sfinţeşte, dar nu se sfinţeşte; mângâietor, deoarece primeşte
rugăciunile tuturor; în toate asemenea Tatălui şi Fiului; purces din Tatăl şi
dat prin Fiul, este primit de toată zidirea. Zideşte prin El însuşi, dă fiinţă
universului, sfinţeşte şi ţine. Enipostatic, există în propria Lui ipostasă,
nedespărţit şi neseparat de Tatăl şi de Fiul, având toate câte au Tatăl şi Fiul,
afară de nenaştere şi naştere."M 1

secolului al VIII-lea, Filioque pătrunde în Franţa prin
lui Carol cel Mare. Prin Sinodul de la Aix-la Chapelle din 809,
Carol aprobă Filioque şi "falsifică" simbolul niceo-constantinopolitan. Papa
Leon III, deşi aprobase hotărârea conciliuluifilioquist de laAix-la Chapelle, s-a
opus includerii formulei în Simbol; succesorii lui au susţinut, însă, "dogma".
Spre

sfârşitul

insistenţele

7
H

Doctrina romana-catolică îşi are originea în speculatiile Fericitului Augustin care
afirma că: "Duhul Sfânt purcede de la Tatăl ca izvor primar, iar darul veşnic pe care Tatăl
îl face Fiului, purcede de la Tatăl şi de la Fiul în comuniune" - vezi Catehismul Bisericii
Catolice, editat de Arhiepiscopia Romana-Catolică a Bucureştiului, Bucureşti, 1993, p. 264.
79
Vezi şi Pr. Prof. Dr. Ioan RĂMUREANU, op. cit., p. 148.
Hu Sfântul Ioan Damschin, Dogmatica, traducere de Pr. Dumitru FECIORU, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, p. 36.
Hl Ibidem, p. 32- vezi şi p. 15, 24-25, 30, 31,44 etc.
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Preocupat de estinderea jurisdicţiei asupra întregii Bisericii, papa Nicolae 1
acceptă definitiv Filioque, în 860 ... 82

5. Învăţătura dogmatică a Sfântului Fotie
Răsăritul răspunde şi îşi argumentează poziţia prin patriarhul Fotie
(t887). În mai multe scrieri (Mistagogia Duhului Sfânt, Scrisoarea către
patriarhul Aquileei, Enciclica către patriarhii orientali), Sfântul dezvăluie
consecinţele dezastruoase ale acestei doctrine în plan spiritual şi eclesial.
În plan spiritual, adaosul Filioque distruge unitatea Treimii prin
amestecarea Persoanelor. 83 Această greşeală se bazează pe accentul deosebit
pus pe Fire. Concepând o separaţie între Fire - văzută ca esenţă pură şi
imuabilă- şi Persoane, occidentalii nu au asimilat soluţia Bisericii Răsăritene,
practicând un semimodalism în care se vorbeşte de monarhia Firii şi în care, de
fapt, esenţa determină Persoanele.
Tot în plan doctrinar, Duhul Sfânt devine oarecum exterior Tatălui şi
Fiului, pentru că provine de la amândoi. Sau Duhul Sfânt devine un fel de
iubire care leagă pe Tatăl de Fiul, un Duh "comunicabil" între Cele Două
Persoane Divine, asemănător unui liant.
Aceste abateri de la dreapta credinţă sunt sesizate admirabil de Sfântul
Fotie, patriarhul Constantinopolului:

"9. Căci tu gândeşti acestea: Dacă Duhul purcede de la Tatăl şi
purcede şi de la Fiul, atunci de ce nu desfiinţăm, din acelaşi motiv, de care nu
avem nevoie, (o, minte înceţoşată de beţia necuviinţei!) şi celelalte însuşiri
neschimbabile şi Tatăl cel iubit (să ne miluiască, şi blasfemia mai multor
cauze să cadă pe capul lor!) să rămână doar cu numele, ca unul care Îşi dă
Sieşi însuşirea personală care Îl caracterizează, dacă tearhia persoanelor se
ascunde într-o persoană din două persoane? Căci această [erezie] ne răsare
nouă ca un alt Sabelie, mai bine-zis, ca o altă monstruozitate semi-sabeliană.
l O. Căci aceştia nu ar fi gândit despre Fiul şi nu s-ar fi extins folosinduse de subterfugiu! acestei naşteri absurde, dacă nu li se părea mult mai
insuportabilă şi cu totul demnă de calomniat însuşirea Tatălui, fapt pentru
care spun, că [prin purcederea de la două principii] se face evidentă cauza
Vezi şi Prof. Dr. Dimitrie G. BOROIANU, Istoria dogmelor Bisericii Creştine
Ortodoxe de Răsărit, Editura Anastasis, Bucureşti, 2007, p. 90.
HJ Vezi şi Sfântul Ioan Damschin, Dogmatica ... , p. 36: "Însuşirea este ceva
netransmisibil ... ".
2
H
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purcederii. Dar din aceste două fabule neevlavioase reiese faptul că şi Fiul
schimbat şi comprimat însuşirea [personală], căci avem o comprimare
[a Tatălui şi a Fiului pentru purcederea Duhului], apoi o împărţire [de fiinţă
a Lor] şi o împărţire a celor neîmpărţite. Iar dacă aceste însuşiri sunt puse
pe seama Tatălui şi sunt ale Sale, acestea fiind o caracteristică a persoanei
Sale, adică unirea neamestecată, cum de nu vedem din însuşirea pe care
o are [Tatăl], inventarea unei însuşiri prin împărţirea Amândurora? Căci
este înfricoşător faptul, că blasfemia acestora noi o facem cunoscută prin
dezbaterea ei.
Il. În afară de cele zise până acum, dacă vedem două principii
în Treimea cea preadumnezeiască şi mai presus de fiinţă, unde mai este
monarhia [Tatălui] cea prea lăudată şi stăpânirea [Sa] cea peste toate? Cum
de nu arată aceştia cele ale politeiştilor şi cele ale ateismului? Cum de nu se
arată [în aceasta], sub formă creştină, superstiţiile rătăcirii eline, despre care
am vorbit în introducere?
12. Iar dacă admitem că sunt două principii în monarhia Treimii,
cum de nu s-au gândit şi la existenţa unui al treilea [principiu] producător?
Căci prima cauză este fără de început şi mai presus de început, fiind de
sine stătătoare. Însă cei neevlavioşi, care stau la masa [Stăpânului], au tăiat
dumnezeirea şi au format o diadă din unitatea Treimii dintru început. Însă
Dumnezeirea cea mai presus de orice început, neîmpărţită şi simplă, este
mult mai evident fiinţa Treimii decât a diadei, pentru că însuşirile [personale
sunt în acest caz ] în armonie.
13.Cum pot să sufere urechile creştinilor unele ca acestea? Nu sunt
mânia şi lacrima, patimile şi toate cele care nu pot sta la un loc cu ele, adunate
cu forţa în îndrăznelile lor neevlavioase? Căci mânia este aceea prin care ne
umplem de toată nebunia, pe când lacrima distruge lipsa de ajutor pe care o
purtăm în noi. Iar când cei evlavioşi sunt mâniaţi [de către alţii], plânsul din
fiinţa lor nu e trecut cu vederea.
14. De aceea este nelegiuit lucru să nu vezi, cât de explicită este multa
neevlavie a acestora. Căci, dacă după [principiul] anarhiei, cauza paternităţii
şi cauza [în Treime] este stabilită dintru început la cei de o fiinţă, atunci şi
Fiul este cauză [în Treime]. Căci cum am [putea] scăpa altfel, de cele aşa-zise
două cauze interschimbabile în Treime? Căci, pe de o parte, avem anarhia şi
confirmarea ei în aceasta iar, pe de altă parte, avem, în acelaşi timp, o cauză
[în Treime] şi o reîntoarcere la cauză, cât şi posesii simultane fără distincţie
[a fiinţei dumnezeieşti].
15. Căci dacă Tatăl este cauza Celui care Se naşte din El, nu după
raţiunea firii, ci după raţiunea ipostasului, atunci acesta [predică] în mod
şi-a
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nelegiuit, că în ipostasul Fiului constă raţiunea ipostasului paterna! (lucru pe
care nici Sabelie nu 1-a îndrăznit, adică să vorbească despre o monstruoasă
filialopaternitate). Însă Fiul nu poate fi în niciun fel cauza [vreunui ipostas]
din Treime.
16. Căci nu numai aceasta trebuie spus ci şi următorul lucru: că această
neevlavioasă [învăţătură] împarte ipostasul Tatălui în două. Însă prin aceasta
se amestecă ipostasul paterna!, al Dătătorului Legii cu ipostasul Fiului, ca
părţi ale unui întreg. Însă, după cum s-a spus, nu după raţiunea firii, ci după
raţiunea ipostasului Tatăl este cauza celui [născut] din El. Însă gura cea
luptătoare cu Dumnezeu spune că şi Fiul este cauza Duhului, spunând astfel
că Tatăl şi Fiul împart împreună acelaşi ipostas. Din aceasta rezultă faptul, că
Fiul împlineşte ipostasul Tatălui, ca unul care avea nevoie de un supliment
prin aşa-zisa legătură împlinitoare. Iar Fiul este considerat a fi o parte din
84
Tatăl, fiind astfel transformată în diadă taina înfricoşatei Treimi."

În plan eclesial, dacă Duhul Sfânt nu mai purcede din Tatăl pentru
a Se odihni în Fiul, nu se mai poate susţine perihoreza interpersonală, iar
Dumnezeu apare "dezarticulat" şi incapabil să se pogoare în Creaţie pe
firul energiilor necreate. Harul nu mai este iradierea necreată a Treimii, ci
un element creat care asigură autonomia lumii faţă de Dumnezeu. Singura
legătură între Dumnezeu şi creaţie este asigurată prin papă! Nu întâmplător
acesta păstrează titlul de pontifex (lat. "constructori de poduri", "mediator").
Evenimentele de ordin politic şi jurisdicţional au întregit şi alimentat
lupta dintre cele două Biserici. Astfel, disputa doctrinară a fost dublată
şi de un conflict mai puţin ortodox. Latinii, pentru a răspunde doleanţei
ţarului Boris-Mihail 1 (853-889) 85 , au trimis în teritoriul actualei Bulgarii
misionari şi episcopi. Acest fapt a deranjat puternic autoritatea eclesială din
Constantinopol, întrucât teritoriul se afla sub jurisdicţie răsăriteană. Indignat
de atitudinea Romei, Fotie răspunde printr-o Enciclică în care condamnă şi
inovaţia filioquistă. Mai apoi, un sinod convocat de Fotie în 867 a anatemizat
pe occidentali. 87
86

84

Sfântul Fotie cel Mare, Despre mistagogia Sfântului Duh, traducere de Pr. Dr. Dorin
Octavian P1CI O RUŞ, h!tp;L/www,~crib_<:l_.c_om/doc/ 1~25_042_3_lMişt_agpgi<I-S fi:!!Jtlli ui-Dllh.
85
Vezi şi Pr. Prof. Dr. Ioan RĂMUREANU, Istoria Bisericească Universală ... , p. 257.
86
Ibidem, p. 257.
87
Vezi şi Prof. Dr. Dimitrie G. BOROIANU, op. cit., p. 90.
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Enciclica sau "Epistola de obşte a lui Fotie, Patriarhul Constantinopolei,
către scaunele arhiereşti ale Răsăritului -al Alexandriei, zic, şi ale celorlalteîntru care se face dezlegare pentru oarecari capete şi cum că nu trebuie a zice
că Duhul iese din Tatăl şi din Fiul, ci numai din Tatăl"RR consideră principiul
dublei purcederi ca fiind o erezie la fel de mare ca cele condamnate de
Sinoadele Ecumenice. Sfântul exprimă succint principalele obiecţii împotriva
lui Filioque:
"Socoteşte încă şi aceea că, dacă însuşirea Duhului se cunoaşte întru aceea că
Duhul purcede din Tatăl, asemenea iarăşi şi însuşirea Fiului se cunoaşte întru aceea
că Fiul Se naşte din Tatăl. Precum este bârfeala lor, că Duhul S-ar purcede însă şi din
Fiul. Aşadar Duhul Se deosebeşte de Tatăl cu mai multe însuşiri decât Fiul?
Iar
dacă Duhul Se deosebeşte de Tatăl cu mai multe deosebiri decât Fiul, Fiul va fi mai
aproape decât Duhul de fiinţa cea părintească. Şi se va ivi iarăşi semeţia ereticului
MAchedonie împotriva Duhului ... ".H9
1 ... 1

Şi iarăşi:

"Duhul Se purcede din Fiul! Oare e aceeaşi purcedere sau una potrivnică
purcederii celei de la Tatăl? Căci, dacă e aceiaşi purcedere, atunci cum nu se fac de
obşte însuşirile cu care Treimea Se închipuie că este închinată Treime? Iar dacă Se
purcede cu purcedere împotriva aceleia, atunci cum nu ni se ivesc nouă prin graiul
acesta manentii şi marchioniţii, punându-şi iarăşi limba cea luptătoare de Dumnezeu
asupra Tatălui şi a Fiului?"90

La scurt timp după sinodul din 867, după moartea împăratului Mihail al
III-lea, alegerea noului împărat şi alegerea unui nou papă, Fotie este îndepărtat
din scaun şi întemniţat. Noul patriarh, în realitate un patriarh repus în treaptă
pe considerente de ordin politic, începe negocierile cu papa Adrian al II-lea
(867-872) în vederea unei concilieri. În acest sens, patriarhul lgnatie convoacă
între 7 octombrie 869 şi 28 februarie 870 un sinod la Constantinopol. Sinodul
anatematiza pe Fotie şi îndreptăţea învăţătura Romei. 91 Acest sinod este
considerat de Biserica Romano-catolică drept "al VIII-lea Sinod Ecumenic",
autoritatea lui fiind negată, însă, de Răsărit.
HH Din volumul Dreapta Credinţă in scrierile Sfinţilor Părinţi, voi. II, ediţie îngrijită de
Florin STUPARU, Editura Sofia, Bucureşti, 2009, p. 25-40.
9
H Ibidem, p. 30.
9{) Ibidem, p. 31-32.
91
Vezi şi Philip SCHAFF, History ofthe Crhristian Church, volume IV The Patriarch
and the Pope. Photius and Nicolas, http://www.ccei.org/ccel!schaff/hcc3.html, p. 195.
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În 877, după moartea lui lgnatie, Fotie este repus în scaun şi convoacă,
la rându-i, între 879-880 un sinod. Aici participă şi delegaţi ai papei Ioan VIII
(872-882) care recunosc pe Fotie ca patriarh. Mai mult, papa Ioan VIII trimite
patriarhului o scrisoare în care anatematizează învăţătura dublei purcederi a
Duhului. 92 Răsăritenii considerau acest sinod drept al VIII-lea Ecumenic. Dar,
întrucât, autoritatea acestui sinod nu reuşeşte să rezolve probleme întregii
Biserici, s-a renunţat la această denumire. 93
Sfântul Fotie se retrage în septembrie 887 94 , iar sub urmaşii lui la scaunul
din Constantinopol schisma se accentuează. Astfel, Patriarhul Nicolae Misticul
intră în dispută cu papa Sergius III, iar următorii patriarhi se arată şi mai puţin
înclinaţi spre concesii. 95
În acelaşi timp, teologi remarcabili întăresc convingerea în imposibilitatea
unei împăcări între Apus şi Orient. Împăratul Leon VI cel Înţelept (886-912),
Arethas (t944), Bartolomeu din Edesa, Petru din Sicilia, Silvestru II (9991003) etc. au apărat fie dogma răsăriteană, fie inovaţia catolicilor.

6. Concluzii
Terminologia actuală se bazează pe textele Sfinţilor Părinţi din primele
VIII veacuri creştine. Scriitorii şi Sfinţii care au urmat acestei perioade au
accentuat adevărurile revelate ale Tradiţiei Părinţilor.
Continuitatea aceasta se observă şi astăzi în Biserica Ortodoxă de
pretutindeni. Nu ca o tradiţie moartă, închisă şi trecută, ci ca o Tradiţie vie, a
mărturisii continue. Mereu experimentată de fiecare creştin într-un mod unic
şi irepetabil, purcederea e trăită ca Taină.
Nu fără rost, orice Taină a Bisericii începe prin această mărturisire,
contrasă minunat de Sinodul al II-lea Ecumenic:
Şi

întru Duhul Sfânt, Domnul de
purcede ...

92

Scrisoarea este

considerată

un fals de

către

viaţă Făcătorul,

catolici- vezi

şi

Care din

Tatăl

Philip SCHAFF, op. cit.,

p. 196.

Vezi şi Pr. Prof. Dr. Ioan RĂMUREANU, Istoria Bisericească Universală ... , p. 258.
Despre personalitatea Sfântului vezi şi lerom. Serafim ROSE, Părinţii şi invă(ătorii
Bisericii şi Scriitorii Bisericeşti- apud. Pr. Mihail POMANYANSKI, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2005, p. 332.
95
Vezi şi Philip SCHAFF, History ofthe Crhristian Church, volume IV ... , p. 197.
9

.1

94
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SIMBOLUL NICEO-CONSTANTINOPOLITAN
ÎN DOCUMENTELE ECUMENICE
Pr. drd. !sac Rusa/in
Cuvintele Mântuitorului "Ca toţi să fie una" au primit în ultimul timp o
aparte în sânul Bisericilor creştine, devenind o poruncă, un îndemn,
o rugăciune a tuturor creştini lor în vederea refacerii unităţii creştine. A gândi,
sau a lucra altfel, înseamnă a minimaliza şi a nu da importanţă făgăduinţei
Mântuitorului, a nu crede în cuvintele lui Hristos- "va fi o turmă şi un păstor".
În fiinţa ei, Biserica este una, ceea ce înseamnă unică, adică singura
Biserică adevărată în raport cu orice alt aşezământ, care şi-ar lua numele de
biserică, şi unitară, adică una ca un întreg organic după conţinutul şi structura
ei. Aceste lucruri le mărturiseşte Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.
Unitatea Bisericii este un dat fundamental al revelaţiei Noului Testament.
Temeiul acestei unităţi îl constituie însuşi Dumnezeu în Treime, descoperit
desăvârşit în Iisus Hristos "pentru că Dumnezeu era în Hristos şi a împăcat
lumea cu Sine"( II Corinteni V, 19).
"Unitatea şi unicitatea lui Dumnezeu este primul principiu al unităţii
Bisericii şi temelia unicităţii ei. Ea este una şi unică după modelul unităţii
tripersonale a lui Dumnezeu". 1 Biserica cea una, Trupul lui Hristos, al cărei
cap este şi rămâne Hristos, se unifică în Duhul cel unul, desăvârşitorul a toate
"pentru că noi toţi ne-am botezat într-un Duh, făcându-ne un trup" (I Corinteni
XII, 13).
Mai întâi, în unitatea Bisericii este presupusă comunitatea de credinţă,
fără de care Biserica nu există ca realitate vizibilă. Sfântul Irineu subliniază
că Biserica păstrează şi vesteşte totdeauna şi pretutindeni aceeaşi credinţă:
"Aşa cum soarele dumnezeiesc este unul şi acelaşi în lumea întreagă, tot aşa
rezonanţă

1

Pr.prof.univ.dr.Valer Bel, Unitatea Bisericii in teologia
interconfesional ecumenic, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003, p.70.

contemporană

- Studiu
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şi

lumina, vestirea adevărului, străluceşte pretutindeni şi luminează pe toţi cei
care voiesc să vină la cunoştinţa adevărului". 2
Comunitatea de cult aparţine şi ea unităţii Bisericii, întrucât este expresie
a unităţii de credinţă, iar cultul este exprimarea doxologică a credinţei. În
centrul cultului stau Sfintele Taine, în special Botezul şi Euharistia. "Primirea
Sfintelor Taine presupune credinţa în acel Hristos care se dăruieşte în Euharistie
şi ne ia în comuniune cu Sine". 3
De asemenea, structura canonică a Bisericii este manifestarea unităţii de
fiinţă a acesteia. Unitatea episcopatului constituită din toţi episcopii canonici,
nesupraordonaţi şi nesubordonaţi laolaltă, este chipul şi urmarea unităţii
apostolatului format din toţi Apostolii, fără supra sau subordonarea unora faţă
de alţii. 4

Ecumenismul - criterii

şi

aspecte

Unitatea Bisericilor este o problemă complexă, ce implică o serie de
factori de ordin teologic, dar nu numai, însă aşa cum spunea părintele Bria "în
refacerea unităţii creştine este necesară abordarea dogmatică a ecumenismului,
pentru că numai astfel se dă un conţinut real dialogului teologic ... dialogul
ecumenic trebuie conceput ca o confruntare de valori dogmatice constitutive
Bisericii, nu ca o discuţie despre simple formule sau concepte teologice". 5
Refacerea unităţii bisericeşti este posibilă numai după o regăsire şi
însuşire de către Biserici a adevărului comun ce se află în Sfânta Scriptură
şi Sfânta Tradiţie. Sfântul Atanasie precizează: "predania de la început şi
învăţătura de credinţă a Bisericii universale, pe care Domnul a dat-o, Apostolii
au propovăduit-o, Părinţii au păzit-o. Pe ea s-a întemeiat Biserica şi cel ce
cade din ea nu mai este şi nu se mai numeşte creştin". 6
Sf. lrineu, Împotriva ereziilor, cartea 1, cap. X, 2, "P.G." ,VII, 553.
Pr.prof.univ.dr.Valer Bel,, p.I78.
4
Pr. prof. lsidor Todoran, Unitatea Bisericii in perspectivă ecumenistă, în rev.
"Ortodoxia", XXV, 1973, nr. 3, p. 341.
5 Pr. prof. Ion Bria, Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine, în rev. "Studii
Teologice", seria II, XX, 1968, nr. 1-2, p. 8.
6
Sf. Atanasie cel Mare, Epistola 1 către Serapion, 1, 28, în "P.S.B.", 16, Bucureşti,
1988, p. 58.
3
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Biserica în totalitatea ei, este cea care păstrează şi interpretează Revelaţia
transmisă de Sfănta Scriptură şi Sfănta Tradiţie. În Tradiţie se înfăptuieşte o
interpretare continuă a Scripturii. Paul Evdokimov compară Biserica cu un
si nod convocat permanent, care interpretează adevărul de credinţă. 7
Necesitatea Tradiţiei este incontestabilă, lucru care iese mai bine
în evidenţă dacă se ia în considerare aspectul pnevmatologic al tradiţiei în
concepţia ortodoxă. Părintele profesor Valer Bel subliniază: "Tradiţia este
concepută nu atât ca o sumă de adevăruri care sunt transmise neîntrerupt sub
aspectul istoric paralel cu Scriptura, ci în primul rând ca viaţa în comuniune
cu Dumnezeu a comunităţii care crede, precum şi predarea pnevmatică, vie a
Revelaţiei istorice ca eveniment prezent. Dimensiunea istorică a Predaniei se
încrucişează cu însuşirea personală a mântuirii. Aici cultul divin şi Sfintele
Taine au un rol deosebit. Totdeauna când se săvârşeşte Sfânta Euharistie,
Iisus Hristos Însuşi este Acela care se jertfeşte în Duhul Sfânt în mijlocul
comunităţii, pentru a-i atrage pe credincioşi in jertfa Sa şi a-i face părtaşi
Învierii Sale.
Plecându-se de la această concepţie despre Tradiţie, se înţelege că
Tradiţia apostolică se continuă în cea bisericească". 8
Dacă Tradiţia este anterioară Scripturii, autorii Noului Testament
afirmă că propovăduirea orală a Evangheliei a fost norma credinţei Bisericii
primare. 9 Tradiţia în forma sa scrisă, ca Sfăntă Scriptură trebuie interpretată în
Biserică în fiecare situaţie nouă. Aceste interpretări ale Tradiţiei se manifestă
în cristalizarea tradiţiei, în mărturisirile de credinţă, în formele liturgice
ale tainelor şi ale altor elemente de cult, în propovăduirea Cuvântului şi în
expunerile teologice ale doctrinei Bisericii. 10
Întrucât Tradiţia precede Sfânta Scriptură, este logic adevărul că ceea
ce este mai vechi constituie izvorul a ceea ce este mai nou. "Sfănta Scriptură
apare ca primul document al Sfintei Tradiţii, deci ca prima tradiţie scrisă". 11
7

P. Evdokimov, Ortodoxia, Ed. E.I.B.M.B.O.R.,traducere de dr.lrineu Popa Ioan,
p. 213.
K Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, op. cit., p. 81-82.
9
Pr. prof. Ion Bria, ari. cit., p. 86.
10
I.P.S. Mitropolit dr. Nicolae Comeanu, Temeiurile Învăţăturii ortodoxe, Ed.
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1981, p.129.
11
Pr. prof. Jsidor Todoran, Despre raportul dintre izvoarele revela( iei, în rev. "M itropol ia
Ardealului", III, 1958, nr. 9-1 O, p. 720.
Bucureşti, 1996,
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Problema dacă Tradiţia completează sau interpretează Scriptura nu
s-a pus atâta vreme cât Tradiţia a fost înţeleasă ca însăşi viaţa Bisericii în
continuitatea ei harismatică şi istorică.
Catolicismul recunoaşte că Sfânta Scriptură şi Tradiţie sunt cele două
izvoare ale Revelaţiei dar separă atât de mult aceste două izvoare, încât devine
posibilă stabilirea de dogme fără temei scripturistic. 12
În protestantism, stabilirea principiului că singurul izvor al Revelaţiei
şi norma credinţei este Sfânta Scriptură, a făcut ca această Biserică nu numai
să se îndepărteze, dar chiar să nu recunoască Tradiţia. Însă, situaţia actuală nu
mai este una cea din timpul Reformei, studiile istorice şi exegetice au adus
elemente noi, iar mişcarea ecumenică, deschiderea spre dialog din ultima
vreme, au făcut ca atmosfera să se schimbe. Se caută, astfel, în teologia
protestantă o formulare a principiului "soia scriptura" care să nu excludă din
capul locului orice valorificare a Tradiţiei. De fapt, ceea ce numim atitudini
protestante contemporane faţă de Tradiţie, nu sunt decât noi încercări de a
prezenta raportul Scriptură- Tradiţie, în aşa fel încât, fără a se atinge principiul
"soia scriptura", tăgăduirea principială a Tradiţiei să nu facă, totuşi, imposibile
discuţiile ecumenice pe această temă. 13
Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să se stabilească un raport între
tradiţia dogmatică şi progresul teologic. Trebuie să se facă o deosebire între
Revelaţie, care este unică, şi teologie, care evoluează şi care trebuie să fie mereu
creatoare şi actuală. Înnoirea teologică este necesară şi ea trebuie să răspundă
problemelor de azi interpretând tradiţia dogmatică pentru credincioşii zilelor
noastre. "Bisericii îi revine tocmai misiunea de a interpreta nou taina mântuirii
pentru oamenii tuturor timpurilor şi să poarte de grijă ca aceasta să fie făcută
accesibilă posibilităţilor spirituale ale oamenilor". 14
Aceasta nu înseamnă nicidecum, că dogma veche ar fi depăşită, ci e
nevoie de o permanentă interpretare, aprofundare. Teologul grec Cristos
Yannaras afirmă: "În timpul perioadei patristice, termenul "dogmă" n-avea
sensul pe care i-1 dăm noi astăzi. E foarte caracteristic faptul că hotărârile
marilor sinoade ecumenice nu se numeau dogme, ci termeni. Aceasta
înseamnă că hotărârile sinoadelor ecumenice reprezintă frontierele, limitele 12

Pr. prof. Ion Bria, art. cit., p. 91.
Pr. prof. lsidor Todoran, Atitudini protestante contemporane faţă de
"Ortodoxia", XVII, 1965, nr. 3, p. 366.
14
Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, op. cit., p. 96.
13
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ceea ce înseamnă că în afara acestor limite nu se realizează experienţa trupului
eclesial". 15
Dogmele nu sunt o îngustare a dezvoltării spirituale a omului, ci
dimpotrivă ele fac posibilă tocmai această dezvoltare. "Ele exprimă într-o
formă foarte concisă împărtăşirea de Sine a lui Dumnezeu cel infinit oamenilor,
în lucrarea Sa mântuitoare, care are ca punct final mântuirea şi îndumnezeirea
omului. Dogmele conduc spre taina infinită şi incomprehensibilă a lui
Dumnezeu şi spre comuniunea cu El. Ca atare, ele necesită însă şi o adâncire
şi o explicare pentru fiecare perioadă de timp pentru a face accesibilă taina
mântuirii cuprinse în ele". 16
Având în vedere aceste aspecte, Biserica Ortodoxă trebuie să aibă în
vedere criteriul tradiţiei ecumenice, un criteriu larg, convergent, universal.
Ortodoxia s-a constituit pe o bază dogmatică atotcuprinzătoare: Simbolul
niceo-constantinopolitan. 17 Astfel criteriul ortodoxiei sau principiul adevărului
comun impune o identificare de conţinut şi de spirit între mărturisirea de
credinţă actuală şi simbolul de credinţă. Acesta este un criteriu care trebuie să
stea din punct de vedere ortodox la baza dialogului teologic ecumenic.
Un alt criteriu care trebuie să stea la baza dialogului ecumenic trebuie să
fie cel al sobomicităţii, al corelaţiei dintre "local" şi "universal". Sobomicitatea
ţine de natura eclesială a Trupului lui Hristos, de faptul că Biserica formează în
Hristos un organism colectiv, astfel că în Biserică se realizează o comunitate
care depinde de relaţia cu toţi şi care tinde spre unitatea cu toţi. 18
Din punct de vedere ortodox ecumenismul tinde să restaureze
comunitatea Bisericilor creştine pe principiul sobomicităţii, adică al
pluriformităţii şi al unităţii colective. În terminologia teologică actuală,
termenul "sobomicitate" are o nuanţă specifică, care include în mod automat
şi necondiţionat "catolicitatea" şi "ortodoxia". Astfel, Bisericii sobomiceşti
îi este caracteristică, are ca semn distinctiv ortodoxia învăţăturii, iar numele
de Biserică sobomicească este considerată de Sfântul Chiril al Ierusalimului
"numele special al acestei Sfinte Biserici, mama noastră a tuturor". 19
Cristos Yannaras. Ortodoxie şi Occident, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1995, p. 106.
Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Vocaţie şi misiune În Biserica lui Hristos, Volum omagia)
închinat pr. prof. dr. Sorin Cosma, Ed. Diecezană, Caransebeş, 2009, p. 119.
17
Pr. prof. Ion Bria, art. cit.,p. 12.
1
~ Ibidem, p. 100.
19
Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza XVIII, 26, în voi. "Catehezele" trad. de pr.
D. Fecioru, Bucureşti, 1943, p. 528.
15

16

89
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULU/

Având în vedere aceste criterii şi aspecte vom încerca o prezentare pe
scurt a modului în care bisericile creştine au rămas ancorate în învăţătura
simbolului de credinţă şi a Tradiţiei ecumenice, modul cum s-au raportat la
el, precum şi încercările de apropiere ce s-au concretizat în cadrul dialogului
bilateral sau ecumenic dintre Bisericile creştine în efortul lor "ca toţi să fie
una" în Hristos.
Dialogul teologic şi ecumenic
În cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor20
Mişcarea ecumenică,

care din 1948 a primit denumirea de Conciliul
Ecumenic al Bisericilor (Conseil Oecumenique des Eglises-The World
Council ofChurches) este de origine engleză şi americană, avându-şi rădăcina
în lumea protestantă şi anglicană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Primul război mondial ( 1914 - 1918) a adus asupra lumii în general, dar mai
ales Europei, drame şi suferinţe de neimaginat. În faţa acastei situaţii grave,
Bisericile creştine şi-au pus problema colaborării pe tărâm practic, în vederea
opririi războiului, ajutorării semenilor loviţi de război, boli, foamete.
Mişcarea ecumenică, aşa cum o cunoaştem astăzi a fost precedată de
activitatea unor organizaţii creştine, care au militat pentru unirea şi colaborarea
Bisericilor într-o organizaţie mondială. 21 Asociaţia Bisericilor Anglicană şi
20
Bibliografie: *Ch. Boyer, Le mouvement oecumenique: lesfaits, le dialogue, Roma,
1976; *J.Willebrands, Oecumenisme el problemes actuels, Paris, 1969; *Stephen Neill, The
Church and Christian un ion, Oxford, London, New York, Toronto, 1968; *Nicos A. Nissiotis,
Die Theologie der Ostkirche im ăkumenischen Dialog. Kirche und Welt in orthodoxer Sicht,
Stuttgart, 1968; *M.Yillain, lntroduction /'Oecumenisme, Paris, 1964; *W. A. Wisser't
Hooft, Oekumenischer Au.fbruch, 2 B-de Stuttgart, 1967; *Nonnan Goodall, The Ecumenical
Movement, London, Oxford, 1961; *Petru 1. David, Ecumenismul, factor de stabilitate in
lumea de astăzi, Ed. Gnosis, Bucureşti, 1998; *Valer Bel , Unitatea Bisericii in teologia
contemporană, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003; *Ioan G. Coman, Ortodoxia şi mişcarea
ecumenică, în rev. "Ortodoxia", XIV, 1962, nr. 1-2, p. 60-1 06; *Niculae 1. Şerbănescu,
Biserica Ortodoxă Română şi Mişcarea Ecumenică, în rev. "Ortodoxia", XIV, 1962, nr. 1-2,
p. 106-152; *N. Chiţescu, Ortodoxia şi mişcarea ecumenică, în rev. "Ortodoxia", XIV, 1962,
nr. 1-2, p. 3-59; • 1. Bria, Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine, în rev. "Studii
Teologice", seria II, XX, 1968, nr. 1-2, p. 7-169; *1. Todoran, Unitatea Bisericii in perspectivă
ecumenistă, în rev. "Ortodoxia", XXV, 1973, nr. 3 p. 33 7-346.
21
Pentru înfiinţarea Mişcării ecumenice, vezi pr. prof. Ioan Rămureanu, Înfiin[area
mişcării ecumenice, în "Istoria Bisericească Universală", voi. II, Ed. E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1993, p. 544-558.

a

90
https://biblioteca-digitala.ro

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL "CREDINŢA- ŞI MĂRTURISIRE"
Răsăriteană

a fost

înfiinţată

Anglicană şi Ortodoxă

de

în 1864, iar în 1906 devine Uniunea Bisericilor
Răsărit

(The Eastern Churches Association).

este Consiliul misionar internaţional, care a ţinut prima
conferinţă internaţională a misiunilor în 191 O în Scoţia.
În 1914 ia fiinţă Asociaţia Mondială pentru promovarea păcii
internaţionale între naţiuni, prin Biserică, vicepreşedinte al acestei alianţe,
fiind ales în 1920, Mitropolitul Primat Miron Cristea. Noua asociaţie va
ţine mai multe conferinţe, printre care şi la Sinaia în 1924, Bucureşti, 1933,
Râmnicu-Vâlcea, 1936.
Cu toate că iniţiativa pentru unitate creştină din primele două decenii
ale secolului XX au venit în majoritate din cercurile protestante, totuşi ea a
fost întărită prin Enciclica Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol din 1920,
care apela la toate Bisericile lui Hristos pentru o legătură mai strânsă şi la o
colaborare reciprocă.
În anul 1921 ia fiinţă Consiliul Internaţional al Misiunilor, în 1925
Mişcarea pentru creştinismul practic, Viaţă şi Acţiune( Life and Work), iar
în 1927, Mişcarea pentru Credinţă şi Constituţie( Faith and Order). Dacă
prima mişcare urmărea un dialog pe tărâm practic, Mişcarea pentru Credinţă
şi Constituţie şi-a propus discutarea unor probleme de ordin dogmatic, care să
ducă la unirea Bisericilor.
Această idee nu este una nouă în sânurile creştinismului, întrucât aşa
-zisa "Mişcare de la Oxford", ce-şi propunea o apropiere între anglicanism
şi romano-catolicism, la Conferinţa din 1888 şi din 1920 de la Geneva
a fixat o bază de unire a Bisericilor, constând din patru puncte, privind
recunoaşterea Vechiului şi Noului Testament, a Simbolului apostolic şi niceoconstantinopolitan, a Botezului şi a Euharistiei. A fost o primă conferinţă la
care s-au pus în discuţie probleme de ordin dogmatic privind temeiurile şi
izvoarele credinţei: Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Biserica. Au participat
80 de Biserici din 40 de ţări printre care delegaţi ai Patriarhiei Ecumenice,
Alexandriei şi reprezentanţi ai Bisericilor: Greacă, a Ciprului, a Iugoslaviei, a
României şi a Bulgariei, a vechilor-catolici, anglicanilor şi ale tuturor cultelor
neoprotestanteY Este prima conferinţă la care participă o delegaţie ortodoxă.
Prima conferinţă a Mişcării Credinţă şi Constituţie s-a ţinut la Lausanne
în 1927. Aici participă reprezentanţi ai 100 de Biserici, culte şi comunităţi
O

altă asociaţie

22

Ioan Karmiris, Ortodoxia şi Protestantismul, voi. l, Atena, 1937, p. 388-389.
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creştine:

anglicane, vechi-catolice, protestante şi ortodoxe. Temele dialogului
au fost Simbolul de credinţă, comun tuturor Bisericilor, Tainele şi ierarhia,
Natura Bisericii. Reprezentanţii Bisericilor ortodoxe au expus doctrina
ortodoxă despre problemele discutate, supunând adunării o declaraţie în care
printre altele se precizează:
1. În ce priveşte dogmele, trebuie păstraţi termenii şi expresiile

adoptate de sinoadele ecumenice.
2. Deosebirile de ordin cultic sunt îngăduite doar cu condiţia să
nu se îndepărteze de la baza doctrinară pe care se sprijină cultul divin,
moştenit de la Sfinţii Apostoli. 23
Iată încă

de atunci Biserica Ortodoxă a arătat care este baza pe care se
poate sprijini o unire a Bisericilor.
Unnătoarea conferinţă s-a întrunit la Edinburgh în 1937, discutându-se
despre: har, Biserica şi Cuvântul lui Dumnezeu, Taine şi Preoţie, Unitatea
Bisericii În viaţă şi cu/t. 24
Mişcarea ViaJă şi Acţiune a ţinut prima ei conferinţă în 1925la Stockholm
şi apoi la Oxford în 1937, la care au participat şi reprezentanţi ai Bisericilor
Ortodoxe. Biserica Catolică nu a participat la nici o conferinţă iar în anul 1928,
papa Pius XI, prin enciclica "Mortalium ani mos" îşi exprima dezacordul faţă
de orice participare a creştinilor catolici la astfel de întruniri ecumenice. În
1937 la Conferinţele de la Edinburgh şi Oxford s-a propus fuzionarea celor
două mişcări ecumenice, ViaJă şi AcJiune şi CredinJă şi ConstituJie într-o
singură organizaţie sub denumirea de Consiliul Ecumenic sau Mondial al
Bisericilor. În cadrul discuţiilor avute la Edinburgh, reprezentanţii Bisericilor
Ortodoxe au prezentat o declaraţie în care se arăta că baza pe care pot avea loc
discutarea problemelor dogmatice este învăţătura Bisericii, care se găseşte în
Sfânta Scriptură, în Simbolul de credinţă, în hotărârile sinoadelor ecumenice,
reluându-se aceeaşi poziţie susţinută şi la Lausanne. 25
În anul următor la Utrecht, între 9 şi 23 mai se întocmeşte "ConstituJia
Consiliului Ecumenic al Bisericilor", stabilindu-se "baza" sau platforma
Petru 1. David, Ecumenismul, factor de stabilitate in lumea de astăzi, Ed. Gnosis,
1998, p. 60.
,. N. Chiţescu, Ortodoxia şi mişcarea ecumenică, în rev. "Ortodoxia", XIV, 1962, nr.
1-2, p. 20.
5
' Petru 1. David, op. cit., p. 62.
'

1
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doctrinară

a Consiliului: "Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o asociaţie
frăţească de Bisericii, care primesc pe Domnul/isus Hristos ca Dumnezeu şi
Mântuitor", 26 o formulă mai veche în cadrul mişcării ecumenicc şi pe care nu
o impuneau Bisericilor care nu voiau să o primească.
Înainte de integrarea ei definitivă în Consiliul Ecumenic al Bisericilor,
Mişcarea pentru Credinţă şi Constituţie a mai ţinut o conferinţă la Lund
în 1952, în Suedia, unde au participat din partea Ortodoxiei doar 8 delegaţi.
Biserica Romana-Catolică participă pentru prima dată în mod oficial, trimiţând
3 observatori. S-a discutat despre Biserică, cult şi intercomuniune. În anul
1946, la Geneva, se hotărăşte ca în 1948 să aibă loc prima Adunare Generală
a Consiliului Ecumenic la Amsterdam.
Tema primei Adunări generale a fost legată de dureroasa realitate în
care se afla lumea după cel de-al doilea război mondial, respectiv: "Planul
lui Dumnezeu şi situaţia prezentă a omului". Participarea ortodoxă a fost
slabă, Bisericile Ortodoxe în special, cele din spaţiul comunist fiind prezente
la Conferinţa interortodoxă de la Moscova. Totodată s-a comunicat Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, hotărârea luată în cadrul conferinţei Bisericilor
Ortodoxe de la Moscova, din iulie 1948, de a nu participa la prima adunare
generală, întrucât "programul actual al mişcării ecumenice a început să se
orienteze după unele vederi social-politice străine spiritului Ortodoxiei". 27
La prima adunare generală de la Amsterdam se reconfirmă baza doctrinară a
Consiliului stabilită la Utrecht.
În anul 1952, patriarhul ecumenic Athenagoras dă o enciclică în
care precizează: "Lucrul apropierii şi al colaborării tuturor confesiunilor
şi organizaţiilor creştine este o necesitate şi o datorie sfântă decurgând din
însuşi specificul şi misiunea lor. Consiliul Ecumenic al Bisericilor urmăreşte
înlesnirea acţiunii comune a Bisericilor, promovarea colaborării în grija
duhului creştin şi întărirea conştiinţei ecumenice în membrii tuturor Bisericilor,
izbânda răspândirii Sfintei Evanghelii ... ". 28 În spiritul acestei enciclici,
Conferinţa panortodoxă de la Rhodos a hotărât prezenţa şi participarea
Manuel a 1'usage des Comites de 1'Assemblee, prepare en vue de la Troisieme
Assemblee du Conseil oecumenique des Eglises (Geneve, 1961 ), cap. "Projet de consstitution
et Reglement du C.O.E. et du C.I.M. integres", p. 2.
27 pr. prof. Ioan Rămureanu, Adunările generale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
în "Istoria Bisericească Universală", p. 548.
ZM The Orthodox Observer, nr. 499, October 1961, p. 304, col. 2.
26
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Bisericilor Ortodoxe la Mişcarea Ecumenică, precum şi studierea temelor
teologice care au legătură cu premisele participării Bisericilor Ortodoxe la
Mişcarea Ecumenică.

A doua Adunare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor are loc în 1954,
la Evanston în Statele Unite ale Americii, având ca temă principală" Hristossingura speranţă a lumii". S-a discutat despre unitatea în Hristos şi împărţirea
noastră în biserici. Partea finală a acestei subteme asimilează Bisericile cu
un om păcătos şi mântuit în acelaşi timp, poziţie care a fost aspru criticată de
teologii ortodocşi prezenţi acolo. 29 Cei prezenţi la cea de-a doua adunare a luat
în discuţie "baza" Consiliului Ecumenic al Bisericilor acreditându-se ideea
că această "bază" ar trebui să aibă un caracter treimic.
După cea de-a doua Adunare de la Evanston au loc discuţii între
reprezentanţii Consiliului şi ortodocşi pe tema participării Ortodoxiei la
viitoarele Adunări Ecumenice.
A treia Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-a
desfăşurat la New-Delhi, India, între 19 noiembrie şi 5 decembrie 1961, tema
principală fiind ,Jisus Hristos, lumina lumii". Acum au fost primite ca membre
şi Bisericile din "lagărul comunist" care nu participaseră la prima Adunare de
la Amsterdam (Bisericile Ortodoxe din Rusia, România, Bulgaria şi Polonia). 30
Adunarea Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor a acceptat
o nouă formulă a "bazei": "Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o asociaţie
frăţească de Biserici care mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi
Mântuitor, după Scripturi, şi se străduiesc să răspundă împreună la chemarea
lor comună pentru slava unui singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh"Y
În noua "bază" cuvântul "recunosc" este înlocuit cu "mărturisesc" prin
care se exprimă o legătură vie a Bisericilor cu Hristos. Modificarea esenţială a
bazei a constat în lărgirea ei prin introducerea credinţei în Sfânta Treime, astfel
bisericile devin unite nu numai prin credinţa în Hristos, ci şi prin credinţa în
Sfânta Treime, credinţă cuprinsă în Simbolul niceo-constantinopolitan. Au
fost preluate din Simbol două fonnule: "Cred Într-unul Dumnezeu, întreit
în persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh", şi în "Iisus Hristos-Dumnezeu şi
29

N. Chiţescu, art. cit., p. 22.
Pr. prof. Ioan Rămureanu, Atitudinea Bisericii Romana-Catolice faţă de Mişcarea
Ecumenică, în rev. "Ortodoxia", XIV, 1962, nr. 1-2, p. 171.
31
Manuel /'usage ... raport sur la Base, p. 31, şi Raportul către Sjăntul Sinod ali.P.S.
Mitropolit lustin Moisescu, Arhiva Administraţiei Patriarhale, Dosar nr. 34/1961, p. 58.
30

a
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Mântuitor". Învăţătura creştină concentrată a fost totdeauna învăţătura despre
Sfânta Treime. În numele ei a poruncit Mântuitorul să se săvârşească botezul.
Încă de la început celor care se botezau li se cerea o mărturisire a credinţei
în Sfânta Treime, astfel formându-se crezurile, care în esenţă mărturisesc
credinţa în cele trei persoane ale Sfintei Treimi.
Când aceste crezuri s-au dezvoltat, dezvoltarea a constat numai printr-o
arătare a actelor proprii fiecărei persoane divine. Părintele Stăniloae conchide:
"Simbolul niceo-constantinopolitan nu mai adaugă la mărturisirea credinţei
în persoanele Sfintei Treimi, decât credinţa în Biserică, în botez (taine) şi în
înviere şi viaţa viitoare. Dacă menţionăm că Biserica şi Tainele formează un
întreg, constituind modul de unire a Sfintei Treimi cu noi şi efectul acestei
uniri, iar învierea şi viaţa viitoare, starea culminantă a acestei uniri, ne dăm
seama că în Treime, cu revărsarea iubirii ei în făpturi e dat totul. De aceea
mărturisirea concentrată a Bisericii a fost totdeauna "Mărire Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh". 32
Un alt aspect interesant petrecut la New-Delhi, a fost acela al valorificării
pe plan eclesiologic a învăţăturii trinitare din "bază". "Dacă la Amsterdam,
unitatea viitoare a Bisericii şi legătura actuală dintre Biserici se punea numai
în funcţie de Hristos, acum se mărturiseşte că unitatea Bisericii îşi are atât
cauza cât şi scopul în iubirea Tatălui şi Fiului şi în unitatea Sfântului Duh". 33
Punerea unităţii Bisericii în legătură cu Sfânta Treime deschide o nouă fază în
activitatea ecumenică, întrucât de la "baza" trinitară aprobată la New-Delhi, la
viitoarele adunări se vor putea face progrese spre o cuprindere şi mai largă a
credinţei până ce simbolul niceo-constantinopolitan va forma baza viitoarelor
discuţii ecumenice.
Adunarea Generală de la New-Delhi a adoptat Declaraţia despre unitate,
în care a precizat elementele esenţiale ale acestei unităţi: "Noi credem că
unitatea, care este voia lui Dumnezeu şi darul dat Bisericii Lui, este făcută
vizibilă când în toate locurile, toţi cei ce sunt botezaţi în Iisus Hristos şi-L
mărturisesc pe El ca Domn şi Mântuitor, sunt adunaţi prin Sfântul Duh într-o
comunitate deplin consimţită, ţinând aceeaşi credinţă apostolică, predicând
aceeaşi Evanghelie, frângând aceeaşi pâine, unindu-se într-o rugăciune
Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Mişcarea Ecumenică
actual, în rev. "Ortodoxia", XV, 1963, nr. 3-4, p. 550.
33
Ibidem, p. 556.
32

şi

unitatea

creştină

in stadiul
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comună şi

având o viaţă de comuniune care iradiază spre toţi în mărturie şi
servire; şi când în acelaşi timp se găsesc în comuniune cu toate comunităţile
creştine din toate lucrurile şi toate timpurile, în aşa fel ca slujitorii şi membrii
să fie recunoscuti de toţi şi ca toţi să poată lucra şi vorbi împreună când
împrejurările o cer, pentru sarcinile la care Dumnezeu cheamă poporul său". 34
Deşi această declaraţie a fixat punctele unei viitoare unităţi creştine (care
însă pot fi interpretate diferit), 35 totuşi ele reprezintă un punct de plecare pentru
un progres în căutarea unităţii.
În mesajul de final al Adunării s-a declarat că "Noi avem datoria să
căutăm împreună plinătatea unităţii creştine. Pentru a se ajunge la aceasta,
avem trebuinţă de toţi membrii familiei creştine, de tradiţia răsăriteană ca şi
de cea apuseană, de vechile şi noile Biserici, de bărbaţi şi de femei, de tineri
şi de bătrâni, de orice rasă şi de orice naţiune. Fraţii noştri în Hristos ne sunt
daţi, nu îi alegem noi". 36
A patra Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-a
ţinut la Uppsala, Suedia, între 4-20 iulie 1968 şi a dezbătut tema "Iată, le
Înnoiesc pe toate" (Apocalipsă, 21, 5). Au participat 2000 de reprezentanţi
din 232 de Biserici membre, Biserica Romana-Catolică având 15 observatori.
Problemele dezbătute au fost împărţite în 6 secţii: Sfântul Duh şi catolicitatea
Bisericii; ReÎnnoirea misiunii; Dezvoltarea economică şi socială; Către
dreptate şi pace În afacerile internaţionale; Cultul dat lui Dumnezeu Într-o
epocă secularizată; Către un nou stil de viaţă.
Raportul Secţiei 1, intitulat ,,Duhul Sfânt şi catolicitatea Bisericii"
constituie raportul "teologic" propriu-zis, la care au lucrat mai ales membrii
Comisiei pentru "Credinţă şi Constituţie". Astfel în raport se precizează că·
cele patru domenii prin care ni se transmit darul şi chemarea la catolicitate
sunt al diversităţii, al continuităţii, al unităţii întregii Biserici şi al unităţii
omenirii. În ceea ce priveşte continuitatea, aceasta se manifestă în Biserică,
prin statornicia Tradiţiei apostolice şi succesiunea apostolică a cuvântului şi
Tainelor, prin viaţa liturgică a Bisericii şi prin mărturia vieţii creştine. 37
34

Ibidem, p. 561-562.
Ibidem, p.572-585.
36
pr. Alex. Ionescu, Lucrările celei de a III-a Adunări generale a Consiliului Ecumenic
al Bisericilor, în rev. "Biserica Ortodoxă Română", LXXX, 1962, nr. 3-4, p. 308.
37
N. Chiţescu, A IV-a adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în rev.
"Biserica Ortodoxă Română", LXXXVI, 1968, nr. 7-8, p. 917.
15
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Între 23 noiembrie-! O decembrie 1975 are loc la Nairobi, Kenya, a
cincea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, cu tema
"Iisus Hristos liberează şi uneşte".
Referitor la unitatea Bisericii, în cadrul secţiei a II-a ,,Exigenţele
unităţii", s-a adoptat următoare formulă: " Biserica Una trebuie privită ca o
comunitate conciliară de Biserici locale, ele însele unite în mod autentic. În
această comunitate conciliară fiecare Biserică locală posedă în comuniune cu
altele plenitudinea catolicităţii şi mărturiseşte aceeaşi credinţă apostolică; ea
recunoaşte deci că celelalte Biserici fac parte din aceeaşi Biserică a lui Hristos
şi că inspiraţia lor provine de la acelaşi Duh Sfânt. Ele sunt legate prin acelaşi
botez şi aceeaşi euharistie. Ele recunosc pe membrii şi ministeriile lor. Ele sunt
unite prin angajamentul comun pe care şi I-au luat de a mărturisi Evanghelia
lui Hristos, asigurând proclamarea ei şi slujirea lumii". 38
Cea de a şasea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor
are loc la Vancouver, Canada, între 24 iulie- 1Oaugust 1983, cu tema" Hristos
- Viaţa lumii" împărţită în 4 subteme:
1. Viaţa, darul lui Dumnezeu.
2. Viaţa, biruitoare a morţii.
3. Viaţa În plenitudinea ei.
4. Viaţa În unitate.
În declaraţia comună adoptată s-a reliefat importanţa temei studiate şi
că dincolo de divergenţele dintre ele, Bisericile sunt chemate să lupte pentru
unitatea creştină şi pentru viaţă ca dar al lui Dumnezeu: " ... Facem paşi mici
şi şovăitori pe calea unităţii vizibile a Bisericii, însă suntem siguri că direcţia
este esenţială pentru fidelitatea noastră ... Ne angajăm să trăim această viaţă
cu toate riscurile şi bucuriile ei, drept care îndrăznim să strigăm împreună
cu toate oştile îngereşti: "0, moarte, unde îţi este victoria? Hristos a înviat.
Adevărat a înviat"! 39
JH cf. Episkepsis, VII, 1976, nr. 143 din 5 martie, p. 8; Com·eil Oecumenique des
Eglises, V-e Assemblee, Nairobi 1975, Raport de la Section Il, p. 2; În legătură cu comunitatea
conciliară- vezi pr. conf. D. Popescu şi pr. lect. D. Radu, Comunitatea conci/iară- problemă
ecumenistă actuală, în rev. "Studii Teologice", seria Il, XXVIII, 1976, p. 201-211.
39
diac. conf. P. 1. David, Încă o treaptă spre unitatea creştini/ar: A VI-a Adunare
Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în rev. "Glasul Bisericii", XLII, 1983, nr.
9-12, p. 543-546.
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şaptea

Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-a

desfăşurat

la Canberra, Australia, între 7-21 februarie 1991, tema centrală
fiind: " Vino, Duhule Sfinte, innoieşte Întreaga creaţie". La aceasta întrunire
au participat aproape 4000 de persoane.
Ortodocşii prezenţi la Canberra au constatat o deviere crescândă de la
"baza" doctrinară a Consiliului Ecumenic al Bisericilor stabilită încă de la
New-Delhi. Astfel, acest organism riscă să înceteze a mai fi un instrument
în slujba restabilirii unităţii creştine, existând pericolul ca el să devină un
loc al schimburilor de idei, o tribună fără un fundament teologic creştin. De
asemenea, ortodocşii şi-au arătat neliniştea faţă de unele referate în legătură
cu tema acestei Adunări. 40
Referitor la Adunarea de la Canberra, I.P.S. Mitropolit Ioannis Zizioulas
al Pergamului a precizat: " ... Primul lucru pe care l-aş observa, cu regret, este
acela că Adunarea nu a oferit spaţiu pentru dezbatere teologică ... O astfel de
temă, despre Duhul Sfânt, nu poate fi în nici un caz abordată fără teologie ... O
a doua observaţie s-ar referi la uşurinţa cu care fraţii noştri protestanţi vorbesc
despre Duhul Sfânt. Pentru noi ortodocşii Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu
putem spune că în fiecare lucrare a noastră, în fiecare iniţiativă a noastră există
Duh Sfânt... Avem mare nevoie de o interpretare a Sfintei Tradiţii pentru zilele
noastre". 41
Părintele profesor Dumitru Gh. Popescu, prezent la Adunarea de la
Canberra, subliniază: "Pentru prima dată în istoria Consiliului Ecumenic al
Bisericilor tema unei adunări generale este centrată în Duhul Sfânt... Accentul
principal al Adunării, s-a pus pe preocupările de ordin ecologic şi social...
Contextul acestor preocupări de la Canberra a permis multora dintre valorile
spiritualităţii ortodoxe să pătrundă în documentele Adunării. Dacă se parcurg
raporturile pe secţii, se pot descoperi la tot pasul idei şi noţiuni ca cele de:
energie, de transfigurare şi mântuire cosmică în Hristos, de Sfânta Treime,
specifice tradiţiei răsăritene, iar în cultul zilnic s-a rostit adesea Crezul de
la Niceea şi Constantinopol, în forma lor originară, fără adaosul Filioque ...
Cu toate carenţele ei teologice, datorată mai ales faptului că nu a reuşit să
40
Pr. asist. Constantin Coman, Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la
a şaptea Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în rev. "Biserica Ortodoxă
Română", CIX, 1991, nr. 1-3, p. 16-17.
41
Ibidem, p. 19-20.
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descopere adevărata relaţie dintre Hristos şi Duhul Sfânt, putem spune, totuşi,
că Adunarea Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra constituie o
adevărată piatră de hotar pe calea mişcării ecumenice contemporane ... ". 42
A opta Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-a
ţinut la Harare, Zimbabwe, între 3-14 decembrie 1998, având ca temă "Să ne
întoarcem către Dumnezeu cu bucurie şi speranţă". S-a afirmat necesitatea de
a se ţine cont de direcţiile Bisericii Ortodoxe cu privire la temele abordate şi la
modul în care se iau deciziile, subliniindu-se oportunitatea adoptării deciziilor
"prin consens".
În ziua de 13 decembrie a fost sărbătorită în cadrul unei ceremonii
împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 43
Cea de-a noua Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor a avut loc la Porto Alegre, Brazilia, între 14-26 februarie 2006, cu
tema "Doamne cu harul Tău, transformă lumea".
În documentul comun adoptat s-a adresat o invitaţie tuturor bisericilor
pentru a reflecta asupra ceea ce au în comun şi penru a reînnoi discuţiile
asupra chestiunilor care încă le mai despart: "Noi, delegaţii la cea de a IX-a
Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, mulţumim lui
Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Cel care a adus
bisericile noastre într-un contact şi dialog viu ... Mărturisim Biserica cea una,
sfântă, catolică44 şi apostolică aşa cum se afirmă în Simbolul de Credinţă
niceo-constantinopolitan (381 ). Unicitatea Bisericii este o imagine a unităţii
lui Dumnezeu Cel Unul în Treime, în comuniunea Persoanelor divine ... Noi
afirmăm că credinţa apostolică a Bisericii este una, după cum şi trupul lui
Hristos este unul... Catolicitatea Bisericii exprimă deplinătatea, integritatea şi
totalitatea vieţii sale în Hristos prin Duhul Sfânt în toate timpurile şi locurile.
Acest mister este exprimat în fiecare comunitate de credincioşi botezaţi în care
este mărturisită şi trăită credinţa apostolică, este propovăduită Evanghelia, şi
sunt săvârşite Tainele ... Luând act de progresul făcut în mişcarea ecumenică,
încurajăm bisericile noastre să continue pe această cale dificilă şi totuşi, plină
de bucurii, punându-şi încrederea în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, al
42

Ibidem, p. 20-21.
pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română intre /885-2000.
Dialog teologic şi ecumenic, vol.lll, t. Il, Bucureşti, 2006, p. 335.
44
În sensul original al termenului katholike =deplină, conform întregului.
4
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har transformă strădaniile noastre pentru unitate în roadele comuniunii.
Să ascultăm ceea ce Duhul Sfânt spune bisericilor"! 45
Conferinţa

Bisericilor Europene

Acest organism ecumenic a luat fiinţă în 1959, propunându-şi să apropie
pe diferiţii creştini europeni unii de alţii, printr-o mai bună cunoaştere, să
contribuie la o înţelegere cât mai bună a popoarelor europene între ele şi să
ajute la promovarea vieţii creştine cu popoarele celorlalte continente.
Astăzi, Conferinţa Bisericilor Europene numără 126 de Biserici: ortodoxe,
protestante, anglicane şi vechi-catolice, precum şi 43 de organizaţii creştine.
Biserica Catolică nu este membră, însă colaborează cu acest organism. Sediul
este la Geneva existând şi două birouri de lucru la Bruxelles şi Strasbourg. 46
Întrunirile Conferinţei Bisericilor Europene s-au desfăşurat astfel:
I - 1959, Nyborg, Danemarca, cu tema "Creştinismul european în lumea
secularizată de azi"; II - 1960, Nyborg, Danemarca, cu tema "Slujirea
Bisericii într-o lume în schimbare"; III - 1962, Nyborg, Danemarca, cu tema
"Biserica în Europa şi criza omului modern",· IV - 1964, Marea Baltică,
cu tema "Convieţuind ca şi continente în generaţii" - aici se adoptă un nou
statut în care se preia aceeaşi "bază" trinitară adoptată la New - Delhi, la a
III-a Adunare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor; V - 1967, Portschach,
Austria, cu tema "Sarcina Bisericilor Europene azi"; VI - 1971, Nyborg,
Danemarca, cu tema "Slujitori ai lui Dumnezeu, slujitori ai oamenilor"; VII
-1974, Engelberg, Elveţia, cu tema "Unitatea în Hristos şi pacea în lume"
- aici se aprobă ca amendament al delegaţiei ortodoxe româneşti la raportul
"Unitate în Hristos" precizarea că "unitatea în credinţă trebuie să preceadă
comuniunea euharistică" 47 ; VIII - 1979, Chania, Creta, cu tema "Trăim în
lume prin puterea Sfântului Duh"; Profesorul Christos Yannaras a prezentat
un referat în care a reliefat că prezenţa Sfântului Duh poate fi definită în primul
rând ca o comuniune a persoanelor şi că pnevmatologia patristică ne oferă

45

http://www.ecum.ro/infoecum/
http://www.ecum.ro/infoecum/
47
Petru 1. David, Ecumenismul,factor de stabilitate În lumea de
rev. "Biserica Ortodoxă Română" XCII, 1974, nr. 9-1 O, p. 1195-1202.
46
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baza unei Mişcări ecumenice înnoite 48 ; IX -1986, Stirling, Scoţia, cu tema
"Mărire lui Dumnezeu şi pace pe pământ"; X - 1992, Praga, Cehia, cu tema
"Dumnezeu uneşte. În Hristos o nouă creaţie"; XI - 1997, Graz, Austria, cu
tema ,.,Reconcilierea. Dar a lui Dumnezeu şi sursă a noii vieţi"; XII - 2003,
Tronheim, Norvegia, cu tema "Iisus Hristos vindecă şi reconciliază: Martorul
nostru fn Europa"; XIII - 2009, Lyon, Franţa, cu tema" Chemaţi la o singură
speranţă fn Hristos".
Referitor la această ultimă Conferinţă I.P.S. Mitropolit lrineu al Olteniei
a declarat: "Conferinţa de la Lyon va reprezenta un punct central în viaţa
religioasă cât şi în mărturisirea ortodoxă în Europa şi în cadrul celorlalte
Biserici şi confesiuni creştin-europene". 49
La această conferinţă a participat şi o delegaţie condusă de P.F. Daniel,
care în mesajul său, printre altele, a declarat: "La aniversarea a 50 de ani
de la înfiinţarea Conferinţei Bisericilor Europene (1959-2009) constatăm
că sublinierea importanţei nădejdii în Hristos pentru viaţa Bisericilor de
pe continentul nostru a fost o preocupare permanentă a acestei organizaţii.
Nădejdea într-o lume mai dreaptă şi paşnică, inspirată din credinţa în Dumnezeu
cel în Treime preaslăvit a fost liantul prin care Conferinţa Bisericilor Europene
a încurajat Bisericile din Europa într-o perioadă de timp când oamenii de pe
acest continent trăiau divizaţi în blocuri ideologice şi militare antagoniste şi
ostile. Conferinţa Bisericilor Europene priveşte astăzi în viitor cu încrederea
că nădejdea în Iisus Hristos va inspira Bisericile din Europa prin harul Duhului
Sfânt şi din iubirea nemărginită a Tatălui, ca să continue lucrarea lor comună
întru slujirea oamenilor de astăzi". ' 0
În aprilie 200 1 cu ocazia celei de a treia întâlniri Ecumenice Europene de
la Strasbourg, a fost adoptată Charta Ecumenică 51 , care cuprinde principiile
de bază ale colaborării între creştinii europeni:

48
49

50
51

Ibidem, p. 151.
http://www.basilica.ro/ortodoxiainlume/
http://www.basilica.ro/ortodoxiainlume/
vezi rev. "Mitropolia Olteniei", Llll, 2001, nr. 3-4, p. 103-112.
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"Slavă Tatălui şi

Fiului

şi

Sfântului Duh"

Ca membri ai Conferinţei Bisericilor Europene şi ai Consiliului
Conferinţelor Episcopilor Europeni, în duhul mesajului celor două Adunări
Ecumenice Europene de la Basel ( 1989) şi Graz ( 1997), suntem foarte hotărâţi
de a păstra şi continua comuniunea la care am ajuns împreună. Mulţumim
Dumnezeului nostru Cel Întreit în Persoane că, prin Duhul Său cel Sfânt, ne
conduce paşii spre o comuniune tot mai intensă.
Diferitele forme ale cooperării ecumenice au corespuns aşteptărilor.
Încredinţaţi de rugăciunea lui Hristos: "Ca toţi să fie una, după cum Tu,
Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea
să creadă că Tu M-ai trimis" (Ioan 17,21 ), nu avem voie să rămânem la situaţia
actuală. În conştiinţa vinei noastre şi pregătiţi pentru pocăinţă, trebuie să ne
străduim să depăşim diviziunile care există încă între noi, ca astfel, să putem
propovădui împreună în mod credibil mesajul Evangheliei între popoare.
În ascultarea comună a Cuvântului lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură
şi chemaţi spre mărturisirea credinţei noastre comune, precum şi în acţiune
comună, conform Adevărului recunoscut, vrem să dăm mărturie despre
dragoste şi speranţă pentru toţi oamenii.
Pe continentul nostru european, între Atlantic şi Urali, între Capul
Nordului şi Marea Mediterană, care astăzi, mai mult decât oricând, poartă
amprentele unei culturi pluraliste, vrem să ne angajăm pe baza Evangheliei
pentru demnitatea persoanei umane ca chip al lui Dumnezeu, iar ca Biserici să
aducem o contribuţie comună la împăcarea dintre popoare şi culturi.
În acest sens, considerăm această Charta ca un angajament comun pentru
dialog şi cooperare. Ea descrie sarcinile ecumenice de bază şi, din acestea,
trasează o serie de linii directoare şi angajamente. Ea tinde să promoveze la
toate nivelurile vieţii bisericeşti o cultură ecumenică a dialogului şi conlucrării
şi pentru aceasta să creeze o normă obligatorie. Ea nu are totuşi un caracter
doctrinar-dogmatic sau juridic-bisericesc. Autoritatea ei constă mai degrabă în
angajarea de sine a Bisericilor europene şi a organizaţiilor ecumenice. Acestea
pot să-şi formuleze pentru domeniul lor, pornind de la acest text de bază,
adaosuri proprii şi perspective comune care se referă concret la provocările
lor specifice şi la angajamentele ce decurg din acestea.
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I. CREDEM
"ÎNTR-UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ŞI
APOSTOLEASCĂ BISERICĂ"
"Silindu-vă să păziţi

unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup
şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre;
este un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este
peste toate şi prin toate şi întru toţi" (Efeseni 4, 3-6).
1. Chemaţi împreună la unitate în credinţă
Conform Evangheliei lui Iisus Hristos, aşa cum ea este mărturisită
în Sfânta Scriptură şi cum este exprimată în Mărturisirea Ecumenică de
Credinţă niceo-constantinopolitană (381), noi credem în Dumnezeu Cel
Întreit în persoane: în Tatăl, în Fiul şi în Sfântul Duh. Deoarece prin acest
Credo mărturisim «Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolică )),
misiunea noastră ecumenică obligatorie este de a face vizibilă această unitate,
care, totdeauna, este un dar al lui Dumnezeu.
Deosebirile fundamentale din credinţă încă împiedică această unitate
vizibilă. Există diferite concepţii, mai ales despre Biserică şi unitatea ei,
despre Taine şi slujiri (preoţie). Noi nu trebuie să fim de acord cu această
situaţie. Iisus Hristos, pe cruce, ne-a descoperit iubirea Sa şi taina împăcării;
urmând Lui, vrem să facem tot posibilul de a depăşi barierele şi problemele
existente ce despart Bisericile.

Ne obligăm
• Să urmărim îndemnul apostolic din Epistola către Efeseni şi să ne
străduim, stăruitor, să ajungem la o înţelegere comună a mesajului mântuitor
a/lui Hristos din Evanghelie;
• Să acţionăm prin puterea Duhului Sfânt spre unitatea văzută a Bisericii
lui Hristos într-o credinţă, unitate care îşi găseşte expresia în recunoaşterea
reciprocă a botezului şi în comuniunea euharistică, precum şi în mărturisire
şi slujire comune.
Capitolele următoare ale Chartei Ecumenice sunt:
II. PE DRUMUL COMUNIUNII VĂZUTE A BISERICILOR ÎN
EUROPA.
III. RESPONSABILITATEA NOASTRĂ COMUNĂ ÎN EUROPA.
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*****
Iisus Hristos, ca Domn al Bisericii celei una, este cea mai mare
speranţă a noastră pentru împăcare şi pace. În numele Său noi vrem să
mergem mai departe pe drumul comun în Europa. Îl rugăm pe Dumnezeu
pentru sprijinul Duhului Său cel Sfânt.
"Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea
în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului
Sfânt"(Romani, XV, 13).
Observăm că faţă de baza doctrinară a Consiliului Ecumenic al

Bisericilor,
cât şi a Conferinţei Bisericilor Europene, Charta prezintă ca fundament
doctrinar care să stea la temelia dialogului şi unităţii intercreştine, eclesiologia
stabilită în simbolul de credinţă, reiterând astfel concepţia Bisericilor, că
simbolul niceo-constantinopolitan trebuie să constituie un punct de plecare în
realizarea unităţii creştine.

Concluzii
Simbolul niceo-constantinopolitan este cea mai completă sinteză,
întrucât în el este exprimată, în puncte nodale şi în perspectivă ecumenică,
învăţătura Apostolilor. El este rezumatul sintezei tradiţiei apostolice, este un
îndrumar al credinţei şi spiritualităţii creştine.
Alcătuit la primele două sinoade ecumenice şi confirmat de celelalte
sindoade ecumenice, Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan este
acceptat şi prezent în textele dogmatice şi în viaţa liturgică a aproape tuturor
confesiunilor creştine, însă mărturisirea lui de către Biserici nu se mai face în
unitatea de la început. Originea, conţinutul, terminologia ecumenică au făcut ca
toate Bisericile creştine să-I numească "ecumenic", cu excepţia unitarienilor,
socinienilor şi antitrinitarilor din veacul al III-lea. Textul a rămas acelaşi
(cu excepţia adaosului "Filioque" în Apus), însă înţelegerea Simbolului de
credinţă nu mai este aceeaşi.
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Am putut vedea acest lucru din întâlnirile ecumenice ale Bisericilor
creştine purtat la nivel de Consiliu Ecumenic al Bisericilor şi al Conferinţei
Bisericilor Europene. Însă, plecând sau având ca bază Simbolul de credinţă,
mărturisirea de credinţă ecumenică a Bisericii, al cărei conţinut trebuie să-l
descopere împreună şi să-l aprofundeze în conformitate cu întreaga credinţă
şi viaţă liturgică a Bisericii, creştinii pot ajunge la o lărgire a consensului
teologic, care să deschidă noi căi spre realizarea unităţii creştine.
Toate aceste dialoguri au făcut ca lumea occidentală să redescopere
treptat Ortodoxia, şi astfel să se facă resimţită vigoarea ecumenicităţii ei
dintotdeauna, de cea mai profundă şi autentică actualitate. În acest sens, P.F.
Părinte Patriarh Iustin Moisescu precizează: "Desigur că Ortodoxia a avut
motivele ei proprii şi argumentele ei specifice pentru a participa la Mişcarea
Ecumenică. De pildă, ferma convingere că ea poartă în sine, cu toată modestia
spus, mărturia autentică şi deplină a Bisericii celei "una, sfântă, sobomicească
şi apostolească", mărturie care trebuie să fie împărtăşită şi celorlalte Biserici,
dat fiind caracterul ei universal. Apoi, conştiinţa că în ciuda fragmentării lor
confesionale istorice, Bisericile au păstrat ceva esenţial în comun. Pe de o
parte, în procesul schismei, confesiunile au pierdut ceva esenţial, care trebuie
să fie recuperat în mod necesar, pe de altă parte, ele au o identitate eclesială
profundă, de bază, deşi imperfectă, totuşi reală. Pentru ortodocşi, Mişcarea
Ecumenică ar trebui să promoveze acest proces de "creştere împreună" care se
mişcă de la unitatea dată, implicită, la unitatea vizibilă, realizată. Acest proces
nu este un proces de centralizare, nici de deconfesionalizare, ci de integrare
în succesiunea Bisericii Apostolice, atât prin conţinutul credinţei cât şi prin
modul de a trăi această credinţă". 52
Plecând de la câteva principii eclesiologice fundamentale ale Ortodoxiei:
Biserica este una şi numai una; ea este o entitate istorică; Biserica este o entitate
eshatologică; Biserica este o entitate sacramentală; Consiliul Ecumenic al
Bisericilor va putea lucra pentru unitatea creştină. Mitropolitul John Zizioulas
of Pergamon subliniază:"Consiliul Ecumenic al Bisericilor nu trebuie să
devină o Biserică, dar el ar trebui eventual să dobândească în fond o idee
comună despre Biserică.
52

Ioa Bria, Patriarhia

Română şi

Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Geneva, 1986, p.

63.
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Noi nu putem să continuăm pentru totdeauna să susţinem puncte de
vedere diferite şi contradictorii despre Biserică. A fost înţelept să se înceapă cu
"laissez-faire" eclesiologic de la Toronto 53, dar ar fi catastrofal să se termine
cu el". 54

.1 Declaraţia de la Toronto prevede in articolele 4 şi 5 următoarele: "Bisericile
membre ale Consiliului Ecumenic, Biserici care mărturisesc Simbolul de credin{ă ca subiect
de cercetare reciprocă, iau in considerare legătura celorlalte Biserici cu Sfânta Biserică
Catolică (a protestan{ilor). Totuşi, calitatea de membru nu presupune că fiecare Biserică
trebuie să privească celelalte Biserici membre ca Biserici in adevăratul şi dep/inul sens
al cuvântului. Bisericile membre ale Consiliului Ecumenic recunosc in celelalte Biserici
elemente ale adevăratei Biserici. Ele socotesc că această recunoastere reciprocă le obligă
la o conversa{ie serioasă Între ele, cu nădejdea că aceste elemente de adevăr vor duce la
recunoaşterea adevărului deplin şi la unirea bazată pe adevărul deplin". (Work Book-Thrid
Assembly World Council ofChurches-New Delhi, 1961, p. 65.)
54
vezi "Revista Teologică", VII, 1997, nr. 3, p. 45.

5
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PARADIGME ALE MISIUNII
ÎN EPISTOLELE PASTORALE
Pr. Lect. Dr. Ioan Mihoc
Misiunea creştină poate fi definită holistic ca "participarea creştinilor
la misiunea eliberatoare a lui Iisus", cu precizarea că "ea este vestea bună a
iubirii întrupate a lui Dumnezeu în mărturisirea unei comunităţi, mărturisire
care se adresează lumii". 1 O realitate indiscutabilă este faptul că lumea de
astăzi trece prin multe transformări socio-economice, politice şi culturale,
care afectează raportarea omului la ceilalţi semeni şi, mai grav, la sine însuşi,
cu pierderea reperelor absolute ale existenţei. Iată de ce mărturisirea credinţei
străbune, ortodoxe, în timpul nostru se află sub imperativul stringent de a ţine
seama de paradigmele biblice ale misiunii creştine.
Actualmente introducerile în misiologie sunt multe şi felurite. În linii
mari, acestea se referă la: înţelegerea perspectivei biblice; evaluarea diferitelor
paradigme teologice; tragerea unor învăţăminte din minunata şi, uneori, pai
puţin onoranta istorie a misiunilor; înţelegerea diferitelor strategii ale misiunii;
şi dobândirea unei anumite familiarităţi cu abundenţa studiilor curente care au
ca obiect de cercetare personalităţi, biserici şi organizaţii misionare implicate
în datoria misiunii (dar confruntate acum cu aspecte noi legate de: secularism,
pluralism, provocarea altor religii, globalizare, ecumenism, probleme de
justiţie, urbanizare, rolul Bisericilor din lumea a treia, misiunea holistică etc)-2
Considerăm că cele trei Epistole Pastorale - 1 şi 2 Timotei şi Tit - sunt
nişte documente ale misiunii şi reflectă în egală măsură o teologie misionară.
Această premisă se bazează pe situaţia concretă a autorului şi destinatarilor
acestor Epistole, precum şi pe multe date şi indicii din cuprinsul lor. Nu numai
că Pavel din Pastorale îşi continuă activitatea sa misionară, nici numai faptul
1
Bosch, D.J., Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theo/ogy of Mission,
Maryknoll: Orbis,l991, p. 519.
2
Dr. Charles Ringma, /ssues in Missiology (cu o bogată bibliografie de misiologie),
2001, http://www.asmweb.org/apm/syllabi/files/rc71 O.pdf
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că

Timotei şi Tit continuă să fie colaboratorii săi de misiune, ci, de asemenea,
şi Bisericile încredinţate grijii lor pastorale ni se descopăr având un caracter
misionar şi o lucrare misionară.
Din nefericire, într-o lucrare recentă despre teologia biblică a misiunii
(cea a lui A. J. Kăstenberger şi P. T. O'Brien 3) nu se face nici o referire la
Pastorale. În capitolul dedicat lui Pavel, nu este nici un loc pentru ele, ca şi
nici în vreun alt capitol din această carte. Autorii nu citează deloc cele trei
Epistole, nici măcar un singur verset din cuprinsul lor (cf. indexul scripturistic
de la sfârşit). De asemenea, în vasta bibliografie (275-31 O) nu aflăm nici un
titlu despre misiune în Pastorale.
Credem că este complet nejustificată această lipsă de interes pentru
Pastorale, care cuprind, de fapt, adevărate paradigme ale misiunii ce sunt
valabile în orice timp şi în orice loc.
1. Misionari

şi

misiunea lor În Epistolele Pastorale

1) Pavel, apostol a/lui Iisus Hristos
Slujirea unui apostol, care este unică şi este dete'rminată de unica trecere
de la activitatea istorică a lui Iisus la întemeierea Bisericii, este prin excelenţă
o slujire misionară. Termenul "misiune" nu apare în Noul Testament şi în
locul său este folosit cel de apostole şi apostolos, derivate de la apostellein, a
trimite (la propovăduire). Dreptul lui Pavel la apostolat, o calitate la care face
frecvent apel, constă în faptul că a fost trimis la propovăduire de Hristos cel
Înviat ( 1 Cor 1, 17), ca să descopere nemurilor păgîne taina lui Hristos (Gal
1, 16; Efes 3,8). Ca "apostol", Pavel este un misionar prin definiţie.
În adresa Epistolei către Tit ( 1,1-4) 5 se evidenţiază foarte clar că mesajul
comunicat de Pavel nu este al său propriu ci se întemeiază 1) pe calitatea
sa de "slujitor" (rob) al lui Dumnezeu, 2) pe slujirea sa ca "apostol al lui
4

3

Kostenberger Andreas J. & Peter T. O'Brien, Salva/ion ta the Ends ofthe Earth: A
Biblica! Theology of Mission, NSBT Il (Downers Grove: InterYarsity, 2001 ).
4
Termenul de "misiune" în uzul său actual nu apare decât în secolul al XVI-lea, o dată
cu iezuiţii, canneliţii şi aşa-numita congregatio de propagandafide (Cf. F. Hahn, "Mission in
the New Testament", Studies in Biblica! Theology 47, tr. F. Clarke, London: SCM Press, 1965,
p. 16).
5 Este posibil ca această Epistolă să fi fost scrisă prima, aşa cum rezultă din faptul că
structura Bisericii la care se referă e mai puţin dezvoltată decât în 1 Tim.
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Iisus Hristos", 3) pe făgăduinţele divine date cu "veacuri înainte" şi 4) pe
porunca "Mântuitorului nostru Dumnezeu". Misiunea lui Pavel este aceea de a
transmite mai departe "credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului
cel întocmai cu dreapta credinţă" (Tit 1,1 ). Deci, învăţătura lui Pavel, care
nu izvorăşte de la sine, ci este doar mediată de el, reprezintă manifestarea
corespunzătoare făgăduinţei veacurilor.
De asemenea, în 1 Tim 1,1 Pavel vorbeşte cu autoritatea unui apostol.
Apostolia sa a fost instituită la "porunca lui Dumnezeu ... şi a lui Hristos Iisus
(cf. Gal 1, 1.11-12.15). În adresa Epistolei 2 Tim titlul pau lin de "apostol al lui
Iisus Hristos" se bazează în cele din urmă pe autoritatea lui Dumnezeu Însuşi.
Şi această Epistolă prezintă o autoritate deplină, ea fiind "în conformitate
cu făgăduinţa vieţii care este în Hristos Iisus", ceea ce înseamnă că viaţa în
Hristos - de acum şi viitoare - asigură criteriul adevăratului apostolat.
În Pastorale aflăm un larg material autobiografic despre ceea ce s-ar putea
numi "a doua carieră paulină" de după detenţia romană. Este vorba de nişte
date pe care nu le putem citi în altă parte. Astfel, rezultă de aici că a părăsit
Creta (Tit) pentru Efes, de unde a plecat spre Macedonia (1 Tim) ca să ierneze
la Nicopolis în Dalmaţia (Illyricum), apoi că a fost iarăşi arestat la Roma,
unde este conştient de apropierea morţii sale martirice (2 Tim). Suferinţele
lui Pavel, parte a alegerii sale ca predicator, apostol şi învăţător (2 Tim 1,112), vor fi aşadar încununate de martiriul său. Pavel îşi aşteaptă jertfa ca pe
momentul primirii de la Hristos a cununii biruinţei, "cununa dreptăţii" (2 Tim
4,7-8).
Din aceste Epistole aflăm cum Pavel îşi continuă vasta şi bine rânduita
sa operă misionară, propovăduind cuvântul mântuirii de-a lungul Imperiului
Roman, coordonând Bisericile sale şi activitatea sau mişcarea ucenicilor şi
colaboratorilor săi.
În acord cu toate celelalte Epistole pauline, Pastoralele descriu pe Sf.
Pavel ca pe un interpret autoritativ al tradiţiilor despre Iisus: "cuvintele cele
sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos" (1 Tim 6,3) care formează
"dreptarul (modelul) cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine" (2
Tim 1, 13). Şi subiectul Evangheliei pauline nu se schimbă; mai degrabă, ceea
ce s-a schimbat în Pastorale este modul în care evanghelia sa este păstrată şi
la ce anume conduce ea. Mai degrabă pentru raţiuni misionare, precum în alte
locuri din corpusul paulin (mai ales Rom 1, 14-16), subiectului evangheliei
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sale i se adaugă acum "cuvintele sănătoase" ale tradiţiei (paradosis) Bisericii,
care se transmite din generaţie în generaţie prin păstori paulini ca Timotei
şi Tit (2 Tim 2,2; 3, 14). De vreme ce abordarea canonică a diferenţelor
dintre Pastorale şi Epistolele pauline nedisputate nu este adversară, ci
complementară, ne putem întreba care sunt implicaţiile dacă privim corpusul
paulin ca un întreg? Răspunsul este că învăţătura lui Pavel, păstrată şi reunită
în Epistolele sale canonice, trebuie să continue să fie păstrată cu mare grijă
din generaţie în generaţie ("din credinţă spre credinţă") ca mărturia normativă
despre Dumnezeu a cărui mântuire este prezentă pentru noi în Iisus Hristos
prin Duhul Său. 6
E adevărat că psihologia autorului Pastoralelor este psihologia unui
om mai înaintat în vârstă. Acestui fapt se datorează frecventa revenire la
evenimentele din viaţa sa de altădată, de exemplu relatarea convertirii
"prigonitorului" Saul ( 1 Tim 1, 12-17), referirea la persecuţiile timpurii din
Antiohia, lconium şi Listra (2 Tim 3,11 ), etc. "El nu este acum creativ, ci
reminiscent, o schimbare care se potriveşte perfect cu maniera psihologică
a unui om în vârstă", spune un savanti. Pavel este preocupat de stabilitatea
doctrinei şi este întrucâtva neliniştit asupra capacităţii ucenicilor săi mai
tineri, Timotei şi Tit, acestea fiind indicii care trimit la o vârstă mai înaintată.
Dar el nu este mai puţin "creativ" pe tărâm misionar, îngrijindu-se ca ceea ce
a înfiripat să aibă continuitate şi temeinicie.
Pentru statomicirea învăţăturii dogmatice a Bisericii, a crezului ei
fundamental, Sf. Pavel foloseşte ziceri care constituie adevărate mărturisiri de
credinţă, foarte probabil nişte formule liturgice existente în Biserica primară.
Ele au ocupat un loc important în experienţa Apostolului însuşi, aşa cu se
vede de exemplu din 1 Tim 1,15. Chiar dacă substanţa acestei mărturisiri este
paulină, după cum arată Rom 5,8 şi 1 Cor 15,3, nu e mai puţin adevărat că el
"a primit" (cf. 1 Cor 15,3) acest adevăr de credinţă, care desigur era parte a
kerygmei primare. Introducerea la această mărturisire de credinţă- "vrednic
de credinţă şi de toată primirea este cuvântul..." - sugerează faptul că Pavel
6

Robert W. Wall, "Pauline Authorship and the Pastoral Epistles: A Response to S. E.
Parter", Bulletin for Biblica/ Research 5 ( 1995), p. 128 (http://www.biblicalstudies.org.uk/
pdf/pastoral-epistles_ wall.pdf).
7
Donald Guthrie, The Pastoral Epistles and the Mind of Paul. the Tyndale New
Testament Leclure, London, 1955, p. 15.
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a adăugat-o pentru că reprezenta expresia unui adevăr creştin fundamental,
recomandat acum ca Timotei să-1 folosească extensiv.
Zicerea din 1 Tim 3,1 se referă la oficiul episcopatului, ea introducând
subiectul despre calităţile sau însuşirile necesare dobândirii unui asemenea
oficiu.
Zicerea din 2 Tim 2,11-13 - despre moartea şi învierea credincioşilor
împreună cu Hristos - respiră fără îndoială o atmosferă paulină, aşa cum se
desprinde din comparaţia cu Rom 6,8, 1 Cor 4,8 şi Rom 8, 17, ceea ce nu
exclude posibilitatea ca ea să fie un fragment dintr-un imn al Bisericii.
Zicerea din Tit 3,5-7H era probabil un imn folosit la ceremoniile
baptismale. Încă o dată vocabularul este cert paul in (cu excepţia lui
TICXÂL yyEvEoLa~ pe care-I mai găsim numai în Mt 19,28).
Un alt text important, care cuprinde o mărturisire de credinţă, este cel
din 1 Tim 3,16- despre taina dreptei credinţe-, care în mod clar este un imn
al Bisericii primare, deşi cuprinde numai cuvinte pauline.
Astfel de pasaje ne fac să înţelegem că la momentul respectiv al vieţii
Bisericii, în care au fost scrise aceste Epistole, se dezvoltase deja o frazeologie
religioasă şi doctrinară care în mod firesc ajunge pe buzele unui învăţător
creştin atunci când se adresează unui ucenic şi prieten creştin foarte bine
instruit. Formula folosită în "zicerile" Pastorale, în special în forma ei mai
lungă- "vrednic de credinţă şi de toată primirea este cuvântul..."- acreditează
ideea că ele erau prezentări populare ale învăţăturii apostolice, preluate de
Pavel însuşi pentru întrebuinţare la cultul din cadrul comunităţilor. Înainte
de a fi un teolog, Pavel este un Apostol misionar pentru care imperativul
păstrării învăţăturii de credinţă era mult mai urgent decât cel al inovării. Chiar
dacă Pastoralele ar fi considerate ca nişte Epistole cvasi-publice, scopul lor
principal este în mod clar să dea instrucţiuni trimişilor personali ai lui Pavel
şi un astfel de scop nu se mai regăseşte în celelalte scrieri din corpusul paulin.
În calitatea sa de vestitor al Evangheliei şi de slujitor al cuvântului,
apostolul Pavel se considera ca un împreună-lucrător cu Dumnezeu. Din
concepţia sa înaltă că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu şi că evanghelistul
este un împreună-lucrător cu Dumnezeu s-au născut îndemnurile pe care le
dă el ucenicului său Timotei zicând: "Eu te îndemn deci stăruitor în faţa lui
K Cu observaţia că formula de întărire a temeiniciei mărturisirii de credinţă, "vrednic
de crezare este cuvântul", este plasată în cazul de faţă posterior zicerii, iar nu în fruntea ei.
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Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus, Care va să judece viii şi morţii, la arătarea Lui
şi în împărăţia Lui; Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp,
mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura( ... ). Tu fii
treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin!" (2 Tim
4, 1-2.5). Se înţelege că aceste îndemnuri sunt izvorâte din experienţa pastoralmisionară a apostolului, el însuşi predicând "cu timp şi fără timp", nu numai
sâmbăta, ci în toate zilele (Fapte 19,9), ziua şi noaptea (Fapte 20,31 ), în public
şi în particular. El a predicat întâi de toate în sinagogile diferitelor localităţi prin
care a trecut, 9 în case private, 10 locuri publice (Fapte 19,9) sau pieţe publice 11 ,
precum şi în alte locuri unde se adunau cei pioşi pentru rugăciune (Fapte 16,3). 12
Expresia "cu timp şi fără timp"- EUKa[pwt; aKa[pwt; -este un oximoron care
devine mai emfatic prin omisiunea verbului de legătură. Unii comentatori
I-au înţeles la modul proverbial, 13 şi C. Spicq a remarcat că eukairia este un
termen retoric. 14 În primul rând exegeţii au fost interesaţi asupra persoanei sau
persoanelor cărora predicarea ar trebui să fie oportună sau inoportună. Unii au
susţinut că avem aici o referire la Timotei, 15 alţii la ascultătorii lui Timotei, în
timp ce câţiva consideră că ambele posibilităţi sunt avute în vedere. 16 Faptul că
misionarul trebuie să propovăduiască "cu timp", arată datoria sa de a-şi adapta
predica cu discemământ în funcţie de starea audienţei, după cum procedează
medicul care-şi adaptează tratamenul la condiţiile şi nevoile pacientului său.
Sfinţii Părinţi au observat un fapt asemănător tratamentului medical reflectat
deja în succesiunea EĂ.Ey~ov - ETTL 'tL~T)oov - ;mpaKnĂEoov ("mustrare" "ceartă",
9

Fapte 9,20; 13,5; 14,1; 17,1; 18,4.
18,7; 20,8; 20,20.
Fapte 17,17.19; 20,20.
Cf. Prof. Dr. Sofron Vlad, Un păstor model- Sf Apostol Pavel,

° Fapte

1

11

12

Timişoara,

f.a., p.

161.
l.l W. Lock, A Critica/ and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles (ICC; New
York: Scribner, 1924), p. 112-113; J. N. D. Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles
(HNTC; New York: Harper, 1963), p. 205.
14
C. Spicq, Saint Paul: Les epitres pastorales (EBib; ed. a 4-a; Paris: Gabalda), p. 799.
15
Astfel, Părinţii Răsăriteni: Hrisostom, In epistolam secundam ad Timotheum
Commentarius, Horn. 9.2 (PG 62.651 ); Teodor de Mopsuestia, Theodori Episcopi Mopsuesteni
in Epistolas B. Pauli Pauli Comentarii (ed. H. 8. Swete; Cambridge: University Press, 1882)
2. p. 223; Teodoret, lnterpretatio Epistolae II ad Timotheum (PG 82.852); cf. Teofilact,
Epistolae secundae Divi Pauli ad Timotheum expositio (PG 125.128).
16
Abraham J. Malherbe, "In season and out of season ": 2 Timothy 4:2, JBL 103/2
(1984), p. 236-237.
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"îndemn") din v. 2. Ei au văzut că Pavel îl sfătuieşte pe Timotei să treacă de
la vorba mustrătoare la cea blândă în felul în care un doctor administrează
progresiv chirurgie, remedii tari şi remedii uşoare.
Îndemnul de a predica akairos este mai problematic, dar şi el trebuie
înţeles în lumina acestor Epistole Pastorale. Timotei se confruntă cu unii care
se îndârjesc cu obstinaţie împotriva învăţăturii sănătoase şi s-ar părea că nu
există şanse de ameliorare a condiţiei lor care ar putea justifica acea adaptare
a vorbirii numai în sensul lui eukairos. Dată fiind extremitatea condiţiei lor,
Timotei este îndrumat să predice fără a lua în considerare dacă este oportun sau
inoportun să procedeze astfel. Motivaţia dată pentru această poruncă este aceea
"că (yap) va veni o vreme (kairos) când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă,
ci - dornici să-şi desfăteze auzul - îşi vor grămădi învăţători după poftele lor
şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme" (2 Tim 4,34). În realitate, acel kairos este deja prezent. Acestea sunt ultimele zile în care
oamenii apostaziază de la credinţă (1 Tim 4,1; 2 Tim 3, 1). Dar vremurile sunt
determinate divin; există kairoi idioi, timpul potrivit, în care lucrurile sunt
descoperite. Mărturia despre răscumpărarea prin Hristos a fost sau este făcută
la timpul potrivit ( 1 Tim 2,6), şi Dumnezeu va arăta şi venirea lui Hristos la
timpul cuvenit ( 1 Tim 6, 15). Cu veacuri înainte Dumnezeu a promis viaţa
veşnică şi la timpul potrivit şi-a descoperit cuvântul Său în propovăduirea
apostolică (Tit 1,3). Astfel, idioi kairoi, sunt parte a istoriei mântuirii în care
predicarea cuvântului aparţine de procesul revelaţiei. Timotei, în calitate de
beneficiar al mesajului apostolic, continuă acest proces, dar Dumnezeu este
Cel care săvârşeşte opera mântuirii. Procesul este determinat de Dumnezeu,
nu doar de înclinaţia oamenilor de a accepta sau nu cuvântul. Prin urmare,
predicarea trebuie să aibă loc independent de condiţia ascultătorilor, care, în
cazul ereticilor, se plasează oricum dincolo de speranţa însănătoşirii. 17

2) Tit şi Timotei şi datoria lor misionară
Denumirea de Pastorale pentru cele trei Epistole, întrebuinţată din prima
jumătate a secolului 18 este perfect justificată, căci în mod evident ele au
fost scrise de un păstor (lat. pastor) către păstori. Destinatarii lor sunt acum
în poziţia responsabilităţii pastorale în Creta (Tit) şi în Efes (Timotei). Ca
17

Ibidem, p. 243.
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ei nu sunt mai puţin misionari. Timotei şi Tit împărtăşesc calitatea lui
Pavel de "a fi trimişi". De fapt, Apostolul neamurilor îşi făcea simţită apariţia
(gr. parousia) în Bisericile întemeiate de el prin: (1) prezenţa sa fizică; (2)
prezenţa sa printr-un trimis care lucrează în numele său; şi (3) prezenţa sa
prin intermediul unei epistole. Aceste trei forme ale parousiei apostolice se
află într-o precisă scară de valoare şi eficienţă în misiunea paulină. Sigur, de
preferat pentru Sf. Pavel era ca prin prezenţa sa directă să-şi facă efectivă
autoritatea apostoli că (cf. 1 Cor 4, 19; Filip 1,24 ş. u. ), dar când acest lucru nu
era posibil recurgea la epistole sau la slujirea unor trimişi de-ai săi. 1 H În 1 Tes
2, 7, datorită caracterului autoritativ al misiunii lor, titlul de "apostoli ai lui
Hristos" este dat lui Silvanus şi Timotei, însoţitori ai lui Pavel la întemeierea
Bisericii din Tesalonic. Pavel însuşi foloseşte termenul "apostol" pentru Tit pe
care 1-a trimis (apostellein) ca să îndeplinească o sarcină anume (2 Cor 12,1718). Acelaşi lucru se poate spune despre Tit, dat fiind rolul său de colaborator
al apostolului. Activitatea misionară a celor doi ucenici- Timotei şi Tit- nu se
restrânge numai la Bisericile amintite mai sus. De asemenea, cele trei Epistole
ni prezintă angajaţi în călătoriile misionare ale lui Pavel.
Tit (care nu este amintit deloc în Fapte) este prezentat ca fiind convertit
de Pavel care i se adresează folosind cuvintele "adevăratul fiu după credinţa
cea de obşte" (Tit 1,4). Din Gal 2,1-3 ştim că Pavel 1-a adus pe Tit la sinodul
apostolic din Ierusalim din anul 49 pentru a dovedi cât de autentic poate fi un
creştin provenit dintre păgâni, fără a avea nevoie să primească tăierea împrejur.
În criza apărută între Pavel şi Biserica din Corint, Tit este cel care a dus de la
Efes la Corint epistola scrisă "cu multe lacrimi"; a avut rezultate frumoase în
această misiune, astfel încât îi aduce lui Pavel în Macedonia veşti bune din
Corint (2 Cor 2,1; 7,6-16). Mai târziu el a fost trimis la Corint pentru a strânge
colecta (2 Cor 8,6.16.23; 12,17 -18). Epistola către Tit presupune faptul că Sf.
Pavel a fost cu el în Creta şi că l-a lăsat acolo să îndrepte cele ce mai lipsesc
şi, mai concret, să numească presbiteri (care sunt numiţi şi episcopi) în toate
comunităţile creştine (Tit 1,5.7). Misiunea lui Tit nu este uşoară pe de o parte
pentru că, în general cretanii sunt '-- spune Pavel, citându-1 pe poetul cretan
Epimenides (sec. VI î. Hr.)- "mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe" (Tit 1,12);
1
"

Margaret M. Mitchell, New Testament Envoys in the context of greco-roman
diplomatic and epistolary conventions: the example ofTimothy and Ti tus, JBL 111/4 ( 1992),
p. 641.
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iar pe de altă parte, chiar în Biserică, Tit se confruntă cu învăţături greşite
( 1, 13-14) şi cu neascultarea şi imoralitatea unora.
Tit este chemat să-şi exercite cu putere autoritatea (2, 15), întemeiată
pe slujirea sa bisericească şi derivată din mesajul său demn de încredere (cf.
1,5). Într-o anumită măsură, lucrarea lui Tit nu este decât o extensie a lucrării
marelui apostol însuşi. Tit este îndatorat să "înveţe cele ce se cuvin învăţăturii
sănătoase" şi să îndrume în mod specific diferitele categorii de membri ai
Bisericii: bătrâni, femei, tineri, robi şi el însuşi să fie un bun exemplu pentru
toţi {2, 1-1 0). Învăţătura lui să fie despre puterea "harului lui Dumnezeu" care
"s-a arătat" (2, 11) şi despre faptele bune care sunt roadele acestuia în viaţa
creştinilor (2,12-14; 3,8b-11).
Lucrarea lui Tit în Creta trebuie dusă la îndeplinire curând, căci Pavel îi
cere să-I întâlnească la Nicopolis (3,12; în 2 Tim 4,10 se spune despre Tit că a
plecat în Dalmaţia). Spre finalul Epistolei, Tit primeşte informaţii şi îndrumări
despre misiunile altor ucenici ai lui Pavel (3,12-13). Tit şi Biserica sa trebuie
să se îngrijească de trebuinţele acestor misionari itineranţi (3, 15).
Timotei 19 a fost unul dintre cei mai cunoscuţi dintre colaboratorii şi
ucenicii Sf. Apostol Pavel. Cu siguranţă a fost convertit direct de Pavel,
deoarece Apostolul îl desemnează ca "fiul meu cel iubit şi credincios întru
Domnul" ( 1 Cor 4, 17); iar în 1 Tim 1,2 el se adresează în scris lui "Timotei,
adevărat fiu în credinţă"; de asemenea în 2 Tim 1,2 îl numeşte "fiu iubit".
El locuia în Listra când l-a cunoscut Sf. Pavel sau poate chiar se născuse
fie în Listra sau, dacă nu, în Derbe, oraşe vizitate şi evanghelizate de Pavel în
prima călătorie (FA 14,6). Dintre aceste două oraşe mai probabil pare Listra
ca loc de naştere a lui Timotei, deoarece în Fapte 20,4 într-o enumerare a
prietenilor lui Pavel sunt şi numele lui "Gaius din Derbe şi Timotei", ceea ce
înseamnă că Timotei nu era "din Derbe". În plus, în Fapte 16, 2, fraţii care i-au
dat Sf. Pavel bună mărturie despre Timotei erau "din Listra şi din Iconiu"; nu
sunt menţionaţi deloc fraţii din Derbe. Aşadar, Listra a fost oraşul de naştere
a lui Timotei.
În 2 Tim 3,10-11, Sf. Pavel menţionează că Timotei cunoştea bine
prigonirile şi suferinţele îndurate de el în Antiohia, Iconium şi Listra. Aceste
Tlmotheos - nume teoforic de origine greacă, este un compus în care se recunosc
cuvintele: Theos, "Dumnezeu" şi verbul timao sau timo, "a cinsti, a onora" (Fapte 16, 1; 17,
14; 18,5; 19,22;20,4;Rom 16,21; 1 Cor4, 17; 16, 10;2Cor 1, 1. 19; Filip 1, 1;2, 19;Coll,
1; 1 Tes 1, 1; 3, 2. 6; 2 Tes 1, 1; 1 Tim 1, 2. 18; 6, 20; 2 Tim 1, 2; Filimon 1, 1; Evrei 13, 23).
19
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s-au întâmplat în timpul primei vizite a apostolului în aceste cetăţi,
iar Timotei pare a fi unul dintre cei convertiţi atunci, căci la următoarea vizită
a Sf. Pavel în Listra şi Derbe, el era deja unul dintre creştinii de acolo: "Şi a
sosit la Derbe şi Listra. Şi iată era acolo un ucenic cu numele Timotei" (FA
16, 1).
Acum Timotei a fost ales de către Pavel să fie unul dintre însoţitorii săi.
Acest lucru se întâmpla în prima parte a misiunii apostolice pauline şi este
demn de subliniat că Timotei îi va fi credincios până la sfărşitul vieţii.
Tatăl lui Timotei era un grec păgân (elin iar nu elenist sau iudeu vorbitor
de greacă); acest lucru se aminteşte de două ori în Fapte (16,1.3). Mama sa era
evreică, dar nu 1-a supus circumciziei în copilărie, probabil datorită obiecţiilor
din partea tatălui. Însă nimic nu ne împiedică să presupunem că el era cel puţin
simpatizant al Evangheliei. Elinii, în general, nu erau refractari creştinismului.
Cu atât mai puţin el, ca soţ al unei evreice şi ca unul ce cunoştea monoteismul şi
speranţele mesianice ale evreilor. Faptul că Sf. Pavel nu-l asociază la omagiile
pe care le aduce zel ului creştinesc al bunicii şi mamei lui Timotei (2 Tim 1,5),
ne face să credem că nu mai era în viaţă când s-a scris această Epistolă. Mama
lui Timotei se numea Eunice, iar bunica sa Loida. Sf. Pavel le aminteşte pe
nume în 2 Tim 1,5; el vorbeşte acolo despre neprefăcuta credinţă care era în
Timotei, aceea care mai întâi s-a sălăşluit în Eunice şi Loida. Apare evident că
Eunice s-a convertit la Hristos în prima călătorie misionară a lui Pavel, pentru
că la următoarea sa vizită prin Derbe şi Listra se spune despre ea că era "o
evreică care a crezut" (FA 16,1 ).
În această a doua călătorie prin Derbe şi Listra, Sf. Pavel l-a ales pe
Timotei din mai multe motive: datorită credinţei sale neprefăcute, datorită
faptului că de mic copil ştia Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament (2
Tim 3,15) şi mai ales datorită caracterului şi comportamentului său creştin;
Aşadar, văzându-i întreaga sa dispoziţie pentru lucrarea misionară, Pavel "a
voit ca acesta să vină cu el" (FA 16,3). Timotei a încuviinţat dorinţa Sf. Pavel,
iar acesta, pentru a-i înlesni accesul în sinagogile iudeilor, dar şi pentru a-i
concilia pe creştinii proveniţi dintre iudei, 1-a determinat să se taie împrejur.
Pavel a voit ca Timotei să facă acest lucru şi pentru faptul că Eunice era o
evreică. A fost deci o situaţie total diferită de cea a lui Tit căruia Sf. Pavel i-a
refuzat circumcizia (FA 15,2)- Tit fiind, spre deosebire de Timotei, un păgân
prin naştere.
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act săvârşit pentru Timotei, înainte de plecarea sa în misiune a
fost hirotonia, prin punerea mâinilor mai-marilor preoţilor din Derbe şi Listra.
Însoţitor al Sf Pavel
Pregătit astfel pentru misiune, Timotei a mers înainte cu Pavel în a
doua sa călătorie misionară. Îl aflăm pe Timotei cu el la Bereea (FA 17,14),
bineînţeles însoţindu-1 pe Apostol în toate locurile prin care acesta a fost, adică
Frigia, ţinutul Galatiei, Misia, Troa, Neapolis, Filipi, Amfipolis, Apolonia,
Tesalonic şi Bereea. În continuare Pavel a mers - singur, datorită persecuţiei
din Bereea -la Atena (FA 17,15); iar de acolo a trimis mesaj pentru Sila şi
Timotei la Bereea, să vină cât mai curând la Atena. Aceştia vor sosi repede la
el şi vor fi imediat trimişi la Biserica din Tesalonic; "Iată de ce, nemaiputând
răbda, am socotit că e bine să rămânem singuri la Atena şi l-am trimis pe
Timotei, fratele nostru şi împreună-lucrătorul lui Dumnezeu întru Evanghelia
lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îndemne în credinţa voastră, pentru ca
nimeni să nu se clatine în aceste necazuri" (1 Tes 3,1-3). Timotei şi Sila au
îndeplinit cu bine această misiune şi s-au reîntors la Apostol, aducându-i veşti
despre credinţa şi iubirea creştinilor din Tesalonic, despre faptul că ei poartă
o bună amintire despre el şi că doresc cu ardoare să-I revadă; iar Sf. Pavel s-a
bucurat de aceste veşti ( 1 Tes 3,5-7).
La Corint
Sf. Pavel a părăsit Atena înainte ca Timotei şi Sila să poată veni să-I
întâlnească. El a mers înainte la Corint; iar când "Sila şi Timotei au venit din
Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus
este Hristosul" (FA 18,5). Evident, Timotei a rămas cu Apostolul în timpul
şederii sale de un an şi jumătate la Corint şi de asemenea până la sfârşitul
acestei a doua călătorii misionare. Tot din Corint Sf. Pavel va scrie mai târziu
(anul 57-58) Epistola către Romani, trimiţându-le salutări şi din partea lui
Timotei: "Vă îmbrăţişează Timotei cel împreună-lucrător cu mine ... " (16,21).
În legătură cu această salutare din partea lui Timotei trebuie remarcat
că era obiceiul Sf. Pavel de a asocia numelui său unul sau mai multe nume
ale colaboratorilor săi în cadrul salutărilor de la începutul epistolelor. Astfel,
numele lui Timotei este prezent în 2 Cor 1,1; Filip 1,1; Col 1,1; Filimon 1, 1.
Se află de asemenea, alături de cel al lui Silvan în 1 Tes 1,1 şi 2 Tes 1, 1.
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La Efes
În a treia călătorie misionară a Sf. Pavel, Timotei l-a însoţit iarăşi, deşi
nu este amintit până la sosirea în Efes. Această călătorie a implicat multă
osteneală de drum, mult lucru şi timp. Mai mult de doi ani au petrecut numai
la Efes. Pe când misiunea lui Pavel se apropia de sfârşit în această mare cetate
şi plănuia să ajungă la Ierusalim, urmând drumul prin Macedonia şi Ahaia, a
trimis înaintea sa "în Macedonia pe doi dintre cei care îi slujeau, pe Timotei şi
pe Erast" (FA 19,22).
Iarăşi la Corint
Din Efes Sf. Pavel a scris prima Epistolă către Corinteni ( 1 Cor 16,8),
în care a menţionat ( 1 Cor 16, 1O) că Timotei se afla pe atunci în călătorie
spre Corint, se pare, în prelungirea călătoriei pe care a făcut-o în Macedonia.
După ce 1-a recomandat pentru o bună primire din partea corintenilor, Pavel
spune că Timotei trebuia să se reîntoarcă la el din Corint; ceea ce înseamnă că
Timotei trebuia să-1 informeze despre starea de lucruri din Biserica Corintului.
În Grecia
Curând după aceea, în Efes s-a produs răscoala argintarului Dimitrie; iar
când aceasta s-a sfârşit, Sf. Pavel a părăsit Efesul şi s-a dus în Macedonia şi
în Grecia. În Macedonia l-a reîntâlnit pe Timotei, al cărui nume este asociat în
salutarea de început din a doua Epistolă scrisă acum către Corinteni. Timotei
1-a însoţit în Grecia, unde vor rămâne trei luni.
În Ierusalim
Din Grecia Apostolul şi-a îndreptat gândul şi paşii spre Ierusalim, fiind
însoţit în călătorie de Timotei şi ceilalţi (FA 20,4). Vor trece prin Troa unde
au stat şapte zile, apoi pe la Milet, continuând drumul până ce au ajuns la
Ierusalim, unde Pavel va fi arestat. S-au sfârşit astfel călătoriile sale misionare
pentru moment, însă nu şi colaborarea cu prietenii săi între care era Timotei.
În Roma
Nu ni s-au transmis amănunte în legătură cu felul în care Timotei i-a slujit
acum până în vremea când îl găsim din nou alături de Pavel în timpul primei
sale captivităţi romane. Însă de acum înainte sunt multe notiţe despre felul în
care a slujit pe lângă Apostol. Este pomenit în trei dintre Epistolele scrise în
această vreme, adică în Col 1, 1, şi Filimon 1, 1, în ambele fiind desemnat ca
"Timotei, fratele nostru" şi în Filip 1,1, "Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos
Iisus" În Filip 2,19 există interesanta menţiune că Apostolul era încrezător
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va putea trimite pe Timotei să cerceteze Biserica din Filipi (pe când scria
Epistola către Filipeni speranţa lui Pavel era aceea că va fi eliberat curând).
Să viziteze Filipi
"Nădăjduiesc întru Domnul Iisus că voi trimite pe Timotei la voi, fără
de zăbavă, ca şi eu să fiu cu inima bună, aflând veşti despre voi. Căci nu am
pe nimeni altul, la un gând cu mine şi care să vă poarte grija cu adevărat ...
Dar încercarea lui o cunoaşteţi, căci împreună cu mine a slujit Evanghelia,
întocmai ca un copil lângă tatăl său. Pe el deci nădăjduiesc să-I trimit" (Filip
2, 19-23).
Instalat la Efes
Speranţa lui Pavel s-a împlinit: el a fost eliberat; din nou Timotei va fi
însoţitorul său, în călătoria până în Spania. Probabil s-au reîntâlnit la Filipi,
căci nu 1-a trimis doar pe Timotei acolo, ci voia ca el însuşi să poată veni pentru
a vizita personal Biserica filipiană (Filip 1,26; 2,24 ). Din Spania, Apostolul
revine în Orient, lăsând ca episcop al Cretei pe Tit, iar în Efes 1-a lăsat în
aceeaşi calitate pe Timotei. Îşi va continua singur drumul spre Macedonia,
de unde la anul 65 va scrie prima Epistolă către Timotei; în această epistolă îi
spune că 1-a lăsat în Efes ca să fie reprezentantul său ( 1 Tim 1,3 ); în aceeaşi
Epistolă îl sfătuieşte cum să conducă Biserica efeseană, până ce el însuşi va
reveni la Efes: "Îţi scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere"
(1 Tim 3,14).
Sf Pavel îl cheamă să vină la Roma
Din 2 Tim pot fi strânse încă alte detalii. Sf. Pavel era pentru a doua
oară închis; simţind că procesul său se va încheia cu o judecată adversă şi cu
moarte, el scrie din Roma lui Timotei (care era în Efes) rugându-1 insistent să
vină la el: "Sileşte-te să vii curând la mine" (2 Tim 4,9). Faptul că atunci când
a fost părăsit de toţi, cu excepţia lui Luca (2 Tim 4,11 ), şi-a îndreptat gândul
spre ajutorul şi sprijinul moral al lui Timotei, pentru a-i fi aproape în ultimele
ceasuri, arată ce mare încredere avea în fiul său duhovnicesc, cât de puternică
era dragostea care-i unea. Dintre ucenici, cel mai apropiat lui Pavel i-a fost
Timotei, aşa cum cea mai dragă dintre Biserici i-a fost cea din Filipi, singura
de la care a acceptat sprijin material. Nu ştim dacă Timotei a mai putut ajunge
la Roma în timp util, înainte de execuţia Sf. Pavel.
O altă pomenire a lui o avem în Evrei 13,23: "Să ştiţi că fratele Timotei
este slobod. Dacă vine mai degrabă, vă voi vedea împreună cu el". Epistola
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către

Evrei a fost scrisă de undeva din Italia la anul 65 sau poate chiar 64. Din
textul citat ar rezulta că şi Timotei a fost închis alături de Pavel în prima sa
captivitate romană.
Din Filip 2,22 aflăm frumoasa recomandare pe care i-o face Sf. Pavel,
slujind pe lângă el Evanghelia "întocmai ca un copil lângă tatăl său". Desigur,
Sf. Pavel nu exagerează, el constată doar purtarea ireproşabilă întru credinţă a
fiului său duhovnicesc, în miezul căreia era ascultarea desăvârşită.
În Istoria sa bisericească (III, 4), Eusebiu de Cezareea ne transmite că
după moartea martirică a Sf. Apostol Pavel, Timotei a păstorit în continuare
la Efes, fiind primul episcop al acestei Biserici. După o veche tradiţie
înregistrată de patriarhul Fotie al Constantinopolului el s-a săvârşit din viaţă
în timpul domniei lui Domiţian (81-96), fiind ucis cu pietre şi ciomege de
către păgâni. 20 Osemintele sale au fost duse şi aşezate în biserica Sf. Apostoli
din Constantinopol, împreună cu ale Sf. Apostol Andrei şi ale Sf. evanghelist
Luca. Biserica îl prăznuieşte pe Sf. Timotei la 22 ianuarie.
Aşa cum se desprinde din cele două Epistole care i-au fost trimise,
misiunea lui Timotei constă în a impune disciplina în Biserică şi a respinge
deviaţiile de la adevărul învăţăturii (lui Pavel), precum şi a promova "învăţătura
sănătoasă" (1 Tim 1,10; 6,3; cf. 2 Tim 1,13; 4,3; Tit 1,9.13). Este imposibil
să stabilim precis despre ce grupare eretică este vorba. Vorbind de "basme
şi nesfârşite înşirări de genealogii" ( 1 Tim 1,4; cf. Tit 1,14), foarte probabil
autorul are în vedere anumite elemente iudaizante. Într-un caz învăţătura falsă
descrisă în 2 Tim este specificată: Imeneu 21 şi Filet învăţau că învierea s-a şi
petrecut deja (2,17-18)_22
În Biserica care i-a fost încredinţată, episcopul Timotei se află într-o
poziţie de autoritate. Cuvântul grecesc tradus prin "încredinţare" în 1 Tim 1,18
are rolul de a accentua numirea lui Timotei care nu este întâmplătoare ci în
acord cu planul lui Dumnezeu descoperit prin cuvintele unor profeţi. Timotei
este încurajat să îndrume Biserica ca un "bun slujitor (diakonos) al lui Hristos
Însă potrivit tradiţiei consemnată în Faptele lui Timotei, el a suferit moarte martirică
în timpul domniei lui Nerva (96-98 d. Hr.).
21
Imeneu este amintit şi în 1 Tim 1,20, unde Pavel îl dă Satanei, împreună cu Alexandru,
ca să înveţe să nu mai blasfemieze.
22
Mai pe larg despre contextul erezii lor combătute în Pastorale şi identificarea lor mai
precisă, a se vedea: Robert J. Karris, "The Background and Significance ofthe Polemic ofthe
Pastoral Epistles", Journal of Biblica/ Literature, voi. 92, nr. 4, p. 549-564.
20
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Iisus" ( 1 Tim 4,6). El însuşi trebuie să se hrănească cu "cuvintele credinţei
şi ale bunei învăţături" (1 Tim 4,6) şi să respingă "basmele cele lumeşti şi
prosteşti" ( 1 Tim 4, 7). Deşi încă tânăr, el trebuie să fie un exemplu pentru
credincioşi prin cuvânt, purtare, dragoste, credinţă şi curăţie. El trebuie să
îndeplinească slujirea Bisericii: citirea publică a Scripturi lor, propovăduirea şi
învăţătura (1 Tim 4,12-13 ). Datoria învăţăturii este subliniată în mod repetat
în cele două Epistole.
La fel ca Tit, episcopul Timotei este îndrumat cu privire la relaţionarea
şi adresarea lui către diferitele categorii de membri ai Bisericii: bătrâni, femei
bătrâne şi tinere, văduve şi sclavi ( 1 Tim 5,1 - 6,2). O lungă parte din 1 Tim cap
5 este consacrată văduvelor şi alegerii pentru starea celor "cu adevărat văduve"
(1 Tim 5,3-16). El trebuie să aibă grijă de disciplina şi plata presbiterilor şi de
alegerea celor care urmează să fie hirotoniţi (1 Tim 5,17-22). Spre deosebire
de eretic ii care exploatează poporul în numele religiei, lacomi după bani ( 1
Tim 6,5-1 0), Timotei ca "omul lui Dumnezeu" ( 1 Tim 6,11) este îndemnat să
ducă "lupta cea bună a credinţei" şi astfel să "cucerească viaţa veşnică" ( 1 Tim
6,12); chemarea de a da "bună mărturie" (v. 12b) luând aminte la Iisus Însuşi,
care a dat mărturia cea bună înaintea lui Ponţiu Pilat (v. 13), poate fi privită ca
o chemare la martiriu, aşa cum rezultă din comparaţia cu limbajul asemănător
folosit în 2 Tim 4,6-8.

3) Alţi colaboratori ai Apostolului
Tit şi 2 Tim cuprind informaţii despre alţi colaboratori ai lucrării misionare
a Sf. Pavel. Nu ştim nimic despre Artemas, amintit în Tit 3, 12. Tihic din Asia
Mică, care este cu Pavel, 1-a însoţit pe Apostol pe când acesta părăsit Corintul
spre a merge la Ierusalim, trecând prin Macedonia şi Troa, de unde a trecut pe
mare pe lângă Efes ( cf. Fapte 20,4-5). De asemenea, el este amintit ca cel care
a dus la destinaţie epistolele către Col (4, 7-9) şi Efes (6,21-22). El apare acum
ca posibil mesager al lui Pavel către Tit la Creta (Tit 3, 12); mai este amintit în
2 Tim 4,12 ca un trimis de Apostolia Efes. Despre Zenas nu se cunoaşte decât
faptul că a fost un "cunoscător de lege" (Tit 3,13). Nu se poate însă şti dacă a
fost un învăţător de lege ca şi cărturarii iudei sau un jurist în sensul grecesc sau
roman. Cu siguranţă, Apollo este creştinul alexandrin şi predicatorul elocvent
din Fapte (18,24- 19,1) şi 1 Cor (1,12; 3,4-6.22; 4,6; 16,12). Zenas şi Apollo
aveau să fie trimişi mai înainte de Tit, care trebuie să se îngrijească "ca nimic
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să

nu le lipsească" (Tit 3,13); creştinilor din Creta li se cere să fie generoşi în
a le acorda celor doi sprijinul material necesar îndeplinirii misiunii lor. Cu
certitudine, misiunea lor este în legătură cu propăşirea Evangheliei (cf. Tit
3,14).
În lista din 2 Tim 4,10-14, dacă Dimas (v. 10), prezentat ca un fost
colaborator al lui Pavel, l-a părăsit pe apostol şi Alexandru arămarul (v.l4; cf.
1 Tim 1,20) este acum un vrăjmaş primejdios, toţi ceilalţi pomeniţi sunt prieteni
şi colaboratori ai lui Pavel. Crescens a plecat în Galatia - sau, potrivit unor
manuscrise, în Galia; i-am amintit deja pe Tit şi Tihic. Cu Pavel se află acum
numai Luca (cf. Col4, 14; Filim 24 ). Aşteptând ca Timotei să vină curând la el
(2 Tim 4,11.13 ), îi cere acestui ucenic să-I ia şi pe Marcu (v. Il). Nu este clar ce
însemna pentru Pavel că "(Marcu) îi este de folos în slujire"; probabil el avea
să lucreze ca secretar sau pur şi simplu să dea ajutor sluj irii lui Pavel ( cf. Col
4,10-11; Filim 24). Alţi ucenici sunt pomeniţi la sfârşitul Epistolei, în lista de
salutări personale (2 Tim 4,19-21 ). Despre Priscila şi Acvila aflăm mai multe
date din Fapte 18,2-3.18-19.26; 1 Cor 16,19 şi Rom 16,3. Pavel salută casa lui
Onisifor (v. 19), a cărui credincioşie şi bunătate arătată faţă de el în detenţia
sa, ca şi mai înainte la Efes este lăudată în 2 Tim l, 16-18; tot acolo, Apostolul
se roagă mai întâi pentru familia lui Onisifor, care se pare că murise, şi apoi
pentru Onisifor însuşi, ca "el să afle milă de la Domnul în ziua aceea". Aflăm
că Erast, probabil acelaşi bărbat menţionat în Fapte 19,22 şi Rom 16,23, este
acum la Corint. Trofim care este amintit şi în Fapte 20,4 şi 21 ,29, a fost lăsat de
Pavel în Milet. Nu ştim nimic din Noul Testament despre ceilalţi amintiţi aici:
Eubul, Pudens, Linus şi Claudia, care sunt acum cu Pavel şi care i se alătură
în salutarea către Timotei. Salutările personale conferă Epistolei un autentic
caracter paul in. Toţi aceşti oameni care lucrează împreună sau sub îndrumarea
Apostolului Neamurilor formează imaginea unei largi şi bine organizate reţele
de creştini misionari a căror activitate acoperă o bună parte a lumii romane.
II. Înzestrarea biblică a misionarilor şi mesajul lor hristocentric

În Pastorale există afirmaţii importante despre inspiraţia Sfintelor
Scripturi şi folosul lor pentru înzestrarea predicatorului şi învăţătorului creştin,
precum şi despre Iisus Hristos şi credinţa în El ca şi conţinut al propovăduirii
şi învăţăturii.
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1) Sfânta Scriptură, autoritatea ei de cuvânt dumnezeiesc inspirat
Între cele mai citate texte din Pastorale este cel din 2 Tim 3,15-17
care vorbeşte despre învăţătura Sfintelor Scripturi şi inspiraţia lor. După ce
aminteşte că Timotei le-a cunoscut încă de mic copil (v. 15), fiind instruit
de bunica sa Loida şi de mama sa Eunice (2 Tim 1,5), Pavel adaugă: "Toată/
fiecare Scripturală este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre
mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul
lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun" (v. 1617). Din punct de vedere gramatical, distributivul "fiecare" este traducerea
cea mai probabilă, 23 ceea ce înseamnă că "fiecare pasaj al Scripturii" este avut
în vedere. Desigur, "Scriptura Sfântă" cunoscută de Timotei din copilărie
nu poate fi decât cea a scrierilor sfinte ale Vechiului Testament; dar expresia
"Sfintele Scripturi" desemnează încă pentru primii creştini şi Noul Testament,
alcătuit din scrieri ale Apostolilor şi ale unor ucenici ai lor. În întregul ei,
Scriptura este folositoare şi trebuie pusă în lucrare cu înţelepciune. Sunt
recunoscute aici patru sfere în care se poate folosi Scriptura. Este de folos pe
de o parte, pozitiv, pentru învăţătura doctrinei sănătoase şi pentru instruirea
întru dreptate, şi pe de altă parte, negativ, pentru mustrarea celor şovăielnici şi
îndreptarea greşelilor. Finalitatea Scripturii este aceea ca omul lui Dumnezeu
să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun (v. 17), gata pentru orice
slujire cerută de lucrarea misionară.
2) Iisus Hristos şi Harul Său ca adevăratul conţinut al propovăduirii
şi învăţăturii creştine

Dacă

Sf. Pavel dă mărturie despre autoritatea şi folosul Sfintelor Scripturi
iudaice, în egală măsură el este conştient de limitele Legii mozaice. Legea,
"bună dacă se foloseşte cineva de ea potrivit legii", a fost dată "pentru cei
fără de lege şi pentru păcătoşi", să-i constrângă pe cei care încalcă poruncile
dumnezeieşti şi "pentru tot ceea ce stă împotriva învăţăturii sănătoase" ( 1 Tim
1,8-10).
Prin urmare, dacă Sfănta Scriptură este dumnezeiască şi folositoare
şi înzestrează pe "omul lui Dumnezeu" pentru orice lucru bun, obiectul
propovăduirii şi învăţăturii creştine nu este o carte, ci o persoană. "Adu-ţi
aminte de Iisus Hristos" spune Pavel lui Timotei (2 Tim 2,8). Apostolul îi
23

R. E. Brown, An lntroduction to the New Testament, Doubleday, 1997, p. 678.
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cere să-şi însuşească o scurtă formulă care rezumă misiunea lui Hristos: Iisus
Care descinde din neamul lui David a înviat din morţi, după cum era vestit
în Evanghelia lui Pavel (v. 8b). Dar Hristos nu este pur şi simplu obiectul
amintirii, deoarece noi creştinii am murit împreună cu El şi vom şi învia
împrenă cu El, spune Pavel, citând un "cuvânt vrednic de crezare", care aşa
cum am spus anterior poate fi un fragment dintr-un imn baptismal (2 Tim 2,1113; cf. Rom 6,4-5; Gal2,20; 2 Cor 4,10 ş.a.).
Învăţătura despre îndreptarea prin Har este clar afirmată în Tit 3,3-8a.
După ce a amintit că noi înşine eram altădată (v. 3) în istoria păcatului dinainte
de venirea harului lui Hristos, Pavel rezumă Evanghelia harului într-o singură
frază lungă şi într-o formă foarte concentrată (v. 4-7). Noi am fost mântuiţi
"nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi" (v. 5), ci "prin harul
Lui (Hristos)" (v. 7). Un subiect încă dezbătut este acela dacă mărturisirea
de credinţă din v. 8 era iniţial un imn sau un imn baptismal sau o formulă
liturgică sau o formulă de simbol de credinţă. În orice caz, textul ne pune în
faţă în mod concis temeiul mântuirii (însăşi mila lui Dumnezeu), ce anume
ne-a adus mântuirea (naşterea din nou, viaţa nouă), precum şi mijloacele (prin
Duhul Sfânt, "prin harul Său") şi scopul mântuirii (viaţa veşnică pe care o
nădăjduim).

Opera de mântuire este exprimată în trei metafore apropiate: baie,
naştere şi înnoire. Mântui rea se săvârşeşte prin intermediul unei spălări (cf.
Fapte 22, 16), unei regenerări, baia naşterii celei de a doua, unei înnoiri (cf.
Rom 12,20) care se lucrează prin puterea de viaţă dătătoare a Duhului Sfânt.
Tit trebuie să "adeverească cu tărie" această doctrină a harului care va
aduce roadele "faptelor bune" în vieţile celor credincioşi (v. 8).

3) Dimensiunea eshatologică
Vom spune doar câteva cuvinte despre accentul eshatologic şi orientarea
misiunii Bisericii în Pastorale. Cu privire la mântuirea prin har (Tit 3,3 ş. u.), se
afirmă în mod clar că prin ea ar trebui "să ne facem, după nădejde, moştenitorii
vieţii celei veşnice" (v. 7). Pavel este deplin încrezător că Dumnezeu este
puternic să păzească "până în ziua aceea" comoara Evangheliei vestită de
el (2 Tim 1, 11-12). În mod solemn, Timotei este însărcinat, "înaintea lui
Dumnezeu ... , şi înaintea lui Hristos Iisus, Cel ce în faţa lui Ponţiu Pilat a
mărturisit mărturisirea cea bună" să "lupte lupta cea bună" şi să "păzească
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porunca", ceea ce înseamnă mărturisirea autentică a credinţei, "fără vină, până
la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos", care se va descoperi la timpul
cuvenit ( 1 Tim 6, 11-16). Timotei este chemat să cucerească viaţa veşnică la
care a fost chemat şi pentru care el însuşi a dat bună mărturie înaintea multor
martori ( 1Tim 6, 12). Aluzia la "Ziua aceea" (Ziua Judecăţii de Apoi) este
repetată în rugăciunea lui Pavel pentru Onisifor care a murit (2 Tim 2, 18).

III. Biserica

Misionară

Biserica din Pastorale este înfăţişată ca o instituţie bine stabilită, cu o
doctrină clar formulată şi deosebită de orice deviaţie de la adevăr, cu slujiri
bine rânduite, cu o viaţă liturgică organizată şi cu o atitudine pozitivă faţă de
autorităţile civile.

1) Slujirea celor hirotoni/i
În mod clar, Pastoralele prezintă chemarea presbiterilor şi a episcopilor
de a fi învăţători ai Evangheliei. În 1 Tim 5,17-18 se arată că preoţii care îşi ţin
bine dregătoria sunt vrednici de o îndoită cinstire, mai ales cei care se ostenesc
cu cuvântul şi învăţătura. S-ar părea de aici că misiunea preoţilor nu include în
mod necesar propovăduirea şi învăţătura, fapt contrazis de însuşirile personale
pretinse episcopului (şi preotului) în aceeaşi epistolă, între care la loc de cinste
este tocmai capacitatea de a învăţa pe alţii ( 1 Tim 3 ,2), şi de cele pretinse
diaconi lor care cuprind şi "păstrarea tainei credinţei în cuget curat" ( 1 Tim
3,9).
Arătând importanţa pe care Sf. Pavel o atribuia hirotoniei lui Timotei,
se reff>ră la acest moment într-o Epistolă scrisă pentru el mulţi ani mai târziu:
"Nu nesocoti harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin profeţie cu punerea
mâinilor preoţimii" (1 Tim 4, 14). Pavel însuşi a luat parte la această hirotonie,
căci scrie: "te îndemn să reînsufleţeşti harul lui Dumnezeu care este în tine
prin punerea mâinilor mele" (2 Tim 1,6). Acest text ar trebui privit în lumina
lui 1 Tim 4, 14. Au fost probabil voci profetice (prin profeţie, compară 1 Tim 1,
18 "potrivit profeţiilor făcute mai înainte asupră-ţi") care au sugerat alegerea
lui Timotei ca asistent al lui Pavel şi Sila şi consacrarea lui pentru misiune
prin rugăciune şi punerea mâinilor (comp. Fapte 13,2 ş.u.). Punerea mâinilor
de către preoţi (1 Tim 4,14 ), şi de către Sf. Pavel (2 Tim 1,6), nu se exclud
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reciproc, mai ales că prima este menţionată doar ca circumstanţă însoţitoare
a înzestrării sale cu harul special, iar ultima ca şi cauza eficientă a acestei
înzestrări. Bisericile din vecinătatea casei lui Timotei, potrivit Faptelor 14,23
au fost înzestrate cu un corp de preoţi curând după întemeierea lor.
Timotei a activat în Efes nu doar în calitate de delegat temporar al Sf.
Pavel, ci în calitatea de episcop sau de locţiitor apostolic, fiind îndatorat de
Apostol să "aşeze" preoţi prin cetăţi, aşa cum i-a cerut şi lui Tit (Tit 1, 5). De
aceea, îi prescrie criteriile sau condiţiile de admisibilitate în cler şi îl îndeamnă
să fie prevăzător ca să ştie bine pe cine alege ca preot sau diacon (1 Tim 3, 1-13;
cf. Tit 1,5-7), deci să aleagă slujitori cât mai destoinici: "Nu-ţi pune mâinile
degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora" (1 Tim 5,22).
2) Fiecare membru al Bisericii este chemat să fie un misionar
Nu doar cei hirotoniţi împlinesc imperativul misionar al Bisericii. În
Pastorale reiese din plin rolul tuturor membrilor Bisericii în a face cunoscut
adevărul Evangheliei prin slujirea lor şi, în general, prin modul lor de viaţă. În
opoziţie faţă de lume, creştinii trăiesc prin puterea "harului Domnului" care
s-a arătat şi care-i determină la un mod nou de vieţuire (Tit 2, 11-14). Creştinii
trebuie să se păzească pe ei înşişi fără de prihană înaintea lumii. Să asculte
autorităţile civile, să fie angajaţi în muncă cinstită, cumpătaţi în vorbă şi să
manifeste bunăvoinţă şi solicitudine în relaţiile umane (Tit 3, 1-2).
Nu doar bărbaţii, ci şi femeile sunt implicate într-un mod specific în
învăţarea Evangheliei. Bunica şi mama lui Timotei I-au pregătit din copilărie
pentru slujirea Evangheliei, învăţându-1 Sfintele Scripturi (2 Tim 1,5; 3,14-15).
1 Tim 5,3-16 ne informează nu doar despre grija Bisericii faţă de cei în nevoie
(văduve), ci şi despre cele cele înscrise în lista văduvelor (v. 9), adică despre
văduvele care aveau diferite slujiri în Biserică. Pavel face o distincţie clară
între femeile care sunt văduve doar pentru că soţii lor au murit şi cele care au
un rol special în Biserică. Probabil toate văduvele nevoiaşe erau ajutate într-o
anumită măsură, dar o consideraţie mai mare aveau cele înscrise în această
categorie de văduve (v. 3). Cele alese să fie înscrise în acea listă întruneau
calităţi morale şi spirituale corespunzătoare acestui oficiu ( v. 9-1 0).
În Biserică există o slujire pentru fiecare. Bătrâni şi tineri, bogaţi şi
săraci, oameni liberi şi sclavi, cu toţii trebuie nu numai să trăiască o autentică
viaţă creştină, ci şi să influenţeze în bine pe cei din jurul lor (Tit 2,1 - 3,3).
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3) Biserica - misionară prin însăşi natura ei
Biserica în adevăratul sens al cuvântului nu poate fi decât misionară.
Adevărata Biserică trăieşte prin misiune şi pentru misiune. Mai mult decât o
dată în Pastorale, Sf. Pavel afirmă că propovăduirea este o funcţie esenţială
atât pentru sine (1 Tim 2,5-7; cf. 1 Cor 1, 17) cât şi pentru colaboratorii săi
(Tit 2,15; 2 Tim 4,2; cf. 1 Tim 2,12; 5,17; Tit 2,1). În 2 Tim 2,2 Timotei este
îndatorat să asigure ceea ce am putea numi succesiunea învăţării doctrinei
creştine celei adevărate: "Cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi martori de faţă,
acestea le încredinţează la oameni credincioşi, care vor fi destoinici să înveţe
şi pe alţii". Aşa cum rezultă din acest text, datoria misiunii nu apasă doar pe
umerii celor hirotoniţi.
Biserica este misionară ca una care descoperă taina Adevăratului
Dumnezeu şi a mântuirii în Hristos. Întreaga Evanghelie a lui Hristos este
concentrată în câteva cuvinte în 1 Tim 3,16: "Mare este taina dreptei credinţe:
Dumnezeu S-a arătat în trup". Această taină a tainelor este descoperită în
Biserică, după cum se arată în versetul precedent, unde Timotei este îndemnat
cum să se poarte "în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului
Celui viu, stâlp şi temelie a adevărului" (1 Tim 3,15). În calitate de "casă a lui
Dumnezeu", Biserica este prezenţa vizibilă a lui Dumnezeu şi a lucrării Sale
de mântuire; iar ca "stîlp şi temelie a adevărului", Biserica este garanţia sigură
a propovăduirii apostolice (şi în general a acelei creştine).
IV. Misiunea ca misiune a lui Dumnezeu
În 1 Tim 2, 1-7, Sf. Pavel îl îndeamnă pe Timotei "înainte de toate"
cu privire la necesitatea ca în cultul public al Bisericii să se facă "cereri,
rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii", referindu-se în mod
special la rugăciunile pentru "împăraţi şi toţi cei care sunt în înalte dregătorii"
(v. l-2a). Desigur, Pavel este interesat ca Biserica sa aibă bune relaţii cu
autorităţile civile (v. 2b ). Dar atitudinea sa are mai ales o motivaţie teologică,
exprimată clar în ceea ce urmează: "Că acesta este lucru bun şi primit
înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care voieşte ca toţi oamenii să
se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. Căci unul este Dumnezeu,
unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus, care
S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul său.
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Spre aceasta am fost pus propovăduitor şi apostol..., învăţător neamurilor, în
credinţă şi adevăr" ( 1 Tim 2,3-7). Creştinii trebuie să se roage pentru "toţi
oamenii" deoarece există un singur Dumnezeu şi un Singur Mijlocitor. Voia
lui Dumnezeu ca "toţi oamenii" să se mântuiască se revelează desăvârşit în
venirea şi Jertfa lui Iisus Hristos, unicul Mijlocitor. Pe aceasta îşi întemeiază
Pavel chemarea sa de propovăduitor, apostol şi învăţător al neamurilor (v. 7).
Sf. Pavel prezintă exemplul convertirii sale şi al chemării sale la
apostolat ca cea mai bună ilustrare a iubirii lui Dumnezeu şi planului Său
de mântuire a fiecăruia (1 Tim 1, 12-17). El a fost "cel dintâi dintre păcătoşi"
(v. 15) , o aluzie la timpul anterior convertirii sale când "în necredinţa sa a
lucrat din neştiinţă" (v. 13). În doxologia care încheie acest text (v. 17), Pavel
subliniază înţelepciunea şi unica suveranitate a lui Dumnezeu, după cum s-au
manifestat în opera Sa de mântuire. Expresia "Împăratul veacurilor" înseamnă
că Dumnezeu este Împărat deopotrivă acum şi în viitor. Mântuirea este planul
veşnic al Împăratului suveran şi veşnic care este Dumnezeu.
Ca în multe alte texte scripturistice, şi în acest text misiunea este în primul
rând şi mai cu seamă lucrarea lui Dumnezeu. În Pastorale, titlul "Mântuitorul"
este folosit nu numai pentru Hristos (Tit 1,4; 2,13; 3,6; 2 Tim 1,10), ca de
obicei în Noul Testament, ci şi pentru Dumnezeu Tatăl (Tit 1,3; 2,1 O; 3,4; 1
Tim 1,1; 2,3; 4,1 0). Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Fiul Său (Apostolul Ioan va
spune că Tatăl şi Fiul trimit pe Duhul). Prin urmare, Dumnezeu este nu numai
Autorul misiunii, ci şi principalul ei agent. Pe bună dreptate, putem vorbi
de misiunea Bisericii sau de misiunea apostolilor, dar în mod clar misiunea
este derivată din natura lui Dumnezeu şi din opera Sa de mântuire. În mod
corespunzător, putem vorbi de Misiunea lui Dumnezeu. De aceea, o dată în
plus şi în Pastorale, ca peste tot în Scripturi, Dumnezeu Însuşi este Cel Care
trimite la lucrare misionară.
În concluzie, înţelegem că aceste Epistole Pastorale nu trebuie neglijate
de nici o abordare a misiunii în Noul Testament. Învăţătura acestor epistole
pauline despre misiune, ca şi despre conţinutul, mijloacele şi scopul ei, este
şi rămâne importantă deopotrivă pentru înţelegerea lor şi pentru orice proiect
creştin misionar din orice timp.
În Pastorale apare ca o stare de fapt existenţa unor Biserici formate din
foşti păgâni, precum şi necesitatea predicării cuvântului pretutindeni. Pentru
această lucrare de slujire a cuvântului avem exemplul măreţ al Apostolului
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Neamurilor, dar şi al celor doi ucenici de seamă ai săi, Timotei şi Tit.
Pe de o parte, în aceste Epistole aflăm un larg material autobiografic
despre ceea ce s-ar putea numi "a doua carieră paulină" de după detenţia
romană. Misiunea lui Pavel este aceea de a transmite mai departe "credinţa
aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului cel întocmai cu dreapta
credinţă" (Tit l, 1). Pentru statomicirea învăţăturii dogmatice a Bisericii, a
crezului ei fundamental, Sf. Pavel foloseşte ziceri care constituie adevărate
mărturisiri de credinţă, foarte probabil nişte formule liturgice existente în
Biserica primară. Ele au ocupat un loc important în experienţa Apostolului
însuşi, aşa cu se vede de exemplu din 1 Tim 1,15. În calitatea sa de vestitor
al Evangheliei şi de slujitor neobosit al cuvântului - "cu timp şi fără timp" - ,
apostolul Pavel se considera ca un împreună-lucrător cu Dumnezeu.
Pe de altă parte, Biserica este înfăţişată ca misionară prin definiţie, prin
însăşi natura ei, exprimându-şi chemarea ei misionară prin tot ceea ce ea este
şi săvârşeşte: în slujirile ei, în cultul, predica şi învăţătura ei, în toată viaţa
membrilor şi comunităţilor ei, precum şi în perspectiva ei eshatologică.
Misiunea Bisericii îşi are temeiul în unicitatea lui Dumnezeu şi în planul
Său unic de mântuire împlinit de Unicul Mijlocitor, Iisus Hristos. Misionarii
Bisericii sunt doar colaboratori în planul şi lucrarea lui Dumnezeu de mântuire.
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VIAŢA VEACULUI CE VA SĂ FIE

SCURTE CONSIDERA ŢII DESPRE DIMENSIUNEA
ESHATOLOGICĂ A CREŞTINISMUL OI
Pr. Alin Vasile Câmpean

Una dintre cele mai interesante

formulări

cu privire la viitorul nostru, al

creştini lor, este cea care apare în Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan
şi

pe toţi într-o aşteptare, cea mai semnificativă dintre toate
pentru că de această dată nu mai avem o perspectivă lumească, ci
privirea şi odată cu ea şi nădejdea noastră se îndreaptă spre viaţa veacului ce
va să.fie, adică spre Împărăţia lui Dumnezeu, în forma ei finală şi desăvârşită şi
care este grija principală a Bisericii Răsăritene.' Este exprimată astfel întreaga
tensiune existentă în viaţa creştinului: pe de o parte el se află deja, aici şi
acum 2 , în Împărăţie, odată ce de bunăvoie îşi asumă viaţa în Hristos 3 , iar pe de
altă parte, încă se află în aşteptarea unei forme şi mai desăvârşite a Împărăţiei,
în aşteptarea unui veac fără sfârşit, acolo şi atunci, 4 care depăşeşte orice
care ne

aşează

aşteptările,

P. Tomâs Spidlik S.J., Spiritualitatea Răsăritului Creştin. IV. Omul şi destinul său in
filozofia religioasă rusă. traducere de Maria-Cornel ia !că jr., studiu introductiv şi postfaţă de
diac. Ioan 1. lcă jr., Ed. Oei sis, Sibiu, 2002, p. 209.
2
"Aici şi acum, în istorie, Împărăţia lui Dumnezeu este mai mult chemare, aşteptare,
pregătire, să vină Împără(ia Ta". (Pr. Boris Răduleanu, Jertfa Crucii in Liturghie şi Apocalipsă,
Bucureşti, 1994, p. 202).
1
"Taina cea ascunsă de veacuri ... acum s-a arătat sfintilor Săi, cărora a voit Dumnezeu
să le arate care este bogă(ia slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos cel dintru voi"
(Col. 1, 26-27). Expresia "a fi în Hristos" are "un sens soteriologic şi eshatologic obiectiv,
arătând modul concret al relaţiei ce o avem cu Domnul. .. Legătura noastră cu Hristos nu se
reduce la o simplă înrâurire duhovnicească din partea Domnului, ci ea implică introducerea
noastră în mod real în noul eon" (Pr. Ilie O. Moldovan, Învă(ătura despre Sfântul Duh 1n
Ortodoxie şi preocupările ecumeniste contemporane, teză de doctorat, Sibiu, 1973, p. 128).
4
"Acolo şi atunci va fi trăire integrală/a(ă cătrefa(ă. Raportul lui Dumnezeu faţă de
lume va fi atunci schimbat. Această schimbare constă într-o astfel de apropiere a lui Dumnezeu
de lume, încât Dumnezeu va deveni o realitate nemijlocită şi evidentă, aşa cum pentru noi este
lumea aceasta: totdeauna vom fi cu Domnuf' (Pr. Boris Răduleanu, op. cit., pp. 202-203).
1
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posibilitate umană de pătrundere şi înţelegere a realităţii sale. Viaţa veacului
ce va să fie este asemuită de Părintele Stăniloae cu o duminică fără sfârşit,
"paradisul regăsit şi eshatologia inaugurată, clipa aurorii cu al ei minunat
deodată şi lumina fără asfinţit a zilei a opta în care Dumnezeu va fi totul în
toate". 5 Ea "nu este o simplă revenire la început, o revenire la un punct de
unde poate reîncepe ciclul temporal, ci o înaintare în acelaşi infinit. ( ... ) Nu
înseamnă o înaintare într-un timp linear nesfârşit, căci stă la sfârşitul timpului,
ci într-o infinitate gustată mereu, dar care nu satură niciodată". 6
Această aşteptare nu este însă una pasivă, în care omul nu poate face
nimic, ci dimpotrivă este una activă, dinamică, pentru că viaţa veacului viitor
nu aparţine timpului, ci veşniciei şi se află în Hristos, Cel ce este mai presus de
timp şi lume, aflându-se în acelaşi timp înlăuntrul timpului şi al lumii. Cel care
va veni, este deja prezent, iar venirea Lui nu presupune deplasarea Lui înspre
lume, ci mai degrabă mutarea sau trecerea lumii la EU Această trecere nu se
poate face decât prin Biserică, care este Împărăţia lui Dumnezeu "înlăuntrul
nostru" (Luca 17,21) şi care este cerul pe pământ. 8 Iar scopul Bisericii este
să rămână pe pământ, nu să fugă de lume, până când nu o ia împreună cu
ea, până când nu o face cer. 9 Inaugurată prin întruparea, Crucea, învierea din
morţi a Domnului şi prin pogorârea Sfântului Duh, când Biserica apare istoric
ca extensiune în lume, Împărăţia lui Dumnezeu e deja prezentă şi durează

Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3, Ed. a 11-a,
EIBMBOR, 1997, p. 303.
~ Ibidem,p. 304.
7
Prof. dr. Georgios 1. Mantzaridis, Morala creştină II, traducere de diac. drd. Cornel
Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 89.
8
Sfântul Macarie Egipteanul o socoteşte a fi "dovadă şi arvună a bucuriei veşnice, de
care se bucură sufletele sfinţilor În veacul viitor". (Sfântul Macarie Egipteanul, Scrieri. Om ilii
duhovniceşti, traducere de pr. prof. dr. Constantin Corniţescu, introducere, indici şi note de
prof. dr. N. Chiţescu, colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi. 34, EIBMBOR, Bucureşti,
1992, p. 80).
1
'
Arhimandritul Vasilios, Intrarea În Împărăţie. Elemente de trăire liturgică a tainei
unită{ii În Biserica Ortodoxă, traducere de pr. prof. dr. Ioan lcă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p.
47. "Biserica este un corp misionar trimis în lume pentru a vesti Împărăţia. Regele a venit,
Împărăţia Lui stă să vină. Prezenţa lui Hristos orientează Biserica spre eshaton şi o face pe
aceasta o comunitate eshatologică" (Paul Evdokimov, Hristos În gândirea rusă, traducere de
pr. Ion Buga, Ed. Symbol, Bucureşti, 2001, p. 230).
5
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fără

întrerupere. 10 Pentru ea "e toată viaţa în Hristos pe pământ; pentru ea
S-a întrupat, a murit pe cruce şi a înviat Hristos şi ne-a chemat şi a rămas
prin conlucrarea noastră în comuniune cu noi. Pentru ea este toată iconomia
dumnezeiască gândită dinainte de veci. Spre această desăvârşire finală în
Dumnezeu ar fi înaintat lumea dacă nu s-ar fi produs căderea strămoşilor. Deci
cu această ţintă a creat Dumnezeu lumea". 11 Prezenţa Împărăţei lui Dumnezeu
este fermentul activ, sămânţa care germinează întreaga istorie. 12 Iar aşteptarea
ei, în forma desăvârşită a Parusiei, inspiră orice atitudine creştină. 13 Ea este în
potenţă în toţi cei ce cred, iar în lucrare, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în cei ce "au lepădat din dispoziţia lor toată viaţa după fire a sufletului şi a
trupului şi au dobândit numai pe cea a duhului, încât pot zice: «Nu mai trăiesc
eu, ci Hristos trăieşte în mine» (Gal. 2,20). 14
Sfântul Ciprian al Cartaginei, tâlcuind Rugăciunea Domnească, arată
că "împărăţia lui Dumnezeu poate fi Hristos Însuşi, pe care-L dorim zilnic
să vină, a cărui sosire voim să se înfăptuiască fără zăbavă. Căci după cum
El Însuşi este învierea, fiindcă în El înviem şi noi, la fel se poate înţelege El
Însuşi ca împărăţie a lui Dumnezeu, fiindcă în El vom avea să împărăţim". 15
Aşteptarea Împărăţiei lui Dumnezeu este direct legată de viaţa cotidiană
a credinciosului, iar modul trăirii ei depinde de măsura maturităţii lui
duhovniceşti. Această aşteptare nu poate avea un caracter patetic şi nu poate
justifica dezinteresul faţă de viaţa cotidiană 16 , pentru că "cel ceface voia lui
10

Pr. prof. Constantin Galeriu, Netemeinicia milenarismului, în Ortodoxia, an XXXVI
(1984),nr.l,p.67.
11
Pr. prof. dr. O. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3, p. 143.
12
Diac. Ioan l. Icăjr., Morala şi :,piritualitatea ortodoxă în viziunea Sfântului Grigorie
Pa/ama, în Revista Teologică, nr. 3, 1994, p. 24.
13
Jean Danielou, Reflecţii despre misterul istoriei, prefaţă de H. de Lubac şi M.J.
Rondeau, traducere de Willi Tauwinkl, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996, p. 17.
14
Sf. Maxim Mărturisitorul, A doua sută a capetelor gnostice, 91, în Filocalia sau
culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi
desăvârşi, voi. Il, traducere, introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ediţie
electronică, Apologeticum, 2005, p. 255.
15
Sfântul Ciprian, Despre rugăciunea domnească, XII, în Apologeţi de limbă latină,
traducere de prof. Nicolae Chiţescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol şi prof. David
Popescu, introducere, note şi indici de prof. Nicolae Chiţescu, colecţia Părinţi şi Scriitori
Bisericeşti, voi. 3, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 471.
16
Prof. dr. Georgios Mantzaridis, op.cit., p. 91.
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în veac" (1 Ioan 2, 17). "Activitatea omenească - arată
Părintele Stăniloae- are ca întreg un rost, o semnificaţie pentru viaţa omenirii
în planul plenitudinii ei eterne, ducând cu ea acolo, pentru a se eterniza şi
desăvârşi, tot ce a realizat ea bun în planul istoric. Omenirea credincioasă
nu e transportată ca o masă pasivă în planul vieţii desăvârşite şi eterne, ci
Dumnezeu i-a dat putinţa să pună în valoare şi prin eforturile ei solidare darurile
Lui naturale şi ajutoarele ce i le-a dat în cursul vieţii ei pe pământ". Prin
urmare, modul în care este aşteptată Împărăţia face diferenţa. Sfântul Macarie
Egipteanul, într-una din omiliile sale duhovniceşti, spune: "creştinii adevăraţi
se deosebesc de toţi ceilalţi oameni. Deosebirea dintre ei şi ceilalţi oameni este
mare ( ... ) şi constă în faptul că (creştinii) au mintea şi cugetul totdeauna la
cele cereşti şi la bunurile cele veşnice, la apropierea şi împărtăşirea de Duhul
Sfânt". 18 "Cei ce aparţin acestei lumi, au de la duhul rătăcirii înclinarea de
a cugeta la cele pământeşti; pe când creştinii au altă voinţă, un alt cuget şi
(aparţin) altui veac şi altei cetăţi". 19
Aşteptarea Împărăţiei lui Dumnezeu se trăieşte în Biserică în două
moduri: prin aşteptarea celei de-a doua veniri a lui Hristos, care va însemna
sfărşitullumii şi al istoriei şi prin experienţa prezenţei Împărăţiei lui Dumnezeu
înăuntrul istoriei, care este pe măsura gradului nostru de receptivitate. Această
experienţă o vedem în viaţa sfinţilor20 , ca unii care în Biserică fiind, au dobândit
de la Dumnezeu simţuri noi pentru a pregusta bucuria vieţii viitoare.
Temelia vieţii harismatice şi eshatologice a Bisericii este Taina Sfintei
Euharistii, asociată dintru început cu aşteptarea Împărăţiei lui Dumnezeu. 21
Credinciosul este conştient şi mărturiseşte că se împărtăşeşte în modul cel mai
real cu putinţă cu Trupul şi Sângele lui Hristos, Cel de asemenea prezent în
mod real în lucrarea sacramentală a Bisericii, fiind adevăratul săvârşitor. Pe de
altă parte, cei ce se împărtăşesc "spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci" 22
Dumnezeu

rămâne

17

Pr. Prof. dr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3, p. 238.
Sf. Macarie Egipteanul, Omi/ia a V-a, 4, în voi. Sfăntul Macarie Egipteanul, Scrieri ... ,
col PSB, voi. 34, p. III.
19
Sf. Macarie Egipteanul, Omi/ia a XVI-a, 9, în voi. Sfăntul Macarie Egipteanul,
Scrieri ... , col PSB, voi. 34, p. 155
20
Prof. dr. Georgios Mantzaridis, op.cit., p. 93.
21
Prof. dr. Georgios Mantzaridis, op.cit., p. 96.
22 "În duhul de jertfă primit, ieşim din egoismul păcatului, o dată cu căinţa pentru el. Iar
aceasta ne deschide viaţa veşnică, care e o viaţă de comuniune curată, de depăşire a sărăciei
17

18
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îi cer lui Dumnezeu, "şi ne dă nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat, în
ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale"23 , semn al faptului că în Sfânta Liturghie
noi deja pătrundem şi trăim viaţa eshatologică de dincolo. 24 Nu întâmplător, în
cadrul Rugăciunii Domneşti, după ce îi cerem Tatălui venirea Împărăţiei Sale,
îi cerem şi "pâinea cea spre fiinţă", care nu este altceva decât Hristos, Pâinea
euharistică, Care se frânge pentru noi "spre iertarea păcatelor". "Astfel, cerând
pâinea, cea de toate zilele, cerem veşnicia lui Hristos şi nedespărţirea de trupul
Lui"Y
Aţintirea întregii atenţii a credinciosului spre Împărăţia lui Dumnezeu
nu implică ruperea lui de lume, ci adoptarea unei noi atitudini faţă de ea. 26
Creştinul este conştient că Împărăţia lui Dumnezeu nu se dobândeşte cu
uşurinţă, că ea vine ca rezultat al unei lupte spirituale, ca răsplată a unei biruinţe
şi că numai "cei ce se silesc pun mâna pe ea" (Matei 11, 12). Ea "nu este a celor
ce dorm şi a celor lipsiţi de voinţă", cum zice Clement AlexandrinulY Cerinţa
principală a existenţei noastre istorice este lupta cu forţele potrivnice, lupta
pentru venirea acestei lumi noi în viaţa credinţei noastre şi în viaţa comunităţii
umane. Această credinţă constituie inima Evangheliei lui Hristos despre
Împărăţia lui Dumnezeu. 28
"Veacul acesta" este timpul iubirii şi al îndelungii răbdări pentru
Dumnezeu şi pentru sfinţii Săi, în faţa celor mai respingători duşmani. "Veacul
viitor" va fi timpul dreptăţii şi al răsplăţii. 29 "De ai fost păgubit, sau ocărât, sau
spirituale ce caracterizează moartea" (Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor a/lui Dumnezeu,
voi. 2, Ed. Cristal, Bucureşti, 1995, p. 164).
23
Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 180.
24
Pr. Boris Răduleanu, op.cit., p. 207. Aceeaşi idee o regasim şi la Alexander
Schmemann (lntroduction ta Liturgica/ Theology, The Faith Press, London, 1970, p. 56).
25
Tertulian, Despre rugăciune, VI, in Apologeţi de limbă latină, traducere de
prof. Nicolae Chiţescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol şi prof. David Popescu,
introducere, note şi indici de prof. Nicolae Chiţescu, colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti,
voi. 3, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 233.
26
Prof. dr. Georgios Mantzaridis, op.cit., p. 96.
27
Clement Alexandrinul, Care bogat se va mântui?, 21,3 in Clement Alexandrinul,
Scrieri. Partea întâia, traducere, introducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru. Colecţia Părinţi
şi Scriitori Bisericeşti, voi. 4, EIBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 48.
2
~ Savvas Agouridis, Comentariu la Apocalipsă, traducere de pr. dr. Constantin Coman,
Editura Bizantină, 1997, pp. 349-350.
29
Ibidem, pp. 149-150.
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prigonit de cineva- zice Sfântul Marcu Ascetul- nu lua în seamă cele de faţă,
ci aşteaptă cele viitoare; şi vei afla că acela ţi-a fost pricină de multe bunătăţi,
nu numai În vremea de aici, ci şi În veacul viitor". 30
Sfântul Clement Romanul îşi îndeamnă ucenicii din Corint: "Să aşteptăm,
dar, în orice ceas, împărăţia lui Dumnezeu în dragoste şi dreptate, pentru că
nu ştim ziua arătării lui Dumnezeu"Y Creştinii trăiesc aşadar, într-o tensiune
eshatologică. Toate faptele lor au o semnificaţie ce transcende lumea aceasta.
Rugăciunea lor este una îndreptată spre Împărăţia lui Dumnezeu, cerând de la
Tatăl, ca aceasta să vină cât mai curând. 32 Într-un scurt comentariu la rugăciunea
domnească, Tertulian avea să exclame, în numele tuturor creştinilor: "Să vină
cât mai repede, Doamne, împărăţia Ta, care este dorinţa creştinilor, tulburarea
neamurilor, tresăltarea îngerilor; pentru ea suferim, pentru ea, mai ales, ne
rugăm". 33
Prezenţa

Fiului în lume, aflat deja în mijlocul ucenicilor Săi, chiar şi
Sa la cer, este socotită a fi izvor al unei puteri neobişnuite şi
minunate, care în vreme de prigoană, îi întăreşte şi înmulţeşte pe toţi cei ce
cred în El. Această idee o vedem şi în Epistola către Diognet: "nu vezi că sunt
daţi creştinii la fiare, ca să se lepede de Domnul şi nu sunt învinşi? Nu vezi
că, cu cât sunt pedepsiţi mai mulţi cu atât numărul lor se înmulţeşte? Acestea
nu par a fi fapte de om, ci puterea lui Dumnezeu. Acestea sunt dovezi ale
venirii Lui în lume". 34 În Apologia 1-a, Sfântul Iustin, Martirul şi Filosoful reia
aceeaşi legătură dintre martiriu şi conştiinţa realităţii Împărăţiei lui Dumnezeu
şi a făgăduinţelor Lui: "Iar voi, auzind că noi (creştinii - n.n.) aşteptăm o
împărăţie, aţi subînţeles că noi vorbim, fără să ne dăm seamă, despre o
împărăţie omenească, în timp ce noi vorbim despre o împărăţie laolaltă cu
Dumnezeu. Se întâmplă cu aceasta ca şi atunci când, cercetaţi fiind de către
după înălţarea

Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, 114 în Filocalia sau culegere din
scrierile sfinţilor Părinfi cari arată cum se poate omul curăţi. lumina şi desăvârşi, voi. 1,
ediţia a 11-a, tradusă de Prot. Stavr. Dr. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1947, p. 240.
31
Sf. Clement Romanul, Omilie, numită a doua Epistolă către Corinteni, XII, 1 în
Scrierile Părinţilor Apostoliei, traducere, note şi indici de Pr. O. Fecioru, colecţia Părinţi şi
Scriitori Bisericeşti, voi. 1, EIBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 99.
32
Le. 11,2; Mt. 6,10.
33
Tertulian, Despre rugăciune, V, în Apologeţi de limbă latină ... , col. PSB, voi. 3, p.
232.
34
Epistola către Diognet, VII, 7-9, în Scrierile Părinţilor Apostoliei... , col. PSB, voi.
1, p. 342.
30
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voi, noi mărturisim că suntem creştini, cu toate că cunoaştem că pedeapsa celui
ce mărturiseşte aceasta este moartea. Dacă ar fi ca noi să aşteptăm o împărăţie
omenească, noi am tăgădui, ca să nu fim ucişi şi am încerca să ne ascundem,
pentru ca să obţinem cele aşteptate. Dar, întrucât nădejdile noastre nu se referă
la timpul prezent, atunci când suntem ucişi, nu dăm nici o atenţie acestui fapt,
deoarece, în genere, fiecare dintre noi este dator să moară". 35 Aşteptarea a
ceva ce depăşeşte posibilităţile acestei lumi, face ca martirii să poată rezista
în persecuţii şi torturi. În Actele martiri/ar din Lyon vedem torturile la care
a fost supusă creştina Blandina: "după biciuiri, după fiare şi grătar, la urmă,
fiind pusă într-o plasă, a fost aruncată unui taur şi, fiind asvârlită în sus de
mai multe ori de animal, ea n-a simţit nimic din cele întâmplate, având
speranţa şi aşteptarea celor crezute şi vorbirea cu Hristos; apoi i s-a tăiat
şi ei capul. Păgânii înşişi au mărturisit că niciodată la ei n-a suferit o femeie
atâtea şi aşa de crude chinuri". 36 Explicaţia acestor întâmplări neobişnuite din
vremea martiriului o putem găsi în cuvintele muceniţei Felicitas, care le spune
însoţitorilor ei că în vremea torturilor şi a chinurilor "un Altul (Hristos) va
fi în mine, care va pătimi pentru mine, fiindcă şi eu voi pătimi pentru El". 37
Este ideea care îi însufleţeşte pe toţi martirii creştini, din toate veacurile şi din
toate persecuţiile. Martirul nu este niciodată lăsat singur în propria mărturisire
a credinţei. Ochii săi se deschid şi descoperă priveliştea unei alte lumi,
devenind astfel mărturisitor al lui Hristos din proprie experienţă. "Vederea
celor nevăzute îl fac să trăiască fericirea eshatonului ce va să vină, şi astfel
primeşte dispoziţia de a renunţa la tot ceea ce această lume a vremelniciei şi
necontenitei schimbări şi nesiguranţă i-ar putea oferi". 38
În ceea ce priveşte atitudinea creştinilor faţă de aşteptarea veacului viitor,
Sfântul Policarp al Smimei le scrie filipenilor "dacă îi vom plăcea în veacul de
acum, vom primi şi pe cel ce va să fie, precum ne-a făgăduit, că ne va scula din
Sfântul lustin, Apologia Întâia, XI, traducere şi note de pr. prof. Olimp N. Căciulă
în Apologe(i de limbă greacă, colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi. 2, EIBMBOR,
Bucureşti, I980, p. 31.
36
Martirii de la Lyon (f august 177), 56 în Actele martirice, studiu introductiv, traducere,
note şi comentarii de Pr. Prof. Ioan Rămureanu, colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi.
Il, EIBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 70.
37
Martiriul Sfintelor Perpetua şi Felicitas, XV, în Actele martirice... col. PSB, voi. Il,
p. 121.
JM Pr. prof. dr. Sorin Cosma, Fericirile şi Sfânta Triadă, Ed. Banatica, Reşiţa, 1999, p.
178.
35
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morţi;

iar dacă vom vieţui în chip vrednic de El şi vom crede, vom şi împărăţi
împreună cu El" 39 , iar Sfântul Ciprian al Cartaginei ne îndeamnă pe toţi să
ne gândim că "suntem sub ochii lui Dumnezeu, Care ne vede şi ne judecă El
Însuşi, că prin felul nostru de viaţă putem ajunge să-L vedem, numai dacă El
văzându-ne se bucură de faptele noastre, dacă ne facem demni de dragostea şi
bunăvoinţa Lui, dacă pentru a fi plăcuţi întotdeauna în împărăţia Lui ne facem
mai înainte plăcuţi în această lume". 4°Creştinii sunt chemaţi să privească spre
viitor cu speranţă, dar şi spre trecut cu pocăinţă. Părintele Stăniloae arată că
"cu cât e mai prezent trecutul, cu căinţa pentru greşelile din cursul lui, cu
atât suntem mai preocupaţi de viitorul veşnic. Şi cu cât e preocupat cineva
mai puţin de viitorul eshatologic, cu atât se gândeşte la trecut cu mai puţină
căinţă". 41

În Epistola lui Barnaba ni se arată că intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu
presupune suferinţă şi pătimire în acest veac de acum: "Aşa că cei care vor să
Mă vadă, spune Iisus, şi să ajungă în împărăţia Mea, trebuie să Mă primească,
suferind şi pătimind". 42
Dacă Sfântul Apostol Pavel caracterizează viaţa de aici drept noapte, iar
cea viitoare drept zi 43 , Sfântul Ciprian al Cartaginei ni-l descoperă pe Hristos
ca fiind "soarele cel adevărat şi ziua cea adevărată, în faţa căruia soarele şi
zilele lumii acesteia se vor retrage". 44 Din această cauză, creştinii în rugăciune
"implorăm venirea lui Hristos, care va aduce harul luminii veşnice". 45
Perspectiva aceasta a Împărăţiei, a luminii viitoare este una continuă pentru
credincios. "Când este fără lumină cel ce are lumină în inimă? Când n-are
soare şi zi cel pentru care Hristos este soare şi zi?". 46 Este perspectiva pe care
Sfântul Policarp, Epistola către Filipeni, V, 2, în Scrierile Părinţilor Apostoliei... ,
col. PSB, voi. 1, p. 210.
40
Sfântul Ciprian, Despre gelozie şi invidie, XVIII, în Apologeţi de limbă latină ... , col.
PSB, voi. 3, p. 504.
41
Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor a/lui Dumnezeu, voi. 1, Ed. Cristal, Bucureşti,
1995, pp. 137-138.
42
Epistola lui Barnaba, VII, Il, în Scrierile Părinţilor Apostoliei... , col. PSB, voi. 1,
p. 123.
4
-' ,.Noaptea e pe sfârşi te, ziua s-a apropiat" (Romani 13, 12).
44
Sfântul Ciprian, Despre rugăciunea domnească, XXXIV, în Apologeţi de limbă
latină ... , col. PSB, voi. 3, p. 485.
-'

9

45

46

Ibidem.
Ibidem.

137
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULUI

ne-o oferă tuturor Sfântul Apostol Pavel, introdus de Dumnezeu în realităţile
eshatonului: "Cele ce ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit şi la inima omului
nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El" (I
Cor. 2-9). "Toate acestea, Dumnezeu, singurul care dispune de ele, ni le poate
dărui ca pregustare şi ne poate introduce în ele, ca să ne ajute să străbatem
timpul acestei lumi, care este un timp de pregătire, în aşa fel încât să nu fim
prinşi de hrana pământească într-atât încât să ne împiedice să fim suflete ale
aşteptării şi dorinţei. Prin aceasta, în vieţile noastre este menţinută tensiunea
eshatologică, tensiunea aşteptării, prin care suntem oameni ai speranţei şi
oameni ai viitorului şi arătăm, în mijlocul acestei lumi, că nu suntem ai lumii,
pentru că această lume nu este lumea". 47

47

Jean Danielou, op. cit., p. 289.
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HRISTOS- SIMBOL AL SIMBOLULUI
ŞI IDOLUL CONCEPTUAL
Pr. dr. Nichifor

1. Idolul conceptual

şi

limitele

Tănase

raţiunii

/.a. Simboluri, concepte şi intuiţie extatică non-discursivă. Pentru
tradiţia augustiniană scopul imediat al simbolului revelat este să comunice/
exprime concepte
Avem două tipuri generale de termeni în Sfânta Scriptură: 1) acei termeni
care se aplică necreatu1ui şi nu pot fi concepuţi prin comparaţie cu experienţa
realităţilor create. Astfel de termeni sunt: "Dumnezeu", "Domnul (Yahweh)",
"Duhul lui Dumnezeu", "Tatăl", "Logos", "Trimis al lui Dumnezeu Care se
numeşte Dumnezeu Însuşi", "Înger de Mare Sfat", "Fiu al lui Dumnezeu",
"Împăratul Slavei", "putere şi stăpânire a lui Dumnezeu", "Slava lui
Dumnezeu", etc. şi 2) acei termeni ce reprezintă realităţi create fiind înţeleşi
în acest fel. Singurul scop al termenilor ce desemnează necreatul este rolul pe
care îl joacă în purificarea şi iluminarea inimii, iar apoi în glorificarea în timpul
căreia cuvintele spuse şi conceptele sunt abolite, numai iubirea rămânând ( l
Cor. 13, 8). Augustin, zice teologul grec J. Romanides, nu a înţeles niciodată
aceste două distincţii. Augustin nu a fost un Părinte al vreunui Sinod Ecumenic,
nici nu a fost familiarizat cu vreun Părinte din Sinoadele ecumenice. Ni se
dă impresia că a fost învăţat de Ambrozie care se presupune că l-a botezat.
Oricum, diferenţele doctrinale de bază dintre Augustin şi Sfinţii Părinţi ai
Bisericii sunt exact diferenţele dintre el şi Ambrozie. 1
Atunci când, într-un final, franco-latinii devin familiarizaţi cu textele Sinoadelor
ecumenice ei le subordonează categorii lor augustiniene. Obţin textul lui Dionisie Areopagitul
care a fost tradus de Ioan Scotus Eriugena, însă într-un mod confuz din pricina teologiei
traducătorului. Numai în secolul al 12-lea, francii dobândesc traducerea sintezei Teologiei şi
doctrinei Patristice a Sinoadelor Ecumenice alcătuită de Sf. Ioan Damaschin, dar până astăzi
1
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simbolurile, conceptele şi
cunoaşterea raţională devin singurul mijloc prin care omul poate cunoaşte pe
Dumnezeu. Este evident că într-o astfel de tradiţie nu poate fi nicio cunoaştere
supra-conceptuală şi supra-raţională a lui Dumnezeu, din moment ce scopul
imediat simbolului revelat este să comunice/exprime concepte. 2
Prin concept (A.6yo~, conceptus) se înţelege, îndeobşte, acea idee (eidos)
care reprezintă un obiect la nivel mental. Conceptul nu e totuna cu termenul
- o idee exprimată cu ajutorul unui cuvânt, deci posterior ideii. Problema
naturii conceptului a avut două soluţii, pe care le redă Wilhelm Dancă: "a)
conceptul este esenţa lucrurilor. .. ; b) conceptul este un semn ... Când vorbim
despre concept ca semn al obiectului, oricare ar fi el, conceptul se găseşte
într-un raport de semnificare cu obiectul. Această interpretare o găsim
pentru prima dată la filosofii stoici, pentru care doctrina conceptului devine
o teorie a semnelor". 3 În tomism, concept, termen, cuvânt interior, idee sunt
sinonime. El analizează două proprietăţi ale conceptului: universalitatea şi
intenţionalitatea. Conceptul este rodul abstractizării şi reprezintă gândul în
forma sa actuală, nu habituală. Aşadar, conceptul poate fi în formă habituală,
ca obiect al memoriei, apoi în formă actuală, ca obiect al gândirii actuale:
"Când mintea vrea să considere în act ceea ce ea posedă sub formă habituală,
se poate spune că ea îşi vorbeşte sieşi; căci conceptul mental astfel format
este ceea ce se numeşte cuvântul interior (nam ipse conceptus mentis interius
verbum vocatur)". 4
Pentru

tradiţia

augustinian-varlaamită,

o înţeleg numai în categorii de gândire augustiniană. Nu vor fi capabili să vadă distincţiile din
Biblie, neavând cunoştinţă de existenţa acestora. Cf. John S. Romanides, Franks, Romans.
Feudalism and Doctrine, an interplay between Theology and Society, Brookline 1981, pp.
63-64.
2
J. Romanidis, Notes on the palamite controversy and related topics. Part 1/, în "The
greek Orthodox Theological Review" Volume IX, Number 2, Winter, 1963-1964, p. 236.
3
Wilhelm Dancă, Logica filosofică. Aristotel şi Toma de Aquino, Ed. Polirom, Iaşi
2002, p. 75. Pentru Aristotel conceptul se identifică cu esenţa, în timp ce stoicii derivă
conceptul din senzaţie. Din disputa între cele două interpretări privind conceptul, apare
realismul şi nominalismul.
4
Toma de Aquino, Summa Theologiae, 1, q. 107, a. 1: "Quando autem mens convertit

se ad actu considerandum quod habet in habitu, loquitur aliquis sibi ipsi, nam ipse conceptus
mentis interius verbum vocatur". Cf, W. Dancă, Logica ... , p. 81. În decursul istoriei,
triunghiul semantic: semn, sens, referent sau semnificaţie, a fost interpretat diferit. Totuşi,
conceptul nu se identifică cu esenţa, dar o semnifică.
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Definiţia clasică

a semnului o găsim la Augustin: "Semnul este un lucru
care în afară de imaginea pe care o imprimă în simţuri face să apară în minte
un lucru diferit de sine însuşi". 5
Susţinând că semn este ceea ce face cunoscut ceva şi este "destinat prin
natură să stea" pentru acel lucru, Ockham, susţine Joel Biard, se îndepărtează
de tradiţia augustiniană în două puncte. Pe de o parte, în momentul în care
face şi din concept un semn, el renunţă la concepţia augustiniană după
care sensibilul ar fi punctul de plecare pentru inteligibil; pe de altă parte, el
schimbă direcţia relaţiei de semnificare: ,Jn cosmosul lui Augustin, orice era
un semn care trimitea spre Creator. La Ockham, direcţia e inversată, totul
tinde să devină obiect al semnificaţiei sau al cunoaşterii". 6 Astfel, conceptele
semnifică natural, ele fac parte din limbajul mental. 7
După sfântul Grigorie de Nyssa, cunoaşterea lui Dumnezeu îşi păstrează
un caracter paradoxal de cunoaştere în necunoaştere. Aceasta deoarece tot
înţelesul care se iveşte în minte, ca o noţiune, de fapt plăsmuieşte un idol
al lui Dumnezeu şi nu Îl vesteşte pe El. 8 Cel care vede faţa lui Dumnezeu,
nu mai este în comuniune cu Cel ce este, din Care vine viaţa, căci ajunge să
5

Augustin, De doctrina christiana, ll, 1, 1: ,,Signum est enim res, praeter speciem
quam ingerii sensibus aliquid a se faciens in cogitationem venire". Cf, Ibidem ... , p. 88. În
funcţie de această clasificare împarte ştiinţa în: res (lucrurile), signa (semnele) şi res et signa
(lucrurile care sunt şi semne).
6
Joel Biard, "Introducere" la SL, Somme de Logique, ed. J. Vrin, Paris 1988, pp.
XIII-XIV. Cf, Simona Yucu, Teoria universaliilor şi fundamentarea ştiinţei. Ockham contra
scepticilor, p. 143 (n.l ), în: William Ockham, Despre universal ii, ediţie bilingvă, traducere
din latină de Alexander Baumgarten, comentarii, note şi studiu de Simona Yucu, Editura
Polirom, laşi 2004.
7
CI aude Panaccio, .. Le langage mental en discussion: 1320-1335" în "Les Etudes
Philosophiques", nr. 311996, pp. 323-339, enumeră patru teze esenţiale ale limbajului mental
aşa cum apare la Ockham: a) Gândirea interioară; b) Conceptele sunt semne naturale ale
lucrurilor; c) Conceptele mentale se împart în categorii gramaticale; d) Aceste concepte pot fi
analizate adecvat prin vocabularul logicii terministe. (Cf, S. Yucu, Teoria ... , p. 145, n. 1).
R Funcţia idolului (chiar şi a celui conceptual), de suprimare a transcendeţei "datului"
(energie/lucrare, n.m.N.T.) revelat, de refuzare a dialecticii catafatic-apofatice, este precis
definită de J. L. Marion: "Idolul realizează reducţia fenomenologică a datului/dona/ului

vizibil la văzutul pur. El reconduce acest dat/donat la suprafaţă fără retragere, fără vid,
profunzime. Vizibilul se regăseşte fără scăpare, zdrobit pe un plan, de unde nu va mai
ieşi niciodată, decât în afara oricărui vizibif' (Jean-Luc Marion, În plus. Studiu asupra
fenomenelor saturate, trad. Ionuţ Biliuţă, Ed. Deisis, Sibiu 2003, p. 90).

fără
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considere faţă a Lui ceva ce poate fi văzut ca un chip definit, care nu este de
fapt faţa Lui, ci este idol. A vedea pe Dumnezeu (i8dv TOV E>~::ov) constă în
a nu ajunge la sfârşitul dorinţei de a vedea şi mai mult din El. Căci, ,.,semnul
firii dumnezeieşti fiind acela că întrece orice cunoaştere, cel ce socoteşte că
Dumnezeu este ceva din cele ce se cunosc, întrucât s-a abătut de la Cel ce
este spre ceea ce i se pare închipuire cunoscătoare că este, nu mai are viaţă ...
ceea ce se cuprinde, fără îndoială, nu este viaţă". 9
În acest caz, înţelesul respectiv devine un "idol", adică un fals dumnezeu.
Conceptul folosit trebuie să Îl facă mereu transparent pe Dumnezeu, ca
neîncăput în el şi depăşind orice înţeles. Aşa cum arată şi părintele Stăniloae,
Dumnezeu ne cheamă la părăsirea tuturor simbolurilor sau a cuvintelor/
concepte şi a sensurilor lor, pentru că: "Orice înţeles referitor la Dumnezeu
trebuie să aibă o fragilitate, o transparenţă, o lipsă de fixitate, trebuie să
ne îndemne la revocarea lui şi la stimularea spre un altul, dar pe linia lui".
Stăniloae îl citează în acest sens pe Dionisie Areopagitul, potrivit căruia toate
lucrurile şi cuvintele sunt simboluri în raport cu lucrările lui Dumnezeu şi cu
Persoana Lui ca izvor al lor: ,Jată de ce cei mai mulţi dintre noi nu credem
cuvintelor că ar revela tainele divine; căci le privim numai ca simboluri
sensibile legate de acelea. De aceea trebuie să le dezbrăcăm de cele ale
simbolurilor şi să le privim goale şi curate. De le vom privi aşa vom adora
izvorul de viaţă ce se mişcă în el însuşi şi stând în el însuşi ca o putere unitară,
simplă, de sine mişcătoare, de sine lucrătoare, ce nu se părăseşte pe sine, ca
fiind cunoaşterea tuturor şi privindu-se pe sine însuşi prin sine" (De div. Nom.
Il, 8; PG 3, col. 645). 10
Şi Emmanuel Levinas 11 , de asemenea, afirmă un răspuns hermeneutic
ce respinge includerea ideii (şi a numelui) de Dumnezeu într-o cunoaştere ori
într-o experienţă ontologică. Gânditorul evreu pune în opoziţie două moduri
fundamentale ale gândirii şi existenţei: pe de o parte, "totalitatea" 12 bazată
pe repetitia reductionistă a Aceluiaşi (Meme), aflată la baza ontologiei, a
Sfântul Grigorie de Nyssa, Viaţa lui Moise, in PSB 29, EIBMBOR, Buc. 1982, p. 92.
Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 1, EIBMBOR, Buc. 1996,
pp. 90-91.
11
Emmanuel Levi nas, De Dieu qui vient idee, Paris: J. Vrin, 1982; [Când Dumnezeu
devine idee, trad. Aurelian Cojocea, Pandora-M, Bucureşti 2001].
12
Emmanuel Levi nas, Totalitate şi infinit, traducere M. Lazurca, Editura Polirom, laşi
1999.
9

10

a
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sacrului idolatru; pe de altă parte, "infinitul" exigenţei etice înscrise pe faţa
Celuilalt. Afirmarea "anteriorităţii ideii de Infinit în raport cu ideea de finit",
transcende finitudinea ontologiei identităţii. Infinitul e anterior şi mai mult
decât finitul pentru că e altul. Alteritatea ideii de Infinit sau de Dumnezeu
semnifică şi îmi vorbeşte prin chiar stranietatea ei, care îmi vine fără să ştiu
de unde. Celălalt îl "deranjează" pe Acelaşi. Dumnezeu îi răneşte fiinţa, dar
în această rană Dumnezeu se arată ca transcendenţă, vine în gândire ca idee
transcendentă până la absenţă. A trezi subiectivitatea la ideea de Dumnezeu nu
înseamnă a tematiza fiinţa uitată în detrimentul fiinţărilor, aşa cum îşi propune
onto-teologia, ci a înţelege un Dumnezeu neafectat de .fiinţă, conform unei
hermeneutici religioase care nu pleacă de la experienţă, ci de la transcendenţă.
Exigenţa sa este de a-L mărturisi pe Dumnezeul uitat din perspectiva
transcendenţei sale. Dumnezeu e smuls obiectivităţii, prezenţei şi fiinţei e
"transcendent până la absenţă". Prin urmare, nu un altfel de a fi, ci un altfel
decât a fi 13 (autrement qu 'etre), dincolo de fiinţă. Transcendenta semnifică
prin eclipsa de fiinţă. Iar aceasta, spune Levinas, întrucât "inteligibilitatea
transcendentă ei nu este ontologică". Transcendenta lui Dumnezeu nu se poate
nici spune, nici gândi, în termenii fiinţei.
Încercarea radicală de a-L gândi pe Dumnezeu dincolo de orice concept
de sorginte neo-scolastică ori experienţă ontologică este şi demersul lucrării
lui Jean-luc Marion - Dieu sans 1' etre 14 : Dumnezeu nu depinde de fiinţă, El
ne advine în şi ca dar. Definind destinul fiinţei idolatrizate, Marion afirmă că
idolul conceptual are o poziţie, metafizica; o funcţie, teo-logia în onto-logie;
şi o definiţie, causa sui. Prin alăturarea celor două formulări care fac referinţă
la identitatea lui Dumnezeu- "Eu sunt Cel ce sunt" (leş. 3, 13) şi "Dumnezeu
este iubire" (1 In. 4, 8) apare sensul că indicele fiinţial e abia copula ce dă
întâietate iubirii. Dându-Se pe Sine în şi ca iubire, Dumnezeu transgresează
orice constrângere idolatră. Contrar conceptului, iubirea nu încearcă să
înţeleagă totul; nu cuprinde, ci se dă abandonându-se pe sine, depăşindu-şi
neîncetat propria donaţie. Iubirea nu are nevoie să fie, de vreme ce pentru
ea e de ajuns să se dăruiască; ceea ce înseamnă a-L gândi pe Dumnezeu nu
Emmanuel Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă (Autrement qu 'etre ou audela de l'essence), trad. Miruna Tătaru-Cazaban, Bogdan Tătaru-Cazaban şi Cristian Ciocan,
Humanitas, Bucureşti 2006.
14
Jean-Luc Marion, Dieu sans /'etre: Hors-texte, Librairie Artheme Fayard, 1982. 1
Gog Without Being. Trans. Thomas A. Carlson. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
13
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numai fără Fiinţă, dar şi fără de gândire. A primi darul de a fi, care este chiar
chemarea, înseamnă a ne lăsa priviţi de icoană, de "chipul lui Dumnezeu celui
nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura" (Col. 1, 15).
Studiind mai atent textele lui Toma d' Aquino 1S, Marion a putut constata
că, deşi Îl gândeşte pe Dumnezeu în termeni de fiinţă, nu înţelege acest ipsum
esse în mod metafizic, cum a făcut-o scolastica nominalistă începând cu Duns
Scottus, care au împins analogia fiinţei în univocitate, ci profund teologic,
deci meta-ontologic, ca pe un nume divin prin excelenţă apofatic. Toma nu
este deci onto-teo-log, ci teo-onto-log şi de aceea la el fiinţa nu ridică un idol
conceptual înaintea lui Dumnezeu, ci salvează, din contră, transcendenta Lui
şi distanţa neidolatră. Marion identifică sursa posibilă a căutatei gândiri metametafizice în fenomenologie, dar într-o fenomenologie gândită din temelii ca
gândire a fenomenelor în donaţia sau imanenţa lor originară. Pentru a depăşi
cu adevărat metafizica, fenomenul trebuie să apară, să se arate în sine plecând
de la sine.
Pe urmele Sfântului Grigorie de Nyssa din Viaţa lui Moise, Marion
transpune în gândire ca instrument hermeneutic cuplul idol-icoană. 16 Idolul
ecranează şi umple privirea cu o prezenţă vizibilă invadatoare; răsturnând
privirea, în icoană noi nu vedem, ci suntem văzuţi de privirea iubitoare invizibilă
a lui Dumnezeu pe care icoana Îl mediază vizibil. În icoană Dumnezeu nu
se oferă ca obiect al privirii noastre, ci ca Subiect. Paradoxul neidolatru al
intimităţii în îndepărtare, al imanenţei în transcendenţă, permite menţinerea
"lărgimii" care e diferenţa ontologică a fiinţei care "se dă" a lui Heidegger, a
"înălţimii" care e transcendenta feţei "celuilalt" după Levinas şi a "lungimii"
care e cea a "diferenţei" lui Derrida.

15

Jean-Luc Marion, St. Thomas d'Aquin et l'onto-theologie, în "Revue thomiste" 95
( 1995), nr. 1, p. 31-66.
16
Despre pericolul de a-L transforma pe "Dumnezeu" într-un "concept-obiect", J.L.
Marion mărturiseşte: "De la Dumnezeu (Gott) la idol (Gotze) aproape că nu e decât o literă
substituită, ultima ... Omul devine religios pregătind divinului un chip: el îşi asumă modelarea
chipului, apoi ii cere divinului să-I investească, pe cât de adânc cu putinţă, pentru a deveni,
sub acest chip, zeul său ... idolul ne fixează divinul in mod definitiv, in vederea unei legături in
care omul să incercuiască, din ambele părţi, divinul" (Jean LucMarion, Idolul şi distanţa, trad.
Tinca Prunea-Bretonnet şi Daniela Pălăşan, control ştiinţific Cristian Ciocan, Ed. Humanitas,
Buc.2007,pp. 27-28).
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Michel Henry 17 întrevede dincolo de fenomenologie şi teologie, Arhiinteligibilitatea ioaneică. Secretul îngropat în orice viaţă: venirea Vieţii
absolute în Cuvântul ei drept condiţie a oricărei veniri în noi înşine, a naşterii
noastre transcendentale, a condiţiei noastre de Fii. Arhi-inteligibilitatea e
auto-revelarea Vieţii absolute. Că ea comandă raportul fenomenologic de
interioritate reciprocă a Tatălui şi a Fiului ţine de faptul că auto-generarea
Vieţii absolute e auto-revelarea ei în Sinele Primului Viu. Ceea ce a arătat
îndelung fenomenologia Întrupării este că Arhi-pasibilitatea acestei Arhirevelaţii se arată în efectuarea ei fenomenologică în Arhi-trupul presupus în
orice trup. Ceea ce vine înainte de lume e relaţia de interioritate fenomenologică
reciprocă între Viaţa absolută şi Primul Viu întrucât aceasta se încearcă în
El Care "se încearcă în ea" ca autoafectare imanentă a Vieţii în ea însăşi.
Repetiţia interiorităţii fenomenologice reciproce a Vieţii şi a Cuvântului său în
orice e viu se realizează ca interioritate fenomenologică a acestui viu şi a Vieţii
absolute, această unire e numită îndumnezeire. Viaţa nu ţine de o ontologie
sau fenomenologie prealabilă - a lumii şi a conştiinţei intenţionale - ci de
propria ei fenomenologie paradoxală a cărei esenţă proprie este autoafectarea.
Raţiunea umană, neridicată din starea de cădere prin lucrarea harului lui
Dumnezeu şi neiluminată prin propria descoperire, revelare, a lui Dumnezeu
intelectului uman, nu poate parcurge singură, conceptual, drumul spre
dovedirea existenţei lui Dumnezeu, trebuind să îşi recunoască limitele, pe
de o parte cele ce ţin de creaturalitate şi, apoi, cele ce ţin de nedesăvârşirea
personală. P. F. Strawson într-un eseu despre ,,Limitele raţiunii", ajunge
şi el la concluzii asemănătoare, studiind Critica raţiunii pure a lui Kant:
,,Argumentaţia împotriva unei teologii bazate pe întrebuinţarea teoretică
a raţiunii este încheiată. Nici prin argumente a priori, nici prin argumente
empirice nu poate.fi stabilită existenţa uneifiinţe divine . ... principiile folosirii
naturale a raţiunii nu conduc nicidecum la o teologie, că prin urmare,
dacă nu se pun la bază legi morale sau dacă acestea nu sunt folosite ca fir
conducător, nu poate exista o teologie a raţiunii. Totuşi, o înţelegere completă
a incompetentei necesare a raţiunii teoretice în această sferă nu este fără
dublă utilitate negativă pentru teologia însăşi. " 18
17

Michel Henry, Întrupare. Ofilozojie a trupului, Editura Deisis, Sibiu 2003.
P.F. Strawson, Limitele raţiunii. Un eseu despre Critica raţiunii pure a lui Kant,
Irad. Valentin Cioveie, Ed. Humanitas, Buc. 2003, pp. 278-279: "Dacă suntem împiedicaţi
să afirmăm, suntem împiedicaţi şi să negăm, pe temeiuri, poate morale, spre a-1 accepta; şi
JK
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latin există, desigur, intuiţie extatică non-discursivă
a adevărului imutabil, la fel şi viziune beati că, dar acestea sunt încă forme de
cunoaştere raţională, chiar făcute posibile de harul supranatural şi de lumen
Pentru

creştinismul

gloriae.
Înseamnă că simbolurile biblice ale numelor divine nu vor deveni
niciodată

parte a nici unei metode de teologizare credo ut inteligam. 19 Aceste
cuvinte, arată Romanidis, sunt simboluri ale experienţei umane acumulate. 20
Putem vedea deja de ce teoria ideilor a lui Platon, chiar şi în forma augustiniană
(în care creaturile sunt literal copii ale prototipurilor arhetipale reale în mintea
divină) sunt respinse în mod consistent de către Sf. Părinţi (pentru că nu provin
dintr-o experienţă reală, ci din pură speculaţie, n.m.N. T). Astfel, experienţa
Îndumnezeirii nu Îşi găseşte locul nici În speculaţia lui Augustin despre
Dumnezeu prin folosirea analogiilor psihologice, nici în susţinerea unor
teologi ruşi a faptului că Sf. Părinţi au teologizat despre Dumnezeu în bazele
unui anumit tip de "personalism" (aici, Romanidis face referire explicită la
Meyendorff). Nici termenul, nici conceptul nu este aplicat vreodată de către
Sf. Părinţi lui Dumnezeu. Motivul este clar: mai degrabă, scopul limbajului
despre Dumnezeu este destinat a fi ghid în mâna unui părinte spiritual ce îşi
conduce ucenicul prin numeroasele etape ale perfecţiunii şi cunoaşterii spre
îndumnezeire -unde se vede că Dumnezeu este complet diferit de conceptele
folosite despre El.
Sf. Părinţi, continuă să insiste Romanides, erau împotriva ereziei
eunomiene şi anume că limbajul este o dezvoltare umană şi nu creată de
Dumnezeu. Despre diferenţa între esenţă şi energia necreată a lui Dumnezeu
cunoaştem din experienţa înălţării încă din vremea profeţilor. Nu a fost
inventată de către Sf. Grigorie de Palama. Chiar şi teologii evrei modemi
continuă să vadă acest lucru în mod clar în Noul Testament.

suntem împiedicaţi din importarea impurităţilor empirice În orice concepţie a unei fiinţe
ideale in care teologia morală ne poate oferi temeiuri de credinţă". Totuşi, intuirea adevărului
despre Dumnezeu nu o putem refuza raţiunii, ci numai exprimarea conceptuată, adecvată, fără
rest, întrucât Dumnezeu depăşeşte orice afirmaţie despre El a raţiunii umane (n.m.N.T.).
19
J. Romanidis, Notes 11 ... , p. 238.
20
John S. Romani des, Franks, Roman.~. Feudalism and Doctrine, Holy Cross Orthodox
Press, Brookline 1981, vezi, în special, Chapter 2: Empirica/ Theology versus Speculative
Theology (s. 1O "lnstruments, Observation, Concepts and language").
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Acest lucru ridică, desigur, întrebarea referitoare la relaţia dintre revelaţie
şi expresia verbală şi iconică sau simbolică a revelaţiei. 21 Pentru Augustin
nu există diferenţă între revelaţie şi intuiţia conceptuală a revelaţiei.
Chiar dacă revelaţia este dată direct raţiunii umane, sau raţiunii umane prin
intermediul creaturi lor sau al simbolurilor create, întotdeauna însăşi intelectul
uman este iluminat sau i se atribuie o viziune; viziunea lui Dumnezeu Însuşi
este o experienţă intelectuală, chiar dacă se află deasupra puterii de înţelegere
fără harul potrivit.
Într-un astfel de context fiecare revelatie este o revelatie a conceptelor
care pot fi cercetate prin raţiune pentru o mai bună şi completă înţelegere.
Francii au transformat scopul teologiei într-un studiu sau o cercetare a
substanţei divine, iar Părinţii romani, care au învăţat că nu doar omul, dar nici
chiar îngerii, nu cunosc şi nici nici nu vor cunoaşte vreodată esenţa divină ce
este cunoscută doar Sfintei Treimi.

l.b. Despre imposibilitatea asocierii problemei revela/iei prin
intermediul simbolurilor cu realismul ori simbolismul sacramental
Reducând istoria la simboluri ale universului dionisian închis şi analogic,
este imaginată, de asemenea, de către John Meyendorff, o problemă despre
realismul sacramental palamit-ortodox-romano-catolic versus un simbolism
sacramental varlaamit-nominalistic-platonic. În acest sens, Romanidis a
evidenţiat deja imposibilitatea asocierii problemei revelaţiei prin intermediul
simbolurilor cu realismul ori simbolismul sacramental; sau conflictul dintre
nominalism şi platonismul latin augustinian, din moment ce ambele tradiţii
acceptă înţelegerea augustiniană a revelaţiei prin simboluri. Întreaga tradiţie
latină înţelege revelaţia cu ajutorul simbolurilor create în termeni foarte
similari, dacă nu identici, cu aceia ai lui Varlaam. 22
John S. Romanides, .. The Filioque" [publicat prima dată ca: Filioque, Anglican
Orthodox Joint Doctrina/ Discussions, pa per no. 166, în Kleronomia, 7 ( 1975), 285-34 şi
republicat în Atena în 1978). De asemenea, publicat în "Franks, Romans, Feudalism and
Doctrine" (Chapter 3), Brookline 1981, pp. 60-98. Pentru contextul istoric şi trinitar al
controversei Filioquiste: John S. Romanides, The Dogmatic and Symbo/ic Theo/ogy of the
Orthodox Catholic Church, (Thessaloniki, 1973), pp. 186-400. Vezi şi www.romanity.org
website.
22
J. Romanidis, Notes Il ... , p. 237.
21
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Meyendorffsusţine că pentru

Palama, în opoziţie lui Varlaam şi Dionisie,
categoria simbolului, cu excepţia unor cazuri izolate precum Moise, este
aplicabilă numai Vechiului Testament. Oricum, am notat că Palama susţine
exact contrariul, atunci când insistă că toată vederea patriarhilor şi profeţilor
era cea a luminii necreate. care nu este un simbol.
Pentru Palama şi Dionisie, nevoia de simboluri în unica cunoaştere a
lui Dumnezeu este dată la o parte în timpul unirii supra-raţionale şi vederii
lui Dumnezeu prin îndumnezeire. În cazul patriarhilor, profeţilor, apostolilor
şi sfinţilor care văd slava necreată a lui Dumnezeu, aceştia au o imediată
cunoaştere a lui Dumnezeu similară cu cea a îngerilor. Oricum, aceiaşi profeţi,
apostoli şi sfinţi pot fi iniţiaţi în înţelesul vederii imediate a slavei lui Dumnezeu
prin îngeri. Dar aceşti îngeri niciodată nu produc vederea lui Dumnezeu, nici

nu devin substitut simbolic pentru Dumnezeu aşa cum se întâmplă pentru
Augustin şi Apusul latin. Acum experienţa acestor oameni care au fost ridicaţi
în slava lui Dumnezeu este exprimată apropiaţilor prin cuvinte simbolice şi
imagini, iar aceste simboluri devin baza tradiţiei noastre biblice şi se numeşte
teologie simbolică sau teologia numelor divine. Şi nu trebuie confundată cu
reducerea evenimentelor istorice la nivelul unor simboluri ale adevărurilor
eterne cum se întâmplă cu alegoria. Văzând lumina necreată sau slava lui
Dumnezeu nu au văzut simboluriY
Conform analizei dionisiene întreprinse de Rene Roque (în Introducerea
lui la SC 58), simbolurile sunt efectul unei condescendeţe prin care
Dumnezeu se oferă, într-un anume fel, inţeligenţelor întrupate şi prin care
ajungem să înţelegem mai bine realităţile de ordin spiritual. Simbolurile, de
fapt, sunt nişte scheme, figuri, forme (crx~llata, j.lOp<procrEt~, CH 2) care cad
peste sensurile noastre şi pot fi mai bine interpretate şi înţelese. Inteligenţa
noastră poate citi în aceste forme realităţi fără formă. Dar rolul educativ
(nat8Eia) al simbolului nu este fără pericol, inteligenţa fiind în pericol a se
ataşa de acesta şi de a-l lăsa închis într-o dimensiune idolatră. De aceea,
trebuie exercitată asupra lui o acţiune dublă şi simultană. Prima, de un caracter
negativ, presupune a curăţi imaginile sensibile de toată semnificaţia simplu
naturală, care poate întuneca sau altera învăţătura divină, ale căreia purtătoare
ele sunt: este vorba de KaOapcn~ (cf. CH 2; Ep. IX; DN 913A, et passim).
Acest refuz, e dublat de o aderare prin discernământ la bogăţia inteligibilă a
23

J. Romanidis, Notes II ... , p. 237.
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imaginilor sensibile, ce poartă numele de anagogie (avayroy-q, CH2 et passim ).
Exigenţele lui Ka8apcrt~ şi ale lui avayroy-q trebuie să ne facă să preferăm
simbolurile neasemănătoare (avo~oiwv m)~~6A.wv) celor asemănătoare, care
ne-ar face să ne ataşăm lor înselor şi să ne împotmolim în acestea.
Atunci când este vorba de simbolurile liturgice, Dionisie insistă asupra
frumuseţii proprii şi a acordului intim cu realităţile spirituale pe care le
semnifică (avneveia).
O promovare în ierarhie sau un simplu progres al sufletului întreţine, de
asemenea, o mai bună pricepere a simbolurilor. Fiecare inteligenţă singulară
se distinge prin propria sa receptivitate la divin (avaA.oyia) care fixează, pe
de o parte, darul lui Dumnezeu şi, pe de alta, treapta de purificare (Ka8apcrt~)
şi de conversie (f:mcrtpo<p~). pe care ea a atins-o personalProcesul anagogic
pe care inteligenţa 1-a practicat în planul simbolurilor trebuie să fie urmărit
şi în cel al ideilor. Trebuie să se progreseze de la ideea neadecvată către cele
care vor fi din ce în ce mai mult adecvate, printr-o constantă purificare de tot
ceea ce încearcă să-L reprezinte pe Dumnezeu. 24
Noţiunea lui Dionisie de simbol, cum dezamăgitor susţine Kenneth
Paul Wesche, se potriveşte cu percepţiile moderne ale Liturghiei şi Tainelor:
"De vreme ce ţinta şi funcţionarea ierarhiei este de a revela prin simboluri o
realitate spirituală ascunsă, în primul rând Liturghia este un "spectacol" pe
care cineva îl observă, mai degrabă decât o celebrare în care cineva participă.
Într-adevăr, analiza finală este că nu este nevoie să participăm sau să primim
misterele sau tainele bisericii, de vreme ce funcţia primară a tainelor nu
este soteriologică ci simbolică; de exemplu, ele prezintă pentru contemplaţia
minţii semne vizibile, perceptibile, a ceea ce se întâmplă cu adevărat în tărâmul
spiritual (tainele ca "un semn exterior/vizibil al unui har interior"- "an outward
sign of an inward grace"). În mod consecvent, valoarea tainelor depinde de
capacitatea observatorului pentru contemplarea spirituală. Rezultatul este o
concepţie a mântuirii care nu este chiar "prin har către credinţă", deoarece
pentru a primi beneficiul întreg al tainelor bisericii trebuie să avem calităţile
24

Rene Roque, Signification de la pensee dionysienne, (în Denys L' Areopagite, La
Hierarchie Celeste, SC 58, Les editions du Cerf, 29, Paris 1958), pp. xxi-xxv. Prin a purifica
simbolurile, nu înseamnă decât o "asemănarea diferită" "ressemblances dissemblables",
putându-se revendica şi asemănarea şi diferenţa, o dublă dialectică a simbolurilor şi a ideilor
prin purificări succesive (Ibidem, p. xxvii).
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intelectuale necesare pentru contemplarea spirituală. " 25 Wesche reduce astfel,
tainele la simboluri fără valoare soteriologică obiectivă, ce ţin mai mult de
subiectivitatea actului de intelecţie (n.m.N.T.).
El pleacă de la înţelegerea fiinţei la Dionisie, a lui 'a fi'; toate lucrurile
sunt bune şi bunătatea lucrurilor materiale este sporită de faptul că ele
servesc ca vehicole pentru gnoza deificatoare. Toate lucrurile vizibile au un
caracter simbolic. Simbolurile însele constituie "via positiva"; contemplarea
simbolurilor "via negativa", astfel încât ierarhia ecleziastică este ea însăşi un
simbol. Mişcarea ei corespunde exact mişcării ascendente a metodei anagogice
prezentată în "Teologia Mistică", deoarece scopul final al ierarhiei este acela
de simbol: a arăta sau a indica dincolo de el însuşi. A simboliza, pe urmă, este
rolul sau funcţia principală al ierarhiilor; şi a acţiona ca simbol înseamnă
a media gnoza: a transmite cunoaşterea deificatoare a lui Dumnezeu către
ordinele mai de jos. 26
Kenneth Paul Wesche urmează îndeaproape pe Meyendorff, atunci când
afirmă că viziunea lui Dionisie face de prisos Întruparea lui HristosY Potrivit
lui Wesche, realismul sacramental este de fapt un realism mental la Dionisie:
"Tainele, sau riturile liturgice, nu comunică în ele însele viaţa lui Dumnezeu ...
Se poate vorbi despre realismul mental la Dionisie, dar doar în termeni de
"fiinţă", de ex. obiectele implicate in mişcările liturgice chiar "există"; ele
îşi primesc "fiinţa" lor din Dumnezeu. Dar nu putem vorbi despre realismul
sacramental în sensul că celebrarea liturgică însăşi transmite fiinţa divină ...
Când simbolul şi-a împlinit complet scopul său, carnea dispare din vedere.
Urmare acesteia, Întruparea este făcută de prisos, un punct pe care îl vom
25
Kenneth Paul Wesche, Christological Doctrine and Liturgica/ interpreta/ion in
Pseudo-Dionysius, în St. Vladimir 's Theological Quarterly, voi. 33, nr. 1 {1989), p. 73.
26
Ibidem, pp. 60-61.
27
lb., p. 63: "Pentru Maxim misterele bisericii nu doar direcfionează mintea spre
contemplarea realităţilor raiului, ci de fapt transmit energia divină. În timp ce există o mare
afinitate cu Dionisie în a arăta importanta contemplării spirituale, există şi o diferenfă
fundamentală: Maxim pune în centru contemplarea lui spirituală pe seama Întrupării, astfel
încât realitatea materială, fiind umplută cu Dumnezeu, nu arată pur şi simplu dincolo de
ea Însăşi În mod angogic, ci de fapt participă la "dei.ficare"; când simbolul şi-a realizat
scopul complet, "trupul(carnea)" este încă acolo participând În întregime la viaţa divină a
lui Dumnezeu".
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dezvolta mai pe larg. Acest lucru este arătat mai clar când înţelegerea lui
Dionisie este pusă în contrast cu descrierea lui Maxim Mărturisitorul despre
ceea ce se întâmplă în primirea Euharistiei. Dionisie spune: "Primirea Sfintei
Euharistii este un simbol al participării în Iisus. Şi la fel se întâmplă cu toate
darurile primite în mod transcendental de fiinţele din rai, daruri ce ne sunt
garantate într-un mod simbolic"(CH 1, 124A). 28
Aşa cum arată şi Nikolai Berdiaev, prefacerea darurilor euharistice
"trebuie înţeleasă în spiritului simbolismului realist, iar nu în cel al
simbolismului idealist şi subiectiv ... Acolo este fenomenul iniţial al vieţii
spiritului ... Concepţia simbolică despre sacrament nu are nici o legătură cu
simbolismul contemporan, care respinge realitatea sa şi nu vede în el decât
expresia convenţională a emoţiilor religioase sufleteşti. Simbolul nu este o
alegorie ... Simbolica lui e adevărată şi absolută". 29
Omilia palamită, "Sfinţii şi înfricoşătoarele taine ale lui Hristos" în analiza
lui Joost van Rossum 30 , arată un isihasm integrat în viaţa sacramentală a
Bisericii. Palama asociază foarte strâns unirea cu Hristos şi prin El, cu Sfânta
Treime, care este în centrul spiritualităţii isihaste şi misterul sacramental al
celebrării euharistice. Aceeaşi teorie sacramentală a experienţei euharistice
drept fundament, centru şi scop al vieţii spirituale, i-a animat, de asemenea şi
pe Cabasilas, Ioan de Kronstadt, Afanasieff, Schmemann şi Zizioulas.
Discuţia despre realismul sacramental, este provocată de un pasaj al
omiliei "ce pain est comme un voile cachant en lui la divinitli''. Cuvântul "voal"
(fr. voile, gr. katapetasma), utilizat aici de Palama, cere o explicare. Imaginea
de voal care închide în el dumnezeirea poate sugera că pâinea Euharistiei
este considerată numai ca un simbol. Dar contextul va demonstra realismul
sacramental al Sfântului Grigorie, el citând din epistola către Evrei, unde
voalul (catapeteasma) templului este imaginea trupului lui Hristos (Ev. 1O,
2K lb., pp. 61-62. Textul Despre Ierarhia Cerească I, 3: ,Jn sfârşit, împărtăşirea de prea
dumnezeiasca Euharistie trebuie socotită ca Împărtăşire de Iisus. Şi toate celelalte câte s-au
datfiinţelor cereşti mai presus de lume nouă nu s-au dat in chip simbolic" (trad. rom. cit., p.
16).
29
Nikolai Berdiaev, Spirit şi libertate. incercare de filosofie creştină, trad. Stelian
Lăcătuş, postfaţă Gheorghe Vlăduţescu, Ed. Paideia 1996, p. 115.
30
Joost van Rossum, L 'Eucharistie chez saint Gn!goire Palamas: l'homelie sur Les
saints et redoutables mysteres du Christ, în Contacts, N° 202, avril-juin 2003, pp. 180-192
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20). Cu alte cuvinte, Palama vrea să spună că pâinea şi vinul euharistic sunt
trupul lui Hristos, adică natura umană a lui Hristos care ascunde divinitatea,
natura sa dumnezeiască. 31
Îndumnezeirea este totală: este posibil deja în această viaţă să fii
impregnat de lumina dumnezeiască. Aceasta explică realismul misticii
ortodoxe. Distincţia în Dumnezeu între esenţă şi energie nu e o distincţie după
categoriile logicii umane, după care distincţie vrea să spună "separabilitate".
Participând la Trupul şi Sângele lui Hristos - adică la natura Sa umană
- noi deveni umpluţi de energiile divine şi de harul care îmbibă natura Sa
omenească. Comuniunea sfântă nu este, deci, numai o comuniune cu Hristos, ci
o participare, prin trupul Său îndumnezeit, la Dumnezeu în totalitate, la Sfânta
Treime. Numai prin harul Sfântului Duh, adică energia şi viaţa dumnezeiască,
care preface darurile noastre de pâine şi vin în Trupul şi Sângele lui Hristos
Însuşi, noi putem "vedea" Trupul şi Sângele lui Hristos. Numim "taină"
această "realitate" atunci când vedem spiritual (pneumatikos) pâinea
oferită, Însufleţită (vivi.fie) În cel care participă la ea. 32 În teologia ortodoxă
nu va exista niciodată o împărtăşire de accidenţi euharistici, pâinea şi vinul
fiind prefăcute nu transformate euharistic în Trupul şi Sângele Mântuitorului, o
teoriei a substanţei şi accidenţilor3 3 în Euharistie nu va putea rezolva niciodată
suficient, fără rest interpretativ, problema realismului sacramental. Înainte de
a fi capabil să te împărtăşeşti, trebuie să fii iluminat prin harul lui Dumnzeu,
"în lumina Ta vom vedea Lumină" (Ps. 35, 1O) - confirmă teologia palamită
a luminii necreate. Prin analogie cu taina nunţii, noi devenim "un trup" cu El,
dar, de asemenea şi un singur Duh (pneuma, semnificând energia divină).
Spiritualitatea susţinută de Palama este o spiritualitate hristocentrică
şi liturgică, al cărei scop este participarea la Împărăţia lui Dumnezeu încă
din viaţa pământească. Spiritualitate creştină autentică, isihasmul nu poate fi
separat de viaţa liturgică şi sacramentală a Bisericii.

31

Ibidem, p. 182.

32

Jb., pp. 184-185.

33

Vezi: Pierre-Marie Gyr, L 'office du Corpus Christi et la theologie des accidents
eucharistiques, în Rev. Se. ph. Th. 66 ( 1982}, pp. 81-86.
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2. Hristos simbol al simbolului
2.a. Teofaniile pot fi simbolice, dar nu şi Întruparea. Desfiinţarea
simbolurilor prin Întrupare? Confundarea înţelegerii numelor lui Dumnezeu
simbolico-biblice cu înţelegerea revelaţiei prin simboluri ale dumnezeirii
Akindinos susţine că trupul lui Hristos pe Munte a fost simbolul
dumnezeirii necreate sau al esenţei care vine la cunoaştere prin credinţă vedere prin credinţă. În scopul de a-şi substanţializa afirmaţia că isihaştii
poate au avut vederi demonice, Akindynos apelează la Părinţi, care luptă
împotriva viziunilor care apar în diferite chipuri şi forme şi care avertizează
că mintea trebuie ţinută imaterială şi fără formă. Palama arată că: "Teofaniile
pot fi simbolice, dar nu şi Întruparea: de aceea Sfântul Duh apare, dar nu
este intrupat; porumbelul care Îl manifestă a fost un simbol, dar «trupul
lui Hristos este cu adevărat trupul lui Dumnezeu si nu un simbol» (Contra
Akindynos, VII, 15)." Pentru că Palama crede că apariţiile relatate biblic ale
focului, norului şi porumbelului nu au fost simboluri create, ci simboluri
lingvistice prin care revelaţiile supraraţionale au fost descrise, Akindynos
acuză pe Palama că venerează creaturi. Aici, din nou, Palama este credincios
lui Dionisie (De Div. Nom. 1, 6). 34
Sfântul Vasile cel Mare vorbeşte despre "typi" (t\mot), ce sunt
persoane sau evenimente din Vechiul Testament care au prefigurat persoane
şi evenimente din Noul Testament. O astfel de interpretare tipică a dat Însuşi
Mântuitorul în convorbirea cu Nicodim, spunând: "precum Moise a ridicat
şarpele in pustiu, la fel se cade să fie ridicat (pe cruce) Fiul Omului" (In.
3, 14). Sfântul Vasile prezintă typi-i întregii iconomii: ,,Pentru că typul le
descoperă pe cele aşteptate şi arată voalat viitorul, imitând adevărul. Astfel,
Adam este typ al (lui Adam) cel viitor, piatra (reprezintă) tipic pe Hristos şi apa
(care a izvorât din piatră) este typul puterii de viaţă făcătoare a Cuvântului ...
Mana este typul pâinii celei vii, care s-a coborât din cer, iar şarpele spânzurat
pe stâlp este typul patimii mântuitoare care s-a săvârşit pe cruce ... Sângele
mielului era typ al sângelui lui Hristos, iar intâii născuţi erau typ al primului

14

J. Romanidis, Notes // ... , p. 238-239
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(om) creat". 35 Există o pedagogie divină ce presupune exercitarea treptată în
revelarea voii Sale, typ-ii fiind utilizaţi datorită naturii noastre aperceptive de
la "în ghici tură" până la "faţă către faţă": ,J)in grijafată de slăbiciunea noastră
şi în virtutea nepătrunsei Sale întelepciuni a făcut să vedem mai întâi umbrele
corpurilor, pentru ca, obişnuindu-ne, să vedem soarele mai întâi (reflectânduse) în apă, să nu .fim orbiti la vederea luminii celei adevărate. Exact în acelaşi
fel şi Legea, care este umbra celor viitoare şi prefigurările profeti/ar care
fac aluzie la adevăr, au fost concepute pentru a exercita ochii duhovniceşti,
pentru ca în felul acesta să se facă uşor trecerea la înţelepciunea ascunsă în
mister. Aceasta, deci, în legătură cu typii". 36
Meyendorff confundă întreaga problemă a simbolurilor cu realismul
sacramental şi desfiinţarea simbolurilor prin Întrupare. 37
Unirea sacramentală cu Dumnezeu prin Hristos în Biserică este o
realitate ascunsă. cunoscută numai prin credintă. care nu dă la o parte nevoia
de simboluri ca ghizi în progresul spre unirea vederii prin îndumnezeire.
Meyendorff susţine că pentru Palama nevoia de simbol a fost înlăturată prin
întrupare şi unire sacramentală; se vine cu afirmaţia că după botez nu mai
avem nevoie de Biblie.
Meyendorff confundă limbajul simbolico-biblic al lui Dionisie cu
problema revelaţiei imediate sau mediate cu ajutorul simbolurilor şi este, astfel,
incapabil să înţeleagă natura problemei în discuţie. El confundă înţelegerea
numelor lui Dumnezeu simbolic-biblice cu înţelegerea lui Varlaam a revelaţiei
prin simboluri ale dumnezeirii şi ajunge la concluzia că Varlaam este un urmaş
al Areopagitului şi Pa/ama aplică corective hristologice lui Dionisie scăpând
de simboluri după Întrupare. 38
În simbol există o participare la lucrul simbolizat. 39 Simbolul în general,
în sensul creştin al cuvântului, îşi are temeiul în deosebirea lumii de Dumnezeu,
35

Sf. Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt, în Scrieri. Partea a III-a (PSB 12), trad. C.
T. Bodogae, EIBMBOR, Bucureşti 1988, p. 46.
36
Ibidem, p. 48.
37
J. Romanidis, Notes // ... , p. 237.
3
" Ibidem, p. 238.
39
Mircea Eliade, imagini şi simboluri, trad. A. Beldescu, Ed. Humanitas, Buc. 1994,
pp. 11-26, 41-46.
Comiţescu şi
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dar în acelaşi timp în legătura ei cu Dumnezeu, ca creator al ei. 40 Simbol, în
sensul acesta creştin general, poate fi orice lucru şi fiinţă din lume, în orice
timp, prin urmare şi azi. După terminologia sa cuvântul simbol are sensul de
intermediar şi de semn, arată în acelaşi timp o referinţă, o legătură. Simbolul
presupune existenţa a două lumi, a două ordine de fiinţe, el nu şi-ar găsi locul
dacă ar exista numai una. Simbolul ne învaţă că sensul unei lumi rezidă în
cealaltă şi că sensul însuşi ne e semnalat de aceasta din urmă. Plotin înţelege
prin simbol unirea a doi în unul. Simbolul constituie puntea ce leagă două
lumi. 41
Viata spirituală nu este nici subiectivă, nici obiectivă. Simbolizarea,
întruparea ei în semnele şi formele lumii naturale, poate fi înţeleasă ca o
obiectivare, dar se poate şi preciza de ce nu e obiectivă, în sensul raţional al
cuvântului: "Gândirea simbolică absoarbe subiectul şi obiectul într-o infinit
mai mare profunzime". De asemenea, deosebirea între numen şi fenomen
constituie orice teorie a cunoaşterii bazată pe opoziţia subiectului de obiect:
"Complet inexact ar fi să se spună că lumea spirituală ar fi în sine un lucru
(Ding an sich); iar lumea naturală ar fi doar aparentă. Numenul a apărut
ca o realitate analoagă celei din lumea obiectivă naturală. Lucrul în sine
nu este viaţă, nu este demonstrat în experienţa vieţii, este doar lucru, este
obiect. Viaţa spirituală nu are nimic comun cu numenul metafizicienilor şi
teoreticienilor cunoaşterii". Doctrina despre "lucrul în sine", nu presupune
existenţa experienţei spirituale, "ea s-a născut în metafizica naturalistă, din
neputinţa de a descifra raţional enigma vieţii. Când Fichte a eliminat ca
inutilă concepţia numenului, a făcut un mare pas. Căuta actul primordial al
vieţii, actul iar nu lucrul. Dar aici l-a pândi! pericolul ipostazierii subiectului.
Idealismul subiectiv nu poate fi doctrina vieţii spirituale". 42
Din contră simbolismul este orientat spre viaţa şi experienţa spirituală:
,,Numai simbolic se poate înţelege Dumnezeu; numai cu ajutorul simbolului
Dumitru Stăniloae, Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităfii icoanei, în "Studii
Teologice", nr. 5-6, 1957.
41
Nikolai Berdiaev, Spirit şi libertate ... , p. 79.
42
Ibidem, pp. 83-84.
40
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se poate pătrunde misterul Său. Divinitatea nu poate fi determinată raţional,
conceptului logic îi rămâne inaccesibilă". 43
În cadrul unei "ontologii scalare" simbolul e un tip de limbaj care
unijică această realitate multiplă, etajată. Simbolul trece vertical prin
aceste planuri orizontale şi le unifică într-o semnificaţie unică, prin procedeul
corespondenţelor. Omul însuşi funcţionează ca un dispozitiv simbolic. 44
Creştinismul occidental, aşa cum o arată şi părintele Stăniloae, a făcut
încă din vechime deosebire între noţiunea de sfânt (sanctus) şi sacru (sacer).
Sanctus e referit la Dumnezeu ca persoană, pentru tot ce se trăieşte de către
credincios în Biserică se foloseşte numirea de "sacru", care e mai puţin decât
"sfânt". De aceea chiar Tainele sunt numite sacramente sau acţiuni sacre. ,Jn
această distinctie dintre "sacru" şi "sfânt" in creştinismul catolice implicată,
credem, necunoaşterea lucrării necreate a lui Dumnezeu, care, fiind şi ea
sfântă, ca şi Dumnezeu, Subiectul ei, face să fie văzute ca "sfinte" toate actele
săvârşite în Biserica Ortodoxă ... in Ortodoxie, in necunoaşterea deosebirii şi
separării dintre "sfânt" şi "sacru" e implicată conştiinţa că Dumnezeu este
prezent El Însuşi in mod personal în lucrările Sale necreate referitoare la
creaturile ridicate în planul vieţii bisericeşti". Plecând de aici, locaşul bisericii
şi forma ei sau vasele şi cele ce se săvârşesc în ea nu sunt simple simboluri,
în sensul de chipuri ale unor acţiuni spirituale despărţite de ele, ci mijloace
sensibile prin care se produc acele lucrări, fiind pline de ele, străbătute de ele. 45
!b., p. 91. Simbolismul se justifică prin faptul că Dumnezeu este cognoscibil şi
incognoscibil în acelaşi timp. Această cunoaştere este un proces dinamic ce nu e desăvârşit în
nici o categorie fixă şi statică a ontologiei (p. 93).
44
Anca Manolescu, Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Sensurile
metafizice ale crucii, Seria Boltzmann, voi. 1, Ed. Humanitas, Buc. 2007, p. 61. Interpretând
pe Rene Guenon (vezi: Rene Guenon, Simbolismul Crucii, trad. Daniel Hoblea, Ed. Aion,
Oradea 2003; şi ldem, Stările multiple ale.fiinţei, trad. Daniel Hoblea, Ed. Aion, Oradea 2006),
Andrei Pleşu are o afirmaţie remarcabilă cu privire Ia similitudinea terminologică dintre taină
şi tăcere sau linişti re (isihia, n.m.N. T.): ,,Al doilea exemplu dat de Guenon este tăcerea.
Există in tăcere ceva inexprimabil. !nexprimabilul e o posibilitate de non-manifestare, ceea
ce Guenon argumentează etimologic: termenul mysterion vine de la myein care înseamnă
pur şi simplu a tăcea. Din aceeaşi rădăcină verbală my provine in latină mutus (mut), iar in
greacă mythos (mit) care e tot o formă de a incerca să suge rezi ceea ce altfel e inexprimabil.
Eu aş spune că nu tăcerea ar fi totuşi termenul potrivit, ci liniştea" (p. 45).
45
Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune in Liturghia Ortodoxă, EIBMBOR,
Buc. 2004, pp. 47-49 şi 71. La baza ambelor cuvinte stă evreiescul kadoş. Uneori se foloseşte
în Noul Testament pentru mâncărurile sfinţite la templu nu numai numirea de "sfinte", ci şi de
43
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Deosebirea între simbolul admis şi idolul interzis, din Vechiul Testament,
este aceea că simbolul sacru e un semn sensibil al prezenţei lui Dumnezeu,
un obiect în care Dumnezeu Şi-a arătat puterea şi Şi-o arată în continuare.
Închinătorii la idoli nu mai făceau deosebirea între natură şi Dumnezeu, prin
simbolul natural şi sacru se menţinea conştiinţa acestei deosebiri. 46

2.b. Hermeneutica Învierii- o reconstituire a simbolului care devine
eveniment. Icoana -prezenţă energetică şi simbolurile subţiate. Simbolulenergie dinamică, unificatoare, realizează o prezenti.ficare eidetică
Faţa umană

e o revelare a spiritului uman (0. Clement). Icoana păstrează
conştiinţa perpetuării prezenţei Domnului între noi cu faţa Sa umană, din
planul invizibil. Pe de altă parte, dacă ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele
Domnului, de ce nu ar exista şi o anumită împărtăşire de faţa Lui? Faţa Sa
cuprinde concentrat toate cuvintele şi comunică nu numai înţelesuri, ci şi
putere şi viaţă. Cuvântul acesta plasticizat şi concentrat despre Hristos, care
este icoana Lui, provoacă în cel ce o priveşte necesitatea de a se gândi la
Hristos şi de a-I răspunde prin rugăciune şi închinare. 47
Nu există interval între icoană şi Hristos (Sf. Teodor Studitul). Puterea ce
se manifestă prin icoanele făcătoare de minuni, nu e decât puterea lui Hristos,
nu a icoanei înseşi. Icoana este uitată, credinciosul trăind propriu-zis relaţia
cu prototipul. Sf. Vasile cel Mare este primul care afirmă: "cinstirea chipului
trece la cel zugrăvit". Astfel, icoana nu are o viaţă proprie; în ea însăşi, nu
e decât o bucată de lemn sau de sticlă. Ea nu se poate închide în ea însăşi,
ci devine un mijloc de iradiere, icoana traduce o prezenţă energetică ce nu
e localizată, nici închisă, ci iradiază în jurul punctului ei de condensare. (P.
Evdochimov, L 'art de l 'icone). 48
Icoana e apofatică: uneşte trecutul cu prezentul şi cu viitorul eshatologic,
e chip al eternităţii vii. Faptul că Fiul lui Dumnezeu ia faţă omenească şi o
poate etemiza pe aceasta prin Înviere, arată că Dumnezeu Însuşi are în Sine
"sfinţite" (iEpa) (1 Cor. 9, 13), pe care limba latină a tradus-o cu "sacre". Dar faptul că pentru
templu este folosit în Sfănta Scriptură atât cuvântul "sfânt" (ăywv), cât şi "sfinţit" (iEpov)
arată că între înţelesurile acestor cuvinte nu se face o deosebire strictă.
46
Ibidem, pp. 91-92.
47
lb., pp. 93, 95,98 şi 102.
4
" lb., pp. 105-106, 111-113. Numele lui Dumnezeu este icoana lui orală(P. Evdochimov).
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virtualitatea feţei omeneşti (Humanum capax divini). Dumnezeu nu poate
fi socotit condamnat la o veşnică stare informă sau haotică, cum manifestă
iconoclaştii acea ciudată insensibilitate faţă de realismul sacru al vieţii. 49
Faţa sfântului din icoană sugerează o deschidere dublă şi simultană,
transcendenţei şi aproapelui. Ea arată o exterioritate-interioritate a prezenţei.
Icoana este nemişcată şi tăcută, având tăcerea unei chemări. Dar ea nu
e prin aceasta statică. Ea reprezintă echilibrul celei mai extreme tensiuni
(0. Clement). În lumea eliberată de schimbări a icoanelor domneşte
netulburarea şi liniştea, ,,suflă adierea Duhului, pluteşte odihna Duhului.
În ea se află sabatismul adevărat, care îndulceşte osteneala şi satură dorul
de viaţă ... ne aflăm în a opta zi, în spaţiul raiului". Teologul catolic Thomas
Spidlik a observat eternitatea neschimbată a vieţii în Dumnezeu afirmată în
icoanele ortodoxe prin marea varietate a culorilor, unită cu stabilitatea formelor.
Pentru artistul din Occident, a se dezvolta şi a progresa înseamnă a răspunde
unui irezistibil impuls spre o schimbare de forme, spre o "restructurare".
Pictorul de icoane este, dimpotrivă, fericit să găsească schema de forme
fixe, deoarece, icoanele ortodoxe redau şi ele "odihna mobilă" sau "mişcarea
stabilă" a vieţii duhovniceşti. 50
Răspuns la provocările contemporaneităţii, icoana poate arăta
asemănarea cu Dumnezeu pierdută de "omul poster, fără adâncime, care,
în loc de părtaş al absolutului a devenit un manechin al nimicului". Cât de
împlinită rămâne o viaţă "personală" "construită" din obiecte, imagini şi
simboluri "prefabricate", În afara Celuilalt, a lui Dumnezeu? 51 Proliferează,
însă, "epuizarea realului prin virtualizare". Au secătuit, în acelaşi timp,
49

lb., pp. 117-120. Lumina icoanei nu este a veacului acestuia. Iconografii numesc
al icoanei, lumină.
50
lb., pp. 125-126 şi 131. Evenimentele mântuirii din iconografie nu se interpretează
istoric, ci liturgic: Cina cea de Taină nu s-a terminat, vuietul Cincizecimii nu a trecut.
51 Ovidiu Hurduzeu, Mircea Platon, A treia forfă: România profundă, Logos 2008,
p. 217. Cum se va simţi când căruciorul plin de cumpărături va fi singura sa legătură cu
lumea şi cu sine însuşi? ("delirul achizitoriu" este predominant). Pe de altă parte, Întruparea
Logosului pune în circulaţie o "economie a dăruirii", a "circulaţiei" persoanelor unice şi a
lucrurilor diferenţiate. Relaţia "privilegiată" cu Hristos transformă "schimbul" în "comuniune
personală", situaţie inacceptabilă din punct de vedere comercial. Tranzacţia comercială îl
"dezîntrupează" pe om. Supus legilor comerţului, nu te mai raportezi la realitatea concretă a
persoanelor şi obiectelor, timpului şi spaţiului, ci la realitatea universală (abstractă) a banului.
Tu însuţi devii o abstracţiune. Consumismul este şi el o dezîntrupare (lb., pp. 127-129).
fondul

însuşi
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imaginaţia şi viaţa spirituală.

suntem

mântuiţi. Să

nu

deşert

sufletesc,

harta realului a

dispărut,

Atâta timp cât nu devenim un

uităm niciodată că, "dacă

avem încă icoana lui''. 52
Nu simbolul în general e punte spre icoană, ci numai simbolul profetic.
Lumea includea posibilitatea de a oferi simboluri profetice ale Întrupării şi la
plinirea vremii o natură umană capabilă de a fi primită în ipostasul Cuvântului
şi, deci, de a constitui în unire cu acest ipostas prototipul pentru icoana
Cuvântului intrupat. Simbolurilor mesianice li se adaugă o putere pe care
nu o au exclusiv prin natura lor, ele reprezintă un plus de revelaţie faţă de
simbolurile generale: ,J)acă simbolul în general, spune părintele Stăniloae,
ne face transparent prin natura lucrului însuşi pe Dumnezeu în spiritualitatea
lui transcendentă, simbolul profetic ne prezintă, printr-o alegere divină
deosebită a lucrului respectiv, dacă nu şi printr-o investire a lui cu o putere
deosebită, cu anticipare pe Cuvântul intrupat, intenţia Lui de a se face om,
adică să ne descopere din Dumnezeu ceva în plus faţă de simbolul în general
sau pe Dumnezeu aplecat oarecum mai mult spre lume în intenţia Lui de a
veni spre ea". 53
Pe de altă parte, Sf. Părinţi declară că simbolurile profetice ale Vechiului
Testament au fost scoale din cult prin venirea adevărului. Aceasta nu înseamnă
că lumea şi lucrurile din ea au pierdut pentru noi funcţia de simbol în general:
,Jcoana coexistă cu simboalele în sens general şi cu anumite simboale
speciale. Numai simboalele profetice au ieşit din uz". Astfel, se poate spune că
icoana aduce o înlăturare a peretelui din mijloc al simbolurilor legii vechi, dar
şi o subţiere a simbolurilor, o prezenţă mai accentuată a puterii dumnezeieşti
în ele. ,)coana coexistă cu aceste simboale subţiate, umplute de prezenţa
deplină a lui Dumnezeu Cuvântul venit în trup. Căci ea reprezintă pe Cel ce
umple aceste simboale de prezenţa Sa şi luminează sensul/or." 54
Ibidem, pp. 50 şi 89. "Sensul lumii", afinna Wittgenstein, "trebuie să se găsească in
afara lumii" (lb., p. 14)
53
Dumitru Stăniloae, De la crea{iune la Întruparea Cuvântului şi de la Simbol la
icoană, în GB nr. 12/1957, p. 863: .Jn acele simboluri, Logosul divin stătea «ca in umbră)),
nu ieşea la lumină, era umbrit de coaja groasă a simbolului. Ideea aceasta a dezvoltat-o mult
Sf Chiril din Alexandria in operele «Închinare in duh şi adevăn) şi «Giafire)). Simboa/ele
profetice ne prezentau pe Logosul mai aproape, dar mai aproape numai in intenfie, decât
simboalele in general, care nu spun decât că există un Dumnezeu care a creat lumea şi o
susţine, dar nu şi că acest Dumnezeu e pe cale de a veni la noi ... ".
54
Ibidem, pp. 864-865: "Dumnezeu neintrupat nu poate fi redat aşa cum e, ci prin
52
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Simbolurile profetice, deşi sunt anticipări ale icoanei, nu devin ele
însele icoană, adică prototip al ei, căci nu ele însele sunt asumate în ipostasul
Cuvântului, ci faţa omenească, respectiv natura umană. Natura umană e
prototipul icoanei, e singura în stare să-L facă pe El prototip vizibil al icoanei
Sale. În Hristos chipul divin, aflat virtual în natura umană, se actualizează
ca chip al Chipului. S-a făcut chipul Său vizibil însuşi, întrunind în Sine şi
arhetipul şi chipul. ,.,Astfel, precizează părintele Stăniloae, Hristos nu este
numai un simbol al dumnezeirii, cum este omul de sine, ci Dumnezeu Însuşi
cu chip văzut. Se poate spune că El e simbolul Său, cum zice Sf Maxim
Mărturisitorul, Întrucât acelaşi e şi Dumnezeu nevăzut şi om văzut sau
Dumnezeu nevăzut cu chip văzut". 55
Reprezentarea simbolică a universului nu numai că este posibilă, dar
este singura adevărată, căci aşa cum susţine Jean Borella, "realitatea lumii
este de ordin semantic". Arătând că ,,Realitatea este nu numai un "câmp", ci
şi o "scară"; existând Unul şi multiplul, prezenţă şi absenţă", el dezvoltă şi
o metafizică simbolică, ce acordă locul cuvenit "tensiunii, rupturii, durerii şi
speranţei anagogice". 56
Analizând situaţia actuală a simbolului, Borella mai remarcă faptul că
"semnul simbolic este lipsit acum de referinţă, adică privat de capacitatea de
a se raporta la o realitate transcendentă". Consecinţa inevitabilă este negarea
transcendentului, ce urmează dispariţiei semnelor transcendenţei, de vreme ce
El nu se poate afirma decât în mod simbolic, adică prin prezentificare. Cu alte
cuvinte, nu se neagă Dumnezeu, ci semnele divinului. Amputarea referentului
va corespunde cu închiderea epistemică a conceptului. Însă, nu există semn
simbolic decât dacă realitatea pe care o semnifică se prezentifică în el însuşi în
virtutea unei analogii participative. Prezentificarea fiind prezenţa referentului
în simbol. Simbolul semnifică prin prezentificare. 57
nişte figurări sau materializări ale Însuşiri/ar şi acţiunilor Lui. Acestea sunt simboalele. Ele
nu exclud o anumită lucrare a imaginaţiei noastre. Căci gradul de inadecvare Între ele şi
realitatea divină este foarte mare. icoana redă faţa omenească reală a lui Dumnezeu care a
luat în mod real această faţă. Ca atare ea nu mai lasă loc aşa de mare imaginaţiei omeneşti,
ci corespunde realităţii obiective ... Şi pe cât exprimă faţa omenească ipostasul Lui însuşi, pe
atât redă icoana ipostasul divin însuşi".
55
lb., pp. 866-867. Vizibilitatea devine mediul celei mai inalte spiritualităţi.
56
Jean Borella, Criza simbolismului religios. trad. Diana Morăraşu, Institutul European

Buc. 1995, pp. 95-98.
57
Ibidem, pp. 123-124.
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Filosofiile lui M. Foucault şi J. Derrida ne propun reabilitarea sofisticii
împotriva dialecticii lui Platon. Prin aceasta semnul devine efectiv joc:
putem fabrica orice, chiar şi sensul, e suficient să lăsăm semnificanţii să
funcţioneze (raţiunea constituită prin relaţia structurală). "Marea închidere"
a nebuniei este contemporană cu marea închidere a sacrului. Borella numeşte
"suprafaţionalism" poziţia lui Foucault, după care profunzimea este iluzie,
totul este dat, "indicat": "astăzi, ordinea unui dincolo este o ordine fără
înlăuntru". «Semm) a fost întotdeauna înţeles şi determinat ca semn-de-ceva,
semnificantul trimiţând la un semnificat, semnificat diferit de semnificantul său.
În optica structurală, este, însă, un in-signifiant. 58 Raţiunea nu se poate regăsi
în afara simbolului, decât răsturnată: ,,Dar în timp ce între raţiunea umană
şi Logosul divin există medierea simbolului, în care alteritatea verticală se
transformă în identitate îndumnezeitoare, între raţiune şi dublul ei răsturnat
nu există nimic altceva decât imposibilitatea de a se regăsi şi de a se părăsi". 59
Borella propune ca simbolul conceptual să fie numit "operator
metafizic", calificând o astfel de operaţie drept anagogică (gândindu-se
la Dionisie Areopagitul): "operaţie conform căreia mentalul trebuie să se
depăşească pe sine prin conversiune la conţinutul transcendental gânditului.
Într-o atare perspectivă, conceptul nu mai este decât modalitatea în care se
conturează Realitatea infinită pe suprafaţa oglinzii mentale care o reflectă. În
acest sens Descartes declara că în noi ideea de infinit este urma imprimată
de Lucrător pe lucrarea lui. instar archetypi. Aici, şi în adevăratul sens al
termenului, conceptul este experimentat ca simbof'. 60
sx lb., pp.236-237 şi 239: "În rest, contradicţia nu se susţine decât cu preţul unui trucaj:
pe de o parte, semnul este redus la semnificant prin eliminarea celorlalţi doi poli ai definiţiei
sale (referentul şi sensul), iar pe de altă parte cuvântul "semnificant" continuă să funcţioneze
În discurs cu valoarea lui semantică obişnuită: "ceea ce semnifică". Derrida are neindoielnic
dreptate: a gândi structuralitatea structurii cu toată rigoarea Înseamnă a ajunge În mod
necesar la respingerea succesivă a referentului transcendent, a sensului logocratic şi chiar
a semnificantului ca entitate ţintind către un semnificat oarecare. Şi iată că n-a mai rămas
nimic din semnul simbolic."
59
lb., p. 242.
60
lb., p. 300. Ceea ce nu apare aici este limita conceptului în adecvarea sa la Realitatea
infinită. Totuşi, reiese subordonarea conceptului la modul de existenţă al simbolului. Aşa cum
arată mai departe Borella, operatorul metafizic care este conceptul de infinit, concept ce se
dovedeşte în acelaşi timp şi idee-simbol a Transcendentului, ne condamnă la o metafizică
a simbolului. Căci, dacă ar fi avut dreptate Critica raţiunii pure, n-ar mai fi existat nimeni,
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Jean Borella tratează de asemenea şi despre simbol ca aflat în armonie
cu hermeneutica. El pleacă de la contradicţia dintre singularitatea simbolului
şi universalitatea conceptului. Dacă hermeneutica constă în transpunerea
simbolului concret în idei abstracte, atunci la ce bun simbolul? Este adevărat
că, "pentru receptarea cognitivă a fiinţei, intelectul cere cu necesitate ca
fiinţa să fie eidetic prezentă; în lipsa unei atare prezente intelectul nu ar putea
efectua asimilarea semantică. Or, tocmai o astfel de prezentificare eidetică
realizează simboluf'. Însă, şi aici operează Borella răsturnarea hermeneuticii,
dacă "în aparenţă simbolul nu~ decât să fie interpretat... în profunzime şi
prin însăşi fiinţa sa de simbol, el imlune inteligenţei noastre o interpretare". 61
Primul dintre cele trei înfăţişări ale principiului hermeneutic este Adam,
primul simbol al Transcendentului: ,,Adam este un microcosmos cuprins întrun macrocosmos, adică o lume în mic, sau, mai precis, o reprezentare a lumii
în lume, exact ceea ce este definitoriu pentru simbof'. 62 Apoi, Adam-simbol,
prin însăşi existenţa sa de intelect teofanie, se constituie în hermeneut al
realităţii cosmice: el dă nume fiinţelor şi lucrurilor, devenind astfel rostire a
esenţei lor. Numele prin definiţie este un simbol. 63
niciodată,

capabil să scrie vreo Critică a raţiunii pure, o astfel de fiintă şi-ar fi târât închisoarea
sine (adică conditia umană), dacă ar fi avut dreptate Kant (p. 302).
61
Jb., pp. 317 şi 318. "Simbolul fără hermeneutică este ca o notă muzicală cântată cu
un arcuş pe o vioară lipsită de cutia de rezonanfă. Nota este emisă, ea există, dar nimeni nu
o aude" (p. 124, n. 2).
62
"Omul este el însuşi .. surplusul semantic" despre care vorbeam, prezenţa semantică
i'n lume care depăşeşte totodată lumea, limita lumii În lume, golul sau vidul aflat i'n centrul
universului şi care este centrul universului, gol dinlăuntrul butucului roţii cosmice datorită
căruia roata se învârte în jurul lui Adam, domn al timpului şi al spaţiului. Doar astfel poate
fi el semn, simbol mijlocitor i'n care Dumnezeu se prezentifică dinaintea lumii şi prin care se
operează semantic Întoarcerea de la multiplu la Unu (în măsura În care chipul îşi realizează
asemănarea); şi după cum am văzut, aceasta este tocmai funcţia simbolului" (Cf J. Borella,
op. cit., p. 322).
63
,,De aceea tradiţia creştină interpretează spusa .. după chipul" lui Dumnezeu ca
desemnând i'nainte de toate Logosul divin, care este primul Chip al Realităţii divine În
Dumnezeu Însuşi, Logosul înţeles ca .. Microtheos" În .. Macrotheos ", dacă putem spune
aşa ... lntelectul uman, logosul creat, Împlineşte În această lume ceea ce Împlineşte dintru
eternitate acel Theomoph principal, logosul increat. Logosul uman este făcut după chipul
Chipului esenţial; iar intelectul nostru, imagine şi simbol al lui Dumnezeu, îşi actualizează
asemănarea, teomorfismul său creatura/, devenind .. concepţie a Infinitului", doar prin
participarea la teomorfismul esenţial al Logosului Suprem (participare care este lucrare a
Spiritului). Adam este prin urmare intelectul-simbol al Logosu/ui, îndeplinindu-şi astfel
după
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A doua înfăţişare a principiului hermeneutic este "eşecul babelian
al simbolului". Simbolul nu este el însuşi decât în măsura în care se oferă
transcendentului ce se prezentifică în el drept mijlocire pură. Dacă se pierde
din vedere funcţia de prezentificare a simbolului, natura pur participativă
a realităţii sale ca entitate semiotică, atunci ordinea simbolică se substituie
progresiv fiinţei înseşi. Totul este reductibil la oglinda mijlocirii simbolice:" de
vreme ce putem rosti totul, înseamnă că rostirea este totul"( cazul pervertirii
hegeliene ). Prin "Turnul Babel", se observă faptul că "Ceea ce era semn dat se
transformă astfel în semn construit, ceea ce trebuia să" ducă la cer", adică la
Transcendent şi la divin devine obstacol de netrecut pentru imanenta divinului
din el, întrucât s-a luat pe sine drept scop, sieşi". «Amestecarea>> limbilor
(vb. bâlal, a încâlci, a confunda, a bâigui), arată cum "entităţile semiotice nu
mai sunt .. orientate" înspre Transcendent, ci sunt reduse la fiinţa lor formală.
Iată de ce, ceea ce fusese Bab-el, «poarta lui Dumnezeu», adică: deschidere
întru unul, loc privilegiat al imanenţei Sale, devine sursă a multiplicităţii
confuze, loc privilegiat al separării dispersive. Revendicându-şi pentru sine
autonomia, ceea ce trebuia să unească devine în mod necesar obstacol şi
cauză a divizării". 64
Trebuie ca simbolul să se dovedească cu adevărat transfigurator al
realităţii, "operatorul semantic ce actualizează natura inteligibilă a realului",
dar fără "reducţie", fără "reziduu". Ne convertim la simbol şi ne lăsăm purtaţi
de el în ascensiunea anagogică. Promisiunea aflată înlăuntrul experienţei
simbolului este promisiunea unei lumi, în sfârşit reale. Acest chip este dat,
spune Borella de efigia lui Iona (adică Hristosul înviat), semn terminal:
"Tenebrele nu puteau ascunde lumina, hoţul de semn nu le poate ţine mult
în captivitate: într-o bună zi tot va trebui să restituie spiritul (porumbelul)
furat". 65
sarcina hermeneutică. Deoarece, iată: prima dintre toate hermeneuticile, prototipul/ar unic
ne este dată În Verbul divin, eterna cunoaştere a Tatălui" ( Cf J. Borella, op. cit.,
p. 323). Această "conceptie a Infinitului" este, spune Borella, "imaculata conceptie" care
este Maria. După el, Maria corespunde intelectului pasiv, comparat de Aristotel cu "ceara
unei tăbliţe pe care nu este scris nimic" (De anima III, 4, 430a). doar în măsura în care este
perfect gol, "fără amestec", spune Aristotel, intelectul poate "concepe" Logosul, devenind
theotokos, "mamă a lui Dumnezeu" (n. 3).
64
lb., pp. 327-328.
65
În ebraică Yânâ înseamnă "porumbel". Iona este "fiul lui Amitai"(!, 1), adică fiul
"adevărului" (emet, în ebraică), deci semn, marcă, efect al adevărului. (Cf, J. Borella, op. cit.,
pp. 329-330).

şi permanent.
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Fiul Omului se coboară kenotic în moarte, asemeni lui Iona în pântecele
chitului. Acest lucru este interpretat de Borella, astfel: "Verbul, Fiinţa
semantică prin excelenţă, se face pe sine nu doar trup, ci şi cadavru; el se
identifică cu învelişul semantic golit de sens, cu bucăţile risipite din Turnul
Babel şi se iveşte din nou din străfundurile abisului, adună laolaltă, semnifică
şi înalţă iarăşi înspre Transcendenţă Turnul-simbol, re-deschizând «Porţile
Cerurilor»". 66
Fiul omului este simbol al simbolului, adevărul prezentificat al simbolului
regăsit: "«Fiul Omului» numeşte chintesenta realităţii umane, manifestare
a ceea ce are ea mai lăuntric, mai real, anume deiformitatea, calitatea ei
de simbol al lui Dumnezeu. Deci Fiul omului este simbol al simbolului;
este simbolul regăsi! în adevărul său prim şi mântuitor. În el se realizează
plenar adevărul simbolului, efectivitateafuncţiei sale prezentificatoare şi deci
mântuitoare a oricărui trup. El este simbolul prototipic". 67
Aici se manifestă funcţia radicală a hermeneuticii Învierii. Ea produce
o reconstituire a simbolului (înalţă în lumea slavei). Simbolul însuşi devine
eveniment. Pogorârea Sfântului Duh un Anti-Babel (fiind reunificare a
limbilor) este o "revificare a «puterii semnelor», trezire a dinamismului lor
semantic, reactualizare a virtuţii lor operative. Simbolistica, sfinţită din nou
prin sângele baptismal al Dumnezeului Om poate comunica pentru vecie
focul inteligibil ce o locuieşte, «Pneuma», tuturor celor ce consimt să se lase
informate de ea. " 68
Trupul prin "aspectul" său obiectiv limitează iremediabil subiectivitatea
spirituală şi o predă, neputinciosă tuturor privirilor. Înseamnă a fi predat
privirilor, înseamnă a fi afectat de o pasivitate esenţială, înseamnă a se complace
lb., pp. 330-331. Pe de altă parte, "nu este cadavru, mormântul este gol, chiar şi
semiotice sunt în sfârşit resorbite în Referentul Suprem pe care-I prezentifică;
ascensiunea anagogică nu lasă nici urmă de reziduu".
67
lb., p. 331. Crucea este semnul vizibil al reconcilierii: ,Jnălţarea, desenează o
schemă informă de cruce: din «inima pământului» la ieşirea din mormânt se întinde, până
în centrul crucii, calea dată de braţul ei inferior. Cele patruzeci de zile «realizează)) latura
orizontală, adică reintegrarea în starea umană glorioasă, reînnoită, spirituală. În sfârşit,
înălţarea realizează braţul vertical superior, adică integrarea în stările superioare ale .fiinţei,
cu alte cuvinte, în lumile angelice şi cele ale înaltelor ierarhii spirituale". (Cf, lb., p. 332)
6
s lb., p. 332-333. Punerea în discuţie a faptului Învierii (în protestantism), dovedeşte
că "intelectualitatea europeană se simte atinsă de acest eveniment în ce are ea mai esenţial
(sensul realului, ontologia ei de referinţă)".
66

învelişurile
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indefinit într-o neputinţă ontologică. Învierea operează o răsturnare radicală
acestei relaţii îndurate. Corpul pătruns în întregime de spirit, devenind un alt
mod al spiritului, devine literalmente act corporal. Pasivitatea lui a dispărut,
nu mai este văzut- ci se face văzut. lată de ce mormântul este gol. 69
Sintetizând expunerea lui Borella, recunoaştem în simbol operatorul
semantic al reintegrării transfiguratoare a lumii în arhetipul ei inteligibil.
Astfel, simbolul trebuie înţeles ca energie dinamică, unificatoare.
În prezentarea câtorva implicaţii ale supoziţiilor despre problema
Filioque, teologul grec Romanidis are ocazia să vorbească despre existenţa
cel puţin o unei identităţi a învăţăturii dintre ortodocşi şi arieni, care nu
există între ortodocşi şi latini, referitoare la adevăratele apariţii ale Logosului
profeţiilor Vechiului Testament şi identitatea Logosului care s-a întrupat în
Noul Testament. Aceasta fiind, de fapt, fondul disputei: Logosul văzut de
profeţi este creat sau necreat. Arienii şi eunomienii foloseau, la fel ca şi
gnosticii înaintea lor, vizibilitatea Logosului către profeţi pentru a dovedi că
El era o fiinţă inferioară lui Dumnezeu şi o creatură. Augustin este de acord
cu ei asupra faptului că profeţii au văzut un Înger creat, un foc creat, un nor,
o lumină, întuneric etc., dar afirmă împotriva lor că nici una dintre acestea
nu era Logosul Însuşi, ci doar simboluri prin care Dumnezeu sau întreaga
Treime este văzută si auzită. Augustin nu ştia, spune Romanidis, că acestea
erau doar simboluri verbale ale realităţilor necreate comunicate imediat
apostolilor şi profeţilor. Pentru episcopul din Hippo, această viziune era
identică cu tot ceea ce era necreat, şi putea fi văzută doar printr-un extaz de
tip neoplatonic al sufletului, în afara trupului, în cadrul unei sfere a eternităţii
fără timp şi mişcare, transcendând toată raţiunea discursivă. Deoarece
nu aceasta este ceea ce a găsit el în Biblie, viziunile descrise aici nu sunt
simboluri verbale ale viziunilor reale ale lui Dumnezeu, ci ale creaturilor ce
simbolizează realităJile eterne. Eşecul lui Augustin în a distinge între esenţa
divină şi energiile ei naturale (dintre care unele sunt comunicate prietenilor lui
Dumnezeu) a condus la o lectura proprie, privată, a Bibliei, în care creaturile
sau simbolurile au venit la existenţă pentru a comunica un mesaj divin,
lb., pp. 334-336. Refuzând orice viziune simbolică a cosmosului, crezând că s-ar
astfel înspre concret, înseamnă apostazie sau nevroză culturală: "S-a spus că trebuie să
avem simţul Întrupării. Dar acest simţ al Întrupării nu este decât simţul cadavrului, căci este
carnea fără de Verbul care o locuieşte? Redus la el Însuşi universul «concret)) nu-i decât un
osuar putrelf'(p. 336).
69

păşi
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apoi să iasă afară din existenţă. Astfel, Biblia devine plină de miracole
de necrezut şi un text dictat de Dumnezeu. În afară de aceasta, conceptul
biblic despre rai şi iad se distorsionează, devreme ce focul etern al iadului şi
întunericul devin creaturi, deşi sunt şi slava necreată a lui Dumnezeu ca văzută
de aceia care refuză iubirea. Romanidis accentuează faptul că nu Biblia este
cea care are nevoie de demitologizare, ci tradiţia franco-latina augustiniană.
Învăţaţii moderni biblici au distrus unitatea şi identitatea în Vechiul şi Noul
Testament. 70
În tradiţie patristică, potrivit lui Romanidis, toate dogmele sau
adevărul este exprimat/experimentat în slavă (îndumnezeire). Forma finală a
îndumnezeirii este cea a Cincizecimii, în care apostolii au fost conduşi prin
Duh către tot adevărul. Această experienţă îi include pe toţi oamenii, dar în
acelaşi timp transcende toată omenirea, inclusiv intelectul uman. Experienţa
rămâne un mister pentru intelect şi nu poate fi comunicată intelectual către
un altul. Astfel, limbajul poate indica, dar nu poate comunica această
experienţă. Părintele spiritual poate ghida o persoană. dar nu poate produce
experienta care este un dar al Duhului Sfânt. Atunci când Sf. Părinţi au
adăugat termeni la limbajul biblic referitor la Dumnezeu şi la relaţiile Lui
cu lumea, ca ipostas, ousia, physis, homousios, etc., ei nu fac acest lucru
pentru a îmbunătăţi înţelegerea curentă asupra unei foste epoci. Cincizecimea
nu poate fi îmbunătăţită. Tot ceea ce fac, este să apere experienţa penticostală
ce transcende cuvintele, în limbajul timpului lor, pentru că o erezie anume
îi îndepărtează de la această experienţa în loc să-i îndrepte spre ea, ceea ce
înseamnă moarte spirituală acelora care s-au rătăcit. Biblia nu este în ea însăşi,
nici inspirată, nici infailibilă. Ea devine inspirată şi infailibilă în interiorul
comuniunii sfinţilor, deoarece ei au experienţa slavei divine descrisă în Biblie.
Nu poate fi garantată o formă a infailibilităţii în afara tradiţiei spiritualităţii
care conduce către teorie. De aceea, cum notează părintele grec, ca şi erezie,
Filioque e la fel de rea ca şi arianismul, iar susţinătorii acestei erezii
reduceau limbile de foc de la Cincizecime la statutul de creatură, după cum

°Cf, John S. Romanides, ,. The Filioque" [publicat prima dată ca: Filioque, Anglican
Orthodox Joint Doctrina/ Discussions, paper no. 166, în Kleronomia, 7 (1975), 285-34 şi
republicat în Atena în 1978]. De asemenea, publicat în "Franks, Roman.~. Feudalism and
Doctrine" (Chapter 3 ), Brookline 1981, pp. 60-98. Pentru contextul istoric şi trinitar al
controversei Filioquiste vezi, de asemenea, John S. Romanides, The Dogmatic and Symbolic
Theology ofthe Orthodox Catholic Church, (Thessaloniki, 1973), pp. 186-400.
7
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Arie a făcut cu Îngerul Slavei. Dacă Arie şi învăţaţii ar fi fost înzestraţi cu
slava penticostală a Sfinţilor Părinţi, ar fi ştiut că energiile Sfintei Treimi, prin
Duhul Sfânt, emanau din prezenţa nouă a umanităţii lui Hristos.
Sinoadele, ca şi Biblia, exprimă în simboluri ceea ce transcende
simbolurile. Spiritualitatea ca bază a doctrinei, devine centru al studiilor lui
Romanidis şi Stăniloae.
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METAFORIZAREA LIMBAJULUI ECLESIAL- CREZ
ORTODOX LA MONAHUL NICOLAE STEINHARDT
Pr. Praf Drd.

Preambul: o experienţă a

Pătruţ-Nicolae Bănăduc

relaţiei "credinţă şi mărturisire"

Căci cu inima se crede spre îndreptare,
Iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire.

Romani X, 10
"Mijlocul spiritual principal prin care omul se comunică altora, şi alţii
lui, ca izvoare complementare de sensuri, de simţiri, mijlocul de
îmbogăţire şi de întărire reciprocă este cuvântul, prin care oamenii îşi întăresc
umanitatea comună( ... ). Oamenii se adapă spiritual unul pe altul prin cuvinte,
dar dintr-o trebuinţă sădită în ei de o putere mai presus de ei. Iar cuvintele nu
sunt importante pentru ei prin faptul că sună, ci prin faptul că-şi comunică apa
lor ca izvoare spirituale, legate subteran între ele şi cu oceanul spiritual suprem.
Omul însuşi vine în cel ce-i aude cuvintele şi el însuşi se deschide celui care
i le comunică. Omul însuşi este apă vie, prin faptul că se dă pe sine însuşi şi
adapă pe cel căruia i se dă prin cuvânt".' Este textul citat din Chipul nemuritor
al lui Dumnezeu (Părintele Stăniloae) în Cuvântul inainte din cartea sa de
predici Dăruind vei dobândi, şi care se vrea justificarea predici lor sale: "devin
ceea ce trebuie să fie: o mărturisire publică şi în dialog cu ascultătorii, iar nu
o trufaşă, pedantă, sclifosită dojană sau o învăţătură triumfalistă. Predicatorul
şi enoriaşii păşesc împreună- dibuind, revenind, stârnind, pricepând anevoie,
minunându-se către Hristos". 2
se

comunică

Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Chipul nemuritor a lui Dumnezeu, ed. Mitropolie Olteniei,
Craiova 1987, p. 102.
2
N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994, p. Il.
1
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Conjugarea (iar nu opţiunea pentru, sau disjuncţia) pe care o
experimentează între Botez şi Monahism, este modelul după care înţelege el
o susţinere a teologiei trăite, declarându-se exemplar pentru "Cred, Doamne,
şi mărturisesc", unde amândouă verbele se condiţionează, ne caracterizează şi
ne fac într-adevăr fii ai Tatălui ceresc. 3
A crede, pentru monahul Nicolae şi conform teologiei, este cu totul
altceva decât asemănătorul "a crede pentru că" şi nu are nici o legătură cu
simţul văzului îndeobşte socotit cel mai ferm şi cel mai neînşelător.
Credinţa pe care o avem în vedere aici, este cea pe care Iisus o cere:
"Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi sunt cei care nu n-au văzut şi au
crezut!" (Ioan XX, 20, 29); atitudinea pe care monahul Nicolae, o ia contra
arhiereilor şi cărturarilor care "păşind prin faţa Răstignitului de pe Golgota şi
cerându-i să se coboare acum de pe cruce ca să vedem şi să credem în El" 4
este una ce ţine de principiile apologiei creştine: cei care cereau acest lucru
săvârşeau o "eroare lingvistică", de bună seamă. Căci nu numai că nu bănuiau
pe cine spânzuraseră pe lemn, dar nu ştiau nici ce înseamnă a crede şi foloseau
cuvântul fără a-1 înţelege de fel. Dacă Hristos ar fi coborât de pe cruce (pe care,
Fericita Caterina din Siena spune că nu piroanele, ci dragostea îl ţinea ţintuit),
cuvântul "credinţă" ar fi fost desfiinţat pentru totdeauna. Faptul coborârii nu
putea fi crezut, ci numai constatat, înregistrat, luat la cunoştinţă în plinătatea
evidenţei. S-ar fi impus ca atare şi ar fi redus la zero orice supravieţuire a
enigmaticului verb a crede. A crede nu este sinonim cu a dovedi, a demonstra,
a fi evident: cu sintagma "a crede pentru că" 5 ,coborârea de pe cruce ar fi fost
un act de autoritate, de constrângere, de a siluire a voinţei şi libertăţii, de
înlocuire a credinţei prin evidenţă.
A crede înseamnă a nu vedea. Sf. Apostol Pavel este cât se poate de
limpede: "Dar nădejdea care se vede numai e nădejde. Cum ar nădăjdui cineva
ceea ce vede?" (Rom VIII, 24). Sau: "Iar credinţa este încredinţarea celor
nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute" (Evr. XI, 1); entitatea principală
în relaţia dintre om şi Dumnezeu nu are nimic de a face cu "negru pe alb",
flagranta certitudine, indubitabilul. Şi totuşi ea este condiţia şi esenţa: "dreptul
din credinţa va fi viu" (Rom. I, 17).
3
4

5

Ibidem, p. 132.
Ibidem, p. 126.
Ibidem, p. 127.
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în textele pauline este mai ales apropiată de alte trei elemente:
libertatea (opusă robiei), duhul (opus literei) şi bucuria (opusă întristării). Câtuşi
de puţin de fapte categorice, semne univoce şi fenomene vizuale imperative
Dovezile ştiinţifice, istorice, geografice, arheologice, literare, scripturistice,
logice, pot eventual, întări credinţa (cu toate că şi acest mod de exprimare este
greşit: o credinţă adevărată nu poate fi mărită din afară, nu poate depinde ca
intensitate de aportul unor consideraţii relative şi supuse interpretărilor). 6
Prin "stilul de lucru" al lui Hristos, s-ar zice că El a făcut totul pentru
a nu fi trecut în rândul persoanelor istorice. Ca să nu scadă întru nimic din
minunata valoare a oricărui act de credinţă, ci a-i păstra integral puterea,
virtutea şi originalitatea. Dovezi cerute nu avem şi nici nu vom avea până la
plinirea vremii şi la a doua venire, când fireşte va dispărea şi credinţa, precum
şi Sf. Pavel constată la 1 Cor. 13. 7
Nu a "dovedi" este completarea lui "a crede", ci "a mărturisi". Faptele
bune şi mărturisirea nereticentă a credinţei sunt cele mai bune dovezi ale
credinţei.H Pentru monahul Nicolae, sintagmei "să vedem şi să credem"i se
opune peremptoriu sintagma "să vedem şi să mărturisim"; tocmai pentru
că avem o credinţă a ne-vederii, ea trebuie să fie şi mărturisită (pentru a fi
"dovedită"); dacă ar fi "în vedere" n-ar mai trebui mărturisită, fiind o certitudine
de la sine înţeleasă.
Suntem mărturisitori prin excelenţă, pentru că Primul Mărturisitor, ca
şi cel dintâi credincios, este chiar Hristos Domnul: "Eu sunt Lumina lumii"
(Ioan VIII, 12), "Eu sunt Pâinea vieţii" (Ioan VI, 48), "Eu sunt uşa" (Ioan,
X, 12), "Eu sunt pastorul cel bun" (Ioan, X, 11 ), "Eu sunt Calea, Adevărul
şi Viaţa" (Ioan XIV, 6); orbului din naştere "îi face suprema onoare de a 1
se mărturisi ca Fiu al lui Dumnezeu. Taina aceasta -care-i fără pereche- i-o
încredinţează ex abrupta şi stande pede, pentru că Domnul "nu dă meschin,
dă boiereşte, conform obiceiului Său ... ; Se declară la modul absolut: Eu sunt
Fiul lui Dumnezeu!. .. ca unui confident al Său, ca unui sfetnic de taină ... 1 se
încredinţează (Ioan IX, 35-38)". 9
Monahul Nicolae vorbeşte despre mărturisirea credinţei ca despre
adevărata teologie: "rămâne pentru mine esenţa ce mă prinde mai tare ca
6

7
K
9

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 128.
p. 130.
p. 132.
p. 165.
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orice thriller, ea e thrillerul meu ". 10 Din acest motiv, romanul, ca literatură
existenţială şi în special thrillerul, aparţinând genului de roman senzaţional în
care "avem de toate", devine metafora reuşită a vitalităţii sale duhovniceşti,
în care opţiunea copulativă pentru ceea ce credem şi ceea ce mărturisim se
înscrie în indefinibila "eclezialitate care este viaţa, o viaţa deosebit de nouă,
dată oamenilor dar care, ca orice viaţă nu este accesibilă raţiunii. " 11
În concepţia sa, pentru dogmatica ortodoxă, conţinutul credinţei se reduce
la principiul de viaţă în comuniune cu Hristos care caută mântuirea omului ca
propria lui vocaţie: CÂND DUMNEZEU SE ADRESEAZĂ OAMENILOR,
LE SPALĂ PICIOARELE 12, adică Se mărturiseşte (adresându-se) pe Sine şi
practică (spălând) într-un context sacramental cultic al Eclesiei (care este Trupul
lui Hristos şi mai ales "plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi" cf. Efeseni 1,
23). Credinţa şi mărturisirea ne con-formează Bisericii lui Hristos: "Biserica
rămâne mediul în care se aplică până la sfârşitul lumii Revelaţia şi prin care
se dăruieşte puterea mântuitoare a lui Hristos prin Duhul Sfânt ca mediu în
care unii oameni cer şi primesc pe Hristos şi cresc în el şi se conformează lui
ca model". 13 Prin mărturisire şi credinţă, cuvintele îşi împlinesc rostul lor, de
a uni şi întări pe oameni, când sunt rostite şi simţite ca o comunitate de sine a
unuia către altul. 14
Noi credem "în Sfânta Treime, în acel mod paradoxal al unimii întreit
numărate" 15 şi mărturisim totodată, căci "porunca ne-vestirii minunilor este
singura poruncă dumnezeiască pe care suntem încuviinţaţi (de nu şi obligaţi)
să nu o luăm în seamă, să o călcăm". 16 Necesitatea acestei conjuncţii este şi
convingerea Sf. Grigorie Palama: "Noi credem în Dumnezeu, dar ceea ce este
altceva, credem şi lui Dumnezeu în toate cele. Căci a crede lui Dumnezeu
Idem, Dumnezeu În care spui că nu crezi ... Scrisori către Virgillerunca (/967-1983),
ed. Humanitas, Bucuresti, 2000, p. 194.
11
P. Florensky, Stâlpul şi Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă În 12
scrisori, trad. rom. de Emil Iordache, Pr. 1. Friptu, Pr. D. Popescu, studiu introductiv: diac.
Ioan 1. !că jr., ed. Deisis, Sibiu, 1999; p. Il.
12
N. Steinhardt, Jurnalulfericirii, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994, p. 398.
13
Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatica Ortodoxă, voi. 1, Ed. I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, p. 68.
14
ldem, Chipul nemuritor a lui Dumnezeu,p. 102.
15
N. Steinhardt, Primejdia mărturisirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p. 238.
16
ldem, Dăruind vei dobândi, p. 120.
10
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înseamnă

a cugeta că făgăduinţele (mărturisirile Domnului n.n.) pe care ni leau făcut sunt sigure şi adevărate, iar a crede în Dumnezeu înseamnă a cugeta
drept cu privire la El. Se cuvine deci ca noi să avem amândouă aceste cugetări
şi pe amândouă să le recunoaştem ca adevărate, fiind şi purtându-ne în aşa fel
încât să dăm crezare celor ce au siguranţa clarvederii şi să ne încredem deplin
lui Dumnezeu întru care este credinţa noastră şi în felul acesta să fim socotiţi
drepţi înaintea Lui ca unii ce-i suntem credincioşi" . 17
Sensul copulativ implicat în relaţia credinţă-mărturisire se subordonează
şi ascultării pe care o face omul în nădejdea mântuirii după modelul
Mântuitorului trimis de Tatăl: "lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le
săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl
m-a trimis " (Ioan V, 36).
Mărturisirea credinţei ne impune stabilirea unei ierarhii: totul (familie,
casă) nu trebuie să ne fie piedică pentru mărturisirea cu glas puternic şi înalt a
lui Hristos; îmi iubesc familia, fiinţa, dar în primul rând îl aşez pe Hristos. 18 În
situaţia de astăzi în care majoritatea modernilor sunt monodeici, mărturisirea
este cea care ne dă stil şi ritm vieţii. 19 Mărturisirea cu glas puternic este totuna
cu o luare de atitudine, cu adaptarea unei ţinute, cu vădirea fiinţei noastre
lăuntrice, cum ne definim. La nevoie să acceptăm suferinţa, sărăcia, necazul,
crucea, chiar şi moartea. 20
Monahul Nicolae dă un exemplu edificator de mărturisitor pe Sf.
Arhidiacon Ştefan, dar înainte face o distincţie de ordin gramatical între două
verbe : "limba noastră cunoaşte două verbe vecine, totuşi nu identice. A şedea
vrea să zică în româneşte a se afla aşezat pe ceva, iar a sta înseamnă a se ţine
în picioare vertical. Oamenii, în vorbirea curentă încurcă lucrurile şi folosesc
nediscriminatoriu (şi deci greşit) cei doi termeni". Este un lucru util pentru
a înţelege cum se cuvine textul de la Fapte VII, 55-56: "a văzut slava lui
Dumnezeu şi pe Iisus stând (Ecrrcina) de-a dreapta lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată,
văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu". 21
17

Sf. Grigorie Palama, Omilia VIII, în Omilii, voi. /, trad. rom. Dr. C-tin Daniel, Ed.
Anastasia, Bucureşti, 2000, p. 105.
IH N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, p. 246.
19
M. Eliade, Profetism românesc 1, Ed. Roza Vânturi lor, Bucureşti, 1990, p. 115.
20
N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, p. 248.
21
Ibidem, p. 261.
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În icoane, Hristos este mereu înfăţişat şezând, de-a dreapta Tatălui, pe
tronul Său ceresc. Iar textele liturgice şi exegetice mereu se referă la Iisus
şezând în slavă, niciodată stând.
În această conjuncţie a credinţei mărturisitoare, monahul Nicolae ne reredescoperă realitate: "proclamarea adevărului este mereu solemnă, pentru
că adevărul este solemn. Cine se ruşinează să mărturisească pe Hristos va fi
ruşinat la judecată. Hristos este Adevărul. Mărturisirea adevărului este un act
care se face numai solemniter ". 22
Eficienţa şi structura "actului de credinţă" În
Nicolae De-la-Rohia

experienţa

monahului

"Cred că actul de credinţă se manifestă aici pe pământ prin:
•
Rugăciune
•
Acte de dragoste faţă de aproapele (bunătate)
•
Muzică
•
Stări inexprimabile de fericire( extaz)
•
Poezie.
Toate în mod egal, pot fi acte de credinţă. Mergerea la Biserică, să
fim bine înţeleşi, e un act meritoriu, dar de bună purtare socială, de igienă
sufletească, de disciplină civo-etică.
Actul de credinţă e inefabil, apofatic şi îmbracă formele de mai sus"Y
Tot ce se realizează în această viaţă, "aici pe pământ", în viziunea şi
experienţa sa, se realizează prin "farmecul inefabil al credinţei" care se revarsă
din belşug asupra lui "în sensul cel mai riguros, mai neprihănit şi irezistibil al
cuvântului: nădejdea celor nevăzute". 24
Actul de credinţă la monahul Nicolae nu este unul derizoriu, un simplu
exerciţiu de spiritualitate: e puternic şi riguros ancorat în planul eshatologic
şi vizează mântuirea; "actul de credinţă" îi dă certitudinea că "Judecata de
Apoi nu este înfricoşătoare decât pentru că, cel puţin cum se arată în Biblie,
Dumnezeu rămâne imprevizibil până în ultima clipa şi prieten al principiului
indeterminării", motiv pentru care nădăjduieşte "într-un sfârşit nu prea departe,
22

Ibidem, p. 265.
Zaharia Sângerozan, Monahul de la Rohia N. Steinhardt răspunde la 365 de Întrebări,
ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 127.
24
N. Steinhardt, Ispita lecturii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 13.
23

173
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULUI

şi

o judecată la care Judecătorul să înşele cât mai fără de sfială la cântar". 25
Remarcăm de asemenea că nu vorbeşte simplu despre "credinţă", ci o
"înveşmântează" şi pe ea în aceste cinci aspecte (dar nu ultime, nu definitorii!)
ale credinţei ce constituie prin excelenţă un dinamism, o făptuire, un actum:
ACTUL DE CREDINŢĂ. În viziunea sa, cine este însă cel ce crede prin
excelenţă, cine este cel ce realizează cel dintâi actul de credinţă? Desigur
că: "credincios este Cel care vă cheamă" (1 Tes. V, 24) şi "Credincios este
Dumnezeu prin Care aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos,
Domnul nostru" (1 Corinteni 1, 9); altfel spus: "Dumnezeu în care tu spui că
nu crezi, crede El în tine şi te ştie ca pe unul de-ai Lui". 26
Actul de credinţă este cel care ne face să ne "ştim ca pe unul de-ai
Lui", este continua reluare a temei pentru credinţa "lucrătoare prin iubire"
(Gal. V, 6) între cei care suntem" moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună
moştenitori cu Hristos" (Rom. VIII, 17) în Ecclesia Sa, se îngemănează cu o
intuiţie extraordinară avută de F. M. Dostoievski, pusă pe seama înţelepciunii
stareţului Zosima, manifestate în timpul unei scurte conversaţii cu doamna
Hohlokova, o femeie necredincioasă: "Z: ... trebuie doar să crezi. H: Dar
cum? Cum? Z: Prin experienţa unei iubiri active ... ". 27 Solidaritatea dintre
credinţă şi faptă sau act este necesară, deoarece credinţa simplă nu contravine
cu nimic intereselor demonilor, care şi ei "cred şi se cutremură" (Iacob Il, 19),
fiind însă incapabili de o lucrare iubitoare.
Taina credinţei creştine, adevărul central, nu ţine în primul rând de
cuvinte de idei sau concepte, ci de fapte, de realitate. Inima misterului creştin
o constituie realitatea Dumnezeului făcut om în Hristos, faptul că în El,
Dumnezeu este cu noi (Emmanuel). A fi creştin nu înseamnă pur şi simplu a
crede în ceva, a învăţa ceva, ci a fi ceva, a experia ceva. Rolul Bisericii nu este
atunci pur şi simplu acela de a fi un vehicul contingent al mesajului creştin
în istorie, ci comunitatea de care aparţinând, venim în contact cu misterul
creştin. 28 De aceea spunem că facem act de credinţă.
ldem, Primejdia mărturisirii, p. 184.
ldem, Dumnezeu în care spui că nu crezi ... , p. 197.
27
F.M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, voi. 1, ed. RAO, Bucureşti, 1997, trad. Ovidiu
Constantinescu şi Izabela Dumbravă, p. 91.
2
H Andrew Louth, Desluşirea tainei. Despre natura teologiei, trad şi postfaţă Mihail
Neamţu, prefaţă diac. Ioan 1. lcă jr., ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 131.
25

26
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Mărturisim

o realitate, un fapt văzut, auzit şi pipăit, o realitate fizic
autentică, nu un consens intelectual, ci o părtăşie care în cele din urmă este
părtăşia dintre Tatăl şi Fiul, o părtăşie cu Sfănta Treime Însăşi (I Ioan 1, 1-3).
Inima credinţei creştine este un fapt - sau mai bine spus o lucrare lucrarea şi mişcarea Fiului trimis în lume pentru noi spre a ne atrage înapoi
la Tatăl. Şi aceasta este mişcarea al cărei ecou este şi pe care o repetă şi o
reverberează Liturghia cu structura sa gramatică 29 ; totul se realizează de acum
prin dinamismul jertfei Fiului, "Hristos Răstignitul" ne răscumpără pentru
Dumnezeu: "Când Dumnezeu se adresează oamenilor, le spală picioarele". 30
Liturghia nu este un lucru "făcut", nici un fapt care poate fi doar
"înţeles": e un lucru la care suntem părtaşi nu numai în calitate de minţi,
ci cu tot ceea ce suntem - trup şi suflet. De aici importanţa mişcărilor şi
gesturilor în Liturghie, a succesiunii anotimpurilor prin care e sfinţit însuşi
timpul. Liturghia desfăşoară felurite înţelesuri ale tainei lui Hristos ce nu
pot fi exprimate în întregime, dar totuşi face multe din cele implicate în ea.
Tocmai datorită acestui caracter nepătruns al tainei creştine, facem ceea ce
au făcut şi alţi înaintea noastră, iar prin faptul că trecem dincolo de cuvinte,
Liturghia întipăreşte în noi "importanţa nerostitului" 31 (caracteristică copiilor,
cărora trebuie să ne asemănăm pentru a intra în Împărăţie). Acesta este de
fapt caracterul apofatic sau "farmecul inefabil al credinţei" 32 de care vorbeşte
monahul Nicolae.
Astfel, "importanţa nerostitului şi farmecul inefabil al credinţei" ne
amplasează în contextul Tradiţiei, ca experiere a lui Hristos şi a o gândi ca pe o
tăcere în care "Duhul Sfânt comunică fiecărui membru al Trupului lui Hristos
putinţa de a înţelege, de a primi, de a cunoaşte Adevărul în Lumina care-I
este proprie şi nu numai lumina naturală a raţiunii umane".n Sfăntul Ignatie
ne aminteşte că "cine are cu adevărat cuvintele lui Iisus poate auzi şi tăcerea
Lui"34 , iar cuvântul folosit aici pentru tăcere este "hesychia", care înseamnă
29

Ibidem, p. 150.
N. Steinhardt, Jurnalul..., p. 398.
31
Andrew Louth, op. cit., p. 53.
32
N. Steinhardt, Ispita lecturii, p. 13;
33
Vladimir Lossky, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Ed. Humanitas, 1998,
trad. A. Manolache, p. 145.
34
Sfântullgnatie Teoforul, Către Magnezieni, în P.S.B. 1, ed. I.B.M.B.O.R. Bucureşti,
1979, trad. rom. Dumitru Fecioru, p. 167.
30
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liniştea

sau tăcerea de care avem nevoie pentru a asculta cuvintele lui Iisus: o
linişte care implică deopotrivă receptivitate şi prezenţă (atenţie) ce sunt calităţi
adâncite şi realizate în rugăciune. 35 Monahul Nicolae surprinde foarte succint:
"actul de credinţă se produce atunci când sufletul aflat în rugăciune nu pe sine
orant se aude, ci pe Celălalt mărturisindu-i-se: Da, nu te înşeli, da, Eu sunt, Eu
Cel viu, Eu care sunt Cel ce este, Care te cheamă. Vino după Mine. Iar sufletul
răspunde fără a pregeta:Amin". 36
Înţelegerea rugăciunii este înlesnită de afirmaţia lui S. Kirkegaard:
"Omul care trăieşte în vremelnicie îşi închipuie şi crede că la rugăciune
esenţialul, scopul silinţei lui este că Dumnezeu aude ceea ce el îl roagă. Şi
totuşi, în veşnicul înţeles al adevărului, e tocmai pe dos: rugăciunea nu are
temei în adevăr când Dumnezeu aude ceea ce este rugat să împlinească, ea
are temei când cel care se roagă nu încetează de a se ruga până ce ajunge a fi
el însuşi cel care aude ce vrea Dumnezeu. Omul vremelniciei face risipă de
vorbe şi în consecinţă devine exigent când se roagă; care se roagă mărgineşte
să asculte". 37
Luând atitudine la critica ritualului rugăciunii care consideră că
obiceiul de a folosi textele rugăciunilor de obşte sunt dovadă de formalism
şi nesinceritate,iar sincere numai rugăciunea izvorâtă din cuget şi inimă, nu
textul gata formulat pe care-I citim din carte ca pe o reţetă, monahul Nicolae
propune: "poate că soluţia cea mai nimerită ar fi:
a) Recitarea rugăciunilor de obşte pentru a se crea o atmosferă de
linişte şi reculegere, aceasta însemnând faza de pregătire, de punere în situaţia
de oratorie;
b) Rugăciunea propriu-zisă, făurită de fiecare, imnul de slavă şi
mulţumire, apoi spunerea păsului-inima revărsată;
c) După care s-ar cuveni să urmeze partea cea mai însemnată, faza
ascultării în care următor vorbirii- şi era oare nevoie să spunem ce ne doare şi
ce dorim, ca şi cum nu s-ar şti?- suntem atenţi să ne desprindem îndemnurile
care ni se dau; inima acum e pe recepţie". 38
Şi monahul Nicolae este dăruit cu darullacrimilor încă din închisoare şi
îndată după Botez; este subiectul unei binefaceri anonime în cel mai pur spirit
35

Andrew Louth, op. cit., p. 154.
N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, p. 49.
37
ldem, Jurnalul ... , p. 284.
38
Ibidem, p. 393.
36
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creştin, şi

comportamentul minunat al deţinuţilor ce se întrec în a se ajuta,
vorbi delicat, îl copleşeşte: "îmi ud aşa zisa pernă cu dulcile lacrimi fierbinţi
ale fericirii". Gestul frumos, dezinteresat, bun, emoţionează, fericeşte şi afară,
în viaţa de toate zilele şi cu atât mai mult într-o casă de suferinţă comună în
care toţi erau supuşi extenninării lente şi criminale 39 . "Darul lacrimilor" la
monahul Nicolae se integrează în "actul de credinţă" tocmai datorită stării
inexplicabile de fericire (extaz).
E o trăire aparte a creştinism ului ortodox, care îi oferă "fericirea în sine ...
nespus mai puternică decât orice speculaţie, dovezi, teoretizări". "Dar fericit,
de unde ştiu că sunt? Din aceea că la Rohia şi la Şurdeşti am plâns; Pentru că
ascultarea Sf. Liturghii îmi este uneori răsplătită cu darullacrimilor; pentru că
după Sf. Împărtăşanie cunosc tocmai fericirea aceasta- smerită, entuziastă, de
sine stătătoare - care întrebării de mai sus îi răspunde, paradoxal (prin tăcere,
printre lacrimi), surâzând". 4° Fericirea provenită din "darul lacrimilor" este
una de esenţă baptismală, pentru că "darul lacrimilor" devine chiar "botezul
lacrimilor"; acest "al doilea botez" reînnoieşte harul primit prin botez, face
vie din nou starea iniţială sine macula, pierdută prin păcatele de tot felul, care
fac inoperant harul baptismal; Sfântul Ioan Scărarul insistă asupra "izvorul
lacrimilor după botez" tocmai în acest sens 41 , iar Sfântul Simeon Noul Teolog
vede în "darul lacrimilor" adevăratul botez cu Duhul Sfânt, ce se referă în
primul rând la harul înnoitor al botezului sacramental. Nu este vorba, prin
urmare de două botezuri, ci de unul singur, care ar fi, însă nedeplin dacă s-ar
săvârşi fără prezenţa simţită a Duhului Sfânt. 42
Rugăciunea şi stările de fericire (extaz), inexplicabile, monahul Nicolae
le găseşte edificatoare la Dostoievski, care "ne apare ca unul ce a cunoscut
marea taină finală a ortodoxiei: isihia şi rugăciunea inimii. Makar Ivanovici din
Adolescentul - omul mereu fericit, pribeagul voios neştiutor de oboseală - o
dovedeşte cu prisosinţă; nedreptatea şi răul nici nu-l pot atinge; e întruchiparea
însăşi a idealului din versetul: rugaţi-vă neîncetat (1 Tes. V, 17), e bucuria care
trăieşte necontenit bucuria Învierii". 43
Antonie Plămădeală, op. cit., p. 156.
N. Steinhardt, Ispita lecturii,p. 14.
41
Nicolae Moşoiu, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a
Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, ed. "Paralela 45", Braşov, 2000, p. 86.
42
Ibidem, p. 87.
43
N. Steinhardt, Jurnalul ... , p. 215.
39

40
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"Actul de credinţă" este şi "act de dragoste faţă de aproapele". Există o
convertibilitate a cuvintelor: prin cuvinte se afirmă adevărul, prin cuvinte se
poate aduce liniştea şi fericirea. "Acţiunile nu sunt şi ele decât tot cuvinte, căci
pot servi numai la afirmarea adevărului. Două precizări: a) să ai ce spune; b)
cuvintele să fie convertibile ca moneta-hârtie. Pentru cuvinte, convertibilitatea
e în fapte, nu în aur" 44 .
Credinţa adevărată (vie) şi faptele bune "alcătuiesc ceea ce în fizica
modernă, care a renunţat la cauzalitate, se numeşte un cuplu invariabil" (Iacov
II, 14-17). 45 Cei care nu fac "acte de dragoste faţă de aproapele sunt doar
umbre, holograme, fantoşe; vii sunt numai cei care-şi prefac ideile în fapte,
dau realitate cuvintelor rostite, trec pe planul existenţial conceptele şi visările
planului ideativ - şi sunt decişi a plăti la nevoie preţul maxim ce nu poate fi
tocmit, singurul care nu înşeală niciodată: viaţa. Eroii mei preferaţi sunt de
aceea martirii". 46
Faptele bune ţin de posibilitatea acceptării minunilor, în care monahul
Nicolae crede ca şi în legile elementare ale fizicii şi aritmeticii. Primul efect
al credinţei e acceptarea minunilor (ceea ce nu contrazice respectul datorat
legilor de funcţionare a universului); fapta bună include minunea, ea însăşi e o
minune statomicită de Dumnezeu47 . De aceea, ca rezultat poate şi al suferinţei
din închisoare, consideră că păcatul împotriva Sfântului Duh (cel care nu se
iartă) " nu cumva o fi înjosirea persoanei semenului nostru - care-i chip şi
asemănare a lui Dumnezeu. De vreme ce dovada dragostei de Dumnezeu
o facem iubindu-ne aproapele (adică făptura Sa), dovada hulei nu o dăm
urându-1 şi batjocorindu-1, reducându-lla rang de obiect, tratându-1 ca şi când
ar fi lipsit de duh? Să fie oare creştinul în stare a pricepe că temeiul oricărei
morale e respectarea libertăţii celuilalt, e considerarea lui ca pe o fiinţă a cărei
libertate nu poate fi siluită?
Cred în quasi-identitatea acestor două cuvinte: duh şi libertate. Cred
că,răpindu-i omului libertatea îllipsim de pecetea duhului". 48
44

Ibidem.
Ibidem,
4
fi Ibidem,
47
Ibidem,
4
H Ibidem,
45

p. 253.
p. 267.
p. 274.
p. 270.
p. 250.
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nu trebuie să se prefacă în acea jalnică
şi absurdă slăbiciune care se îngăduie neoamenilor să calce în picioare cele
sfinte şi mărgăritarele. Bucuria sufletească nu-i o virtute subtilă şi rafinată, e
un atribut de bază a fiinţei omeneşti şi totodată al culturii. Bunătatea este alt
nume al definiţiei dată de Aristotel omului: fiinţă socială. Fără bunătate nu
putem convieţui, decât în condiţii de groază şi justificând amarnica afirmaţie
a lui Sartre: Ceilalţi, iată iadul! Există un altruism elementar exprimat prin
bunătatea care este o axiomă a vieţii obşteşti. 50
Suntem datori cu dragoste aproapelui pentru a ne învrednici de un Domn
care "din relatările Evangheliilor ne apare înzestrat cu toate însuşirile minunate
ale unui gentleman şi cavaler". Mai întâi că stă la uşă şi bate; e discret. Are
încredere în oameni, nu-i bănuitor. "Şi încrederea e prima trăsătură a boierului
şi cavalerului, bănuiala fiind, dimpotrivă a şmecherului". Gentlemanul e
cel care - până la proba contrarie - are încredere în oricine şi nici "nu se
grăbeşte avid să dea crezare defăimărilor pe seama unui prieten". Hristos iartă
uşor şi deplin. Şmecherul nu iartă niciodată, ori greu, în silă. "Nici eu nu te
osândesc ... ". E oricând gata să vină în ajutor. 51 Ştie să-şi gradeze aprecierea,
dă fiecăruia ce este al său. E mereu atent şi politicos; prietene, îi spune lui
Iuda. "Ori de câte ori dă, dă, din belşug, mai mult decât s-ar cuveni, boiereşte".
"Căci Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură" (Ioan III,34). Are simţul dărniciei;
"a risipi" e totuna cu a jertfi, acesta fiind un gest de nobil, nobilul fiind oricând
în stare să-şi sacrifice viaţa sau să-şi spulbere averea.
"Pe toţi oamenii îi îmbie să se recunoască drept ceea ce sunt cu adevărat:
nişte fii ai Tatălui, ai Stăpânului". Din acest punct de vedere, cartea cea mai
apropriată de Evanghelii este Don Quijote, de vreme ce şi cavalerul din La
Mancha le spune celor din cârciumă că sunt castelani fără s-o ştie şi le cere să
se poarte ca nişte nobili ce sunt.
"Situaţia de creştin e totuna cu statutul de aristocrat, pentru că îşi are
temeiul în cele mai senioriale însuşiri: libertatea şi încrederea (credinţa) .
Ce este nobilul , feudalul? mai presus de orice, un om liber. Ce înseamnă
credinţa? Încrederea în Domnul, deşi lumea e rea, în ciuda nedreptăţii, în
pofida josniciei, cu toate că de pretutindeni nu vin decât semnale negative". 52
La fel

însă, bunătatea şi mărinimia
49

49

50
51

52

Idem, Dăruind vei dobândi, p. 96.
Idem, Primejdia mărturisirii, p. 41.
ldem, Jurnalul.. .. p. 103.
Ibidem. p. 104.
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Un deosebit rol în realizarea actului de bunătate îl are "nevoia de afecţiune,
de niţică atenţie, de o vorbă bună, când şi când ... nevoie de puţină simpatie şi
căldură"; îşi are un argument peremptoriu: Hristos pe cruce, gol, ţintuit, bătut,
scuipat, batjocorit. .. n-a răsplătit El vorba bună a bunului tâlhar cu făgăduinţa
extraordinară: Astăzi vei fi cu Mine în rai?! În vreme ce patriarhii, proorocii,
drepţii Vechiului Testament mai zăceau încă în Iad!" 53
"Cuvântul lui Dumnezeu a creat lumea. Cuvintele oamenilor, dacă se
rostesc potrivit cu voia lui Dumnezeu şi în sensul planului divin, pot recrea
raiul. Tâlharul de pe cruce, pentru a fi în aceeaşi zi în rai, n-a avut nevoie decât
să spună câteva CUVINTE". 54
Ca anti-realizare a vorbei bune, consideră a fi minciuna: "Boala noastră
fatală, iar nu cancerul. Ea sapă fondul moral (şi biologic) al întregii naţiuni; ea
ne va duce la schizofrenie generală; într-atât am asimilat-o, încât nici nu o mai
simţim, am integrat-o. Trăim pe două planuri potrivnice, în cele din urmă nu
se poate să nu ajungem la formele cele mai grave de psihoză. E capitală. Nu
«se vede»? Nici radiaţiile cancerigene nu se văd". 55
Începutul tuturor lucrurilor este supus harului Sfântului Duh. Harul se
manifestă cu aceeaşi intensitate din totdeauna, iar monahul Nicolae îi este pe
plac preluând de la scriitorul catolic francez Francois Mauriac, să asemuiască
harul cu o muzică. "De aceea Botezul sau convertirea ori intrarea în monahism
se produc în acompaniamente de muzică divină. Cu timpul, însă, conform
slăbiciunii omeneşti şi tendinţei către entropie a capacităţii de receptare a
harului, muzica aceasta devine din ce în ce mai anevoie în organele noastre
auditive şi de acolo în sufletele noastre. Ne revine sarcina, grea desigur de
la un moment dat încolo, după ce (de putem spune astfel) fanfara a trecut
colţul străzii, de a făuri muzica, acum mult mai slabă şi aproape inaudibilă,
să o făurim noi din resurse proprii. Nouă aşadar, ne revine sarcina menţinerii
muzicii harice prin strădania noastră personală. Elementele ne sunt date,
inspiraţia nu a pierit, dar elaborarea muzicii, adică menţinerea harului la nivel
iniţial, e treaba noastră." În acest sens, principala primejdie pe care o are de
înfruntat monahul e de ordin raţional, el e chemat a demonstra zi de zi că
teribila formulă a lui Sartre: "Ceilalţi - iată iadul!" este greşită, dincolo de
53

Zaharia Sângeorzan, op. cit., p. 1OI.
N. Steinhardt, Cartea Împărtăşirii, ediţie alcătuită de Ion Yartic, Biblioteca Apostrof,
Cluj-Napoca, 1998,p. 71.
55
Zaharia Sângeorzan, op. cit., p. III.
54
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posturile, rugăciunile, metaniile, privegherile necesare care riscă să devină un
simplu mecanism. 56
În tinereţe asculta muzica lui Wagner, ascultată "într-o dispoziţie vecină
cu transa", iar mai târziu, "în zodia lui Mozart". Întrebat fiind despre afirmaţia
lui Emil Cioran: "numai muzica poate crea o complicitate indestructibilă între
două fiinţe. Pasiunea e vremelnică, se degradează ca tot ce e viu, în timp ce
muzica e de esenţă superioară vieţii şi bineînţeles, morţii", ce rol îi revine în
acest caz credinţei, răspunde tuturor uluitor: "Iată că Marele Sceptic crede şi
el în ceva: în muzică. N-are încotro. Crede în muzică, adică de fapt în credinţă.
Căci muzica - atunci când se înalţă pe culmi - este act de credinţă. Henri
Bremon: Poezia pură este rugăciune. Îndrăznesc a zice, urmându-1 pe George
Bălan: muzica autentică (Bach, Mozart, Haydn, Wagner, Brahms, Schubert ... )
e o ipostază a credinţei". 57
Aproape şi împreună cu muzica este poezia în ipostazierea "actului de
credinţă; poezia este preferenţiabilă în eseurile sale tocmai pentru acest fapt.
În credinţa sa, poezia nu este un simplu gen literar, aşa cum ne-au învăţat
cărţile de critică. Poezia nu depinde nici de rimă şi nici chiar de ritm şi întru
nimic de aspectul ei grafic. E o stare a minţii, a complexului psiho-somatic,
a dispoziţiei temperamentale. E în chipul cel mai evident o stare harică. E tot
atât de felurită de proză ca o înfăţişare a unei materii de alta. E un soi de scurtcircuit, de scurtătură, de mijloc de comunicare, infinit mai rapid şi mai intim
cu lumea. E un mod de cunoaştere analog intuiţiei ori revelaţiei, de aceea e
nespus mai preţios, mai inefabil, mai adânc, mai fragil". 58 Poezia, ca stare
revelatoare şi inefabilă îl face să afirme: "pururi citesc cu interes şi curiozitate,
cu simţul aşteptării". 59 Aşteptarea este "nădejdea celor nevăzute". 60
Poezia confirmă spusa lui Emil Brunner: orice cuvânt este grărirea către
mine. Poezia - îndeosebi, categoric formidabil, aceasta e: grăirea către mine.
Ea presupune aşadar, mai exigent decât oricare alt gen literar sau orice alt mod
artistic o relaţie de tip tu-eu. Cuvântul nefiind o abstracţiune de sine stătătoare,
ci un act de strânsă comuniune şi mare intimitate, poezia nu poate fi gândită
(şi realizată) decât ca un sistem de comunicare - spovedanie - destăinuire
N. Steinhardt, Primejdia mărturisirii, p. 80.
Zaharia Sângeorzan, op. cit, p. 127.
5
K N. Steinhardt, Drumul către isihie, p. 23.
59
Ibidem, p. 24.
60
1dem, Ispita lecturii, p. 13.
56

57
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- dăruire- apel -totală încredinţare şi încredere a emiţătorului: el se predă
destinatarului, ipoteticului său cititor pe de-a întregul, în nădejdea că cifrul său
va putea fi descifrat, primit şi reintegrat de persoana (de fiinţa) cititorului, fără
ca să aibă loc un proces de respingere asemănător celui ivit după transplantul
unui organ somatie esenţial.
Înţelegerea poeziei implică deci o stare de bunăvoinţă din partea
receptorului, de ospitalitate, de mărinimie şi de încredere: din partea sa în
aceeaşi măsură ca din partea poetului. Textul se lasă înţeles, gustat, încorporat
numai în absenţa unei atitudini egoiste, agresive a destinatarului 61 ; starea de
bunăvoinţă e integrată cântării îngerilor: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe pământ pace între oameni bunăvo.ire!" (Luca II, 14).
Poezia, fiindcă e act de credinţă, e veşnică şi creatoare de sensibilitate,
iar câtă vreme oamenii vor avea sensibilitate, va fi şi poezie 62 ; căci "definiţia
poeziei de totdeauna e cea dată de Mircea Eliade culturii: contactul permanent
cu misterele 63 , dar totodată poezia este "viul" în a cărei textură intră cele mai
felurite şi contradictorii ingrediente. De unde şi imposibilitatea de a o defini. 1
se potrivesc nenumărate definiţii care se bat cap în cap64 , însă corolarul rămâne
în ipostaza sa fundamentală de "act de credinţă".
"Omul a fost creat să duhovnicească şi să poetizeze Cosmosul". 65
Lanţurile doctrinale ale ideilor tiranice nu leagă mai slab decât lanţurile
metalice, reduc sensibilitatea, îngustează câmpul vizual, macină agerimea
spiritului. Omul, dacă nu se va produce o reacţie,dacă nu va folosi antipodul
poeziei (în cel mai larg înţeles) e posibil să evolueze spre starea de computer:
rămâne capabil de a prelua datele însă numai în strânsoarea programului 66 •
Acest lucru l-a experimentat cu entuziasm în închisoare, pentru că oamenii de
aici (celula 34, Jilava) iubeau poezia, iubeau frumosul: "Din prima zi constat
în toată celula o sete grozavă de poezie.
Învăţarea pe dinafară a poeziilor este cea mai plăcută şi mai neostoită
distracţie a vieţii de închisoare. Fericiţi cei ce ştiu poezii; e un om făcut în
detenţie, ale lui sunt orele care trec pe nesimţite şi în demnitate".
ldem, Drumul către isihie, p. 44.
Zaharia Sângeorzan, op. cit., p. 76.
63
Ibidem, p. 9.
64
Ibidem, p. 109.
65
Ibidem, p. 112.
66
Idem, Drumul către isihie, p. 43.
61

62
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Era fericit că ştia pe dinafară Luceafărul, Scrisoriile, mult Coşbuc şi
Topârceanu, mii de versuri de Gyr şi de Crainic, de Verlaine, Lamartine şi
Baudelaire, etc. Intra într-o solidaritate de ethos românesc, neplângându-se de
antisemitism. Prin poezie şi aristocraţia spiritului, are capacitatea de a converti
totul în bogăţie sufletească: "În celula 34, bucuria (izvorâtă din aristocraţie,
poezii şi sfidare) şi durerea ... se amestecă atât de inextricabil, încât totul,
inclusiv durerea se prefac în fericire extatică şi înălţătoare ... Suferinţa pe care
o asimilăm,dintr-o dată devine euforie". 67
Eficienţa şi structura "actului de credinţă" în elementele sale constitutivdeschise şi complementare poate alcătui profilul unei credinţe post-baptismale,
dinamică şi lucrătoare, realizabilă oriunde şi la oricine e conştient de darurile
Botezului.

Stil şi limbaj in comunicarea Evangheliei
(metaforizarea limbajului eclesial)
"Creştinismul

este dintre substanţele care in vitro se vestejesc, care
numai in vivo". 68
Din acest motiv, problema stilului, ca mod, fel de a fi, de a acţiona, a se
comporta, de a vorbi 69 l-a preocupat pe monahul Nicolae, fiindcă certitudinea
sa este că Hristos nu a venit în lume să intemeieze o nouă religie, încă o
religie, ci să ne descopere un nou mod de viaţă (A way oflife) pus în practică. 70
Problemele limbajului folosit în predici şi în alte articole teologice se
supune atenţiei monahului Nicolae în sensul în care se săvârşeşte grava eroare
de a confunda platitudinea stilistică cu ortodoxia. "Demonul lozincăriei şi al
stereotipiei eclesiastice este la fel de real şi de virulent ca geamănul său din
literatură; pândeşte pe toţi arhiereii, preoţii şi monahii, umblând fără odihnă şi
căutând pe cine să înghită, să compromită, să sterilizeze".
propăşesc şi proliferează

67

Antonie

Plămădeală,

De la Alecu Russo, la Nicolae de la Rohia, voi. III, Sibiu, 1997,

p. 155.

Protos. Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovniceşti II, ed. Episcopiei Romanului şi
1990, p. 698.
69
Florin Marcu, Dicţionar uzual de neologisme, ed. Saeculum, Bucureşti, 1997, p. 342.
70
N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, p. 295.
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Tipizarea verbală anihilează simţămintele şi învăţăturile folositoare 71
printr-o "terminologie devenită imuabilă şi sacrosantă" supusă unor tematici
obligatorii ce duc la "conservarea capiştelor pustii" 72 , un simptom de lene,
frică şi uscăciune a inimii.
În viaţa Bisericii şi în teologia ortodoxă, Evanghelia este anunţ, buna vestire
a mântuirii păcătoşilor prin Persoana lui Hristos. Este consemnarea faptului
Întrupării, lucrării, pătimirii şi Învierii Fiului lui Dumnezeu, "în vremea lui
Ponţiu Pilat". Evenimentul Hristos înseamnă infinit mai mult decât vestirea
cu vântului - mesajului, devreme ce Hristos a cerut nu numai să credem (ceea
ce diavolul face), ci să devenim asemenea Lui. Singura cale de a spune ceva
autentic şi corect dincolo de cuvintele evanghelice, e participare - trăire la
Hristos, la Adevăr. 73
Sunt duşmănoase comunicării Evangheliei stilul pilduitor, edificator,
onctuos, stilul emfatic, grandilocvent sau deprinderea comodă de a reduce
predica la repetarea pericopei evanghelice. E de preferat o vorbire pitorească,
pe şleau, pe înţelesul tuturor. 74
Alături de năpasta platitudinii sterile şi a vorbirii standardizate, aflăm
urgia rămânerii în urmă, a zăbovirii în trecute vremi şi a ne înscrie într-un
"neoclasicism" sau "neotradiţionalism": dorinţa de a crea ceva (artistic) pe
cale de imitaţie şi de devenire la trecut, uitându-se că "clasicii" au fost moderni
la timpul lor. Neoclasiciştii şi neotradiţionaliştii nesocotesc câteva adevăruri
fundamentale:
1. Cel mai mare omagiu adus unei "metode" sau "şcoli" nu e de a
limita, ci de a le continua; a-ţi spune cuvântul nou şi puternic;
2. Marile teme constituie, prin frumuseţea lor, izvoare inepuizabile de
inspiraţie;

3. Nu poţi crea (în artă) fără dragoste. A crede că poţi comunica cu,
a reda o societate fără a fi pătruns de poezia ei, a fi modern urând lumea
modernă, e o erezie cumplită;
4. Originalitatea în artă, ca şi în ştiinţă, presupune cunoaşterea
trecutului. Trecutul e în realitate, nu un program sau o călăuză, ci un impuls, o
şi

71

Ibidem, p. 296.
ldem, Drumul către isihie, p. 151.
73
Pr. Stylianos Papadopulus, Teologie şi limbaj. Teologie empmca - limbaj
convenţional, trad. rom. Pr. Dr. Ilie Frăcea în Revista teologică, Sibiu, 1/1999, p. 9.
74
N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, p. 246.
72
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experienţă aglomerată

care impune cercetarea şi lucrul înaintea fiecărui gând
nou, fiecărei noi simţiri moderne. 75
Pildele, exortaţiile, sfaturile, mustrările, se cuvine să fie mereu
actualizate. Acesta-i adevăratul aggiornamento! "Dogma este cea neclintită,
nu imagistica, nu captarea, după cum în viaţa profană morala nu se schimbă,
dar sensibilitatea poetică ia mereu alte înfăţişări şi dialoghează cu alte regiuni
ale sinei". 76 Dogmele- ne spune părintele D. Stăniloae- nu sunt un sistem de
învăţături, finit în perspectiva lui şi dependent de om în realizarea lui limitată,
ci tălmăcirea realităţii lui Hristos în curs de extindere în oameni; ideea generală
este promovarea unei comuniuni tot mai intime a noastră cu Dumnezeul Cel
Personal, Care S-a făcut om pentru aceasta. 77
Este o teologie insuficientă aceea care constă dintr-o repetare literală a
cuvintelor şi a formulelor din trecut; se împiedică orice înviorare spirituală şi
orice progres duhovnicesc şi orice dinamism şi dă dovadă de iresponsabilitate. 78
Cel care vorbeşte de la început de mileniu, nu se poate referi la aceleaşi
păcate, năravuri şi situaţii ca Sf. Ioan Gură de Aur, Veniamin Costachi ori An tim
lvireanul. Trebuie să existe o identitate între predicator şi analistul teolog,
contemporan credincioşilor, iar nu o "mumie, o fantomă, ca un patefon"; nu li
se cere informaţie radio-televizată (totală) cât datoria de a fi perfect informaţi
de durerile şi suferinţele celor din lume. 79
Părintele Stăniloae afirma că: "teologia, şi în general spiritualitatea de
azi e preocupată atât de mult de hermeneutică, pentru că a devenit conştientă
că a cunoaşte înseamnă a interpreta". RO
Monahul Nicolae, în aceeaşi intuiţie harică, surprinde esenţa limbajului
în problematica interpretării: "de vreme ce individul nu are putere decât asupra
limbajului, că nu poate ieşi din el- zice Brice Parain- ce poate face? N-are
încotro, trebuie să vorbească. Prin cuvinte se afirmă adevărul, prin cuvinte se
pot aduce liniştea şi fericirea. Singurul mijloc de a vorbi corect este, la urma
ldem, Prin alţii către sine, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996, p. 15-16.
ldem, Dăruind vei dobândi, p. 296.
77
Pr. Praf. Dr. Ion Bria, Teologia părintelui Stăniloaie şi hermeneutica ecumenică, în
rev. Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6 1 2000.
n Ibidem, p. 73.
79
N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, p. 297.
Ho La Pr. Praf. Dr. Ion Bria, Teologia părintelui D. Stăniloae şi hermeneutica ecumenică,
în rev. Biserica Ortodoxă Română, nr. 4-6/2000.
75

76
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urmei, de a trăi corect. .. Limbajul cinstit, limbajul acela care ne eliberează de
limbaje un soi de sfinţenie". 81
Este o lucrare asemănătoare poetului care singularizează cu vântului pentru
a-i da forţa de a produce o senzaţie; reînnoieşte percepţia şi reîmprospătează
facultatea cuvântului de a o trezi din amorţeală; ca şi cum cuvântul, credinţa
operează la fel: ne descoperă lumea, oamenii, viaţa şi ne scoate din plictiseală
şi din platitudine, deoarece şi în cuvânt şi în credinţă, lucrează aceeaşi putere;
harul sfinţilor. 82
Precizăm că limbajul teologic, ca mărturisire ori bună - vestire, nu este
revelat, el fiind lucrarea omului în cadrele îngrădirii locale şi de neam. Ţine
locul de semnificat ce şi de fenomen lingvistic. În schimb, adevărul, căruia
îi dau mărturie prin cuvântul meu este necreat, este taina lui Hristos, fiind
semnificantul inefabil ce nu se identifică cu forma lingvistică în continuă
schimbare.
Cuvintele pe care teologul le alege ca instrument logic, sunt numai
"semantice", "declarative", "semitice" ale adevărului. Cuvintele în teologie
numai "înseamnă" sau declară, exprimă adevărul dar nu-l cuprind şi nici nu
se identifică cu el în parte sau în totalitate. 83 Criteriul pentru acordul asupra
cuvintelor, înţelesului şi asupra semnificaţiei este comuniunea, cunoaşterea în
comun a adevărului.
Relativizarea limbajului şi întreaga lipsă de încredere în acesta,
caracteristice postmodernismului şi reflectate atât de evident în teoriile
deconstructiv-structuraliste, reprezintă rezultatul firesc al acestei detaşări false
a limbajului, de caracterul său dialogic, interpersonal.
Unitatea limbajului, iar pe de altă parte particularitatea s.a, reprezintă
semnul acelei unităţi fundamentale în diversitate care stă la baza umanităţii.
Important este a fi conştient de puterea limbajului şi cuvintelor- folosite
atât pentru a promova unitatea şi armonia, cât şi pentru a (o) distruge. Cuvintele
pot creea sau distruge atât viaţa sinelui, cât şi a celorlalţi; totodată limbajul şi
cuvintele omeneşti au puterea de a revela subiectul şi de a crea comuniune, iar
prin aceasta a înfăptui adevărul.

MI
M2
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Ibidem, p. 352.
Ibidem, p. 332.
Prof. Stylianos Papadopulus, op. cit., în Revista

Teologică,
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SIMBOLUL CREDINŢEI.
ASPECTE LINGVISTICE
Praf Maria

Frenţiu

Textul adoptat ca simbol al credinţei la primele două sinoade ecumenice
(Nikeea - 325 şi Constantinopol - 381) a fost recunoscut, cu excepţia lui
Filioque, de toate cele trei mari biserici: catolică, ortodoxă şi protestantă. El
este "textul de credinţă prin excelenţă al creştinismului, deoarece a reuşit să
reconcilieze concepţia monoteistă cu concepţia trinitară despre Dumnezeu" 1•
Patriarhul monofizit Petru Gnafeus (Fu Ilo) a inclus rostirea Crezului
în cadrul Sfintei Liturghii în anul 4 71. Locul său în liturghia răsăriteană,
după Vohodul mare şi înainte de Anafora, a fost fixat sub patriarhul
Constantinopolului Timotei (512-518). Înainte de această dată, Crezul era
recitat în slujba Botezului 2•
Studiul de faţă urmăreşte unele aspecte lingvistice ale Simbolului
credinţeP, reţinând particularităţile gramaticale specifice variantei religioase
a limbii române literare, manifestate în grafie, fonetică, morfologie, sintaxă şi
topi că.
În privinţa grafiei, se scriu cu iniţială majusculă, conform principiului
simbolic (acesta recomandă scrierea aceluiaşi cuvânt după împrejurare: cu
iniţială mică dacă este întrebuinţat în accepţia lui obişnuită, dar cu majuscule
dacă are o semnificaţie simbolică):
Preot Prof. Dr. Ion Bria, Dicfionar de teologie ortodoxă A-Z, Ed. a Il-a revizuită şi
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
1994, p. 113.
2
Preot Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica generală cu nofiuni de artă bisericească,
arhitectură şi pictură creştină, Ed. a II-a revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993, p. 749.
3
Menţionăm că, pentru analiza de faţă, am utilizat textul Crezului prezent în Liturghier,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000.
1

completată, Bucureşti,
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numele proprii divine, substantivele comune care se referă la
Persoanele Sfintei Treimi, pronumele şi adjectivele cu referinţă
divină, substantivele care o desemnează pe Maica Domnului:
"Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii: Lumină din
Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu
făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât
din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi
S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s-a
îngropat. ..
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl
purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi slăvit,
Care a grăit prin prooroci".
• substantive care desemnează textele fundamentale ale creştinismului:
"Şi a înviat a treia zi, după Scripturi".
• numele slujbei prin care se poate deveni creştin:
"Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor".
• substantivul biserică, atunci când se referă la "instituţia" întemeiată
de Mântuitorul:
"Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică".
La nivel fonetic, remarcăm prezenţa fonetismului arhaic "ceruri" (" ...
S-a pogorât din ceruri"; "S-a înălţat la ceruri ... ").
Substantivul "prooroci" ("Care a grăit prin prooroci") apare cu forma
neetimologică, cu hiat, datorată, probabil, unei reetimologizări.
Pe plan morfologic, jlexiunea nominală are caracteristici grafice şi
lingvistice, tipice limbajului religios.
Substantivul propriu care-L desemnează pe Fiul lui Dumnezeu apare cu
forma grafică Iisus Hristos. Deşi acest teonim creştin este cel mai important, în
•
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ortografia românească actuală nu are o formă normată, stabilă şi unică4 • Astfel,
catolicii şi protestanţii preferă varianta Isus Cristos, iar unii filologi clasici sau
autori cu instrucţie umanistă scriu Iisus Christos. Forma grafică preferată de
ortodoxie îşi are justificarea în principiul tradiţiei. Această formă a pătruns
în terminologia bisericească în perioada slavonismului cultural-bisericesc
şi s-a generalizat la începutul secolului al XVI-lea. În DOOM (Dicţionarul
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Ed. a II-a revăzută şi
adăugită, 2005) teonimul apare menţionat cu formele Hristos/Cristos, Isus/
Iisus.
Substantivul propriu Domn(ul) folosit în forma nearticulată (o ocurenţă)
şi în forma articulată enclitic, Domnul, desemnează două Persoane din Sf.
Treime: Iisus Hristos şi Duhul Sfânt. Acest substantiv intră în sintagme mai
mult sau mai puţin sudate: " ... unul Domn Iisus Hristos", "Domnul de viaţă
Făcătorul". Se întâlnesc în text şi alte sintagme cu valoare de nume proprii
folosite pentru a desemna persoanele divine: "Tatăl Atotţiitorul", "Făcătorul
cerului şi al pământului", "Fiul lui Dumnezeu", "Unul-Născut", "Lumină",
Duhul Sfânt.
Există în Crez un plural tipic pentru limbajul liturgic, "ceruri", care
semnifică "locul unde sălăşluieşte Divinitatea": " ... S-a pogorât din ceruri ... ";
"Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui". Această formă arhaică
este ocurentă şi în alte texte religioase.
Un alt plural masculin, specific limbajului biblic românesc, este veci.
În text apare în locuţiunea "de veci", precedată de expresia cu sens temporal
"mai înainte". Această asociere sugerează un timp sacru nelimitat.
Substantivul "Făcătorul" (<"face"+ "-ător") vine din fondul mai vechi al
limbii române şi este preferat sinonimului său "Creatorul". Tot în faza arhaică
a românei a apărut o creaţie lexicală, "atotţiitor". A-tot constituie "traducerea
elementului de compoziţie latinesc omni-, e, deci, dativul adj. tot şi îl aflăm
mai ales în cuvinte care sunt atributele date lui Dumnezeu" (DA/DLR, Literele
A-B; 1913). Campusul cu valoare morfologică iniţial adjectivală, devenită
apoi substantivală, exprimă superlativul absolut.
4

Eugen Munteanu, Lexicologie biblică românească,

Bucureşti,

Editura Humanitas, p.

486.
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Sintagma "de o fiinţă" apare în forma neaglutinată care respectă regulile
ortografice ale românei actuale. În componenţa sintagmei se recunosc
prepoziţia "de", articolul nehotărât "o" şi substantivul "fiinţă".
Substantivul "Lumina" îşi are justificare grafică în Evanghelie, acolo
unde Hristos spune despre Sine: "Eu sunt Lumina lumii" (Ioan 8, 11 ). Două
ocurenţe are în text adjectivul pronominal nehotărât: " ... al tuturor celor
văzute şi nevăzute", " ... mai înainte de toţi vecii".
Textul la care ne referim este cunoscut sub numele de "Simbolul
credinţei", "Mărturisirea de credinţă" şi "Crez". În Liturghier apare genitivul
sintetic. Cea de-a doua sintagmă conţine genitivul analitic, format de prepoziţia
"de". Cel de-al treilea nume al rugăciunii analizate reprezintă un verb iotacizat,
specific limbajului liturgic, la indicativ prezent : "crez".
Morfemul proclitic de genitiv "lui" apare în cazul substantivului propriu
"lui Ponţiu Pilat", procuratorul Iudeii (cel care L-a condamnat la moarte pe
Hristos), având deci un sens personal. Substantivul propriu "Tatăl" are în text
cinci ocurenţe, fapt ce denotă importanţa acestei Persoane din Sfânta Treime,
la care se raportează Celelalte două şi universul întreg. Pronumele relativ
"care" are 6 ocurenţe (patru în cazul N, una în cazul acuzativ, "prin Care" şi
una în G, "a Cărui"), toate ortografiate cu majusculă. Cu 8 ocurenţe apare în
text şi pronumele reflexiv "s-", şase ortografiate cu majusculă- "S-a născut",
"S-a pogorât", "S-a întrupat", "S-a făcut om", "S-a răstignit", "S-a înălţat"-,
două cu minusculă- "s-au făcut", "s-a îngropat". Există, după cum se poate
uşor observa, o inconsecvenţă ortografică: "s-a îngropat". Pronumele reflexiv
folosit aici se referă la Persoana lui Hristos, referinţa divină presupunând,
aşadar, ortografierea cu majusculă. Bogata întrebuinţare a acestui pronume
este explicabilă prin traducerea din slavă. Câte o ocurenţă au pronumele relativ
"Cel ce" şi pronumele demonstrativ "Cel" (sensul Acela).
Adjectivul apare singur ("adevărat") sau precedat de articolul
demonstrativ, acordat în gen, număr şi caz: " ... al tuturor celor văzute şi
nevăzute". Articularea cu articol demonstrativ este o marcă morfologică clară
a conversiunii adjectivelor postverbale.
Adjectivul pronominal posesiv "a noastră" indică relaţia cu subiectul.
Pronumele personal "noi" are 2 ocurenţe în text: "pentru noi", fiind de fiecare
dată precedat de prepoziţia "pentru" care cere cazul acuzativ.
Se întâlnesc şi participii cu sens activ, adjectivizate: "născut, nu făcut".
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valoare substantivală,
cunoaşte două ocurenţe şi subliniază unicitatea fiecărei Persoane a Sfintei
Treimi. Conform principiului simbolic, acest numeral ar trebui ortografiat
cu majusculă. Numeralul "una" are valoare adjectivală: "Întru una, sfântă,
Numeralul "unul", având

formă articulată şi

sobornicească şi apostolească Biserică".

Numeralul din sintagma "a treia zi" fixează momentul Învierii, de
maximă intensitate existenţială, care a făcut ca totul să fie nou sub soare.
În cadrul ftexiunii verbale, apar câteva fenomene lingvistice specifice
limbajului liturgic.
Verbul apare aşezat la finalul frazei: "Care ... S-a făcut om"; " ... a Cărui
împărăţie nu va avea sfârşit". Aceasta ţine de tradiţia scrisului biblic, datorită
originalului. Viitorul popular este format cu "a voi" şi conjunctivul prezent al
verbelor de conjugat "va să vină", "va să fie".
Reflexivul pasiv, frecvent în limba literară veche, apare şi în Crez: " ...
prin Care toate s-au făcut"; " ... şi s-a îngropat".
Verbul "a purcede" (înv. şi pop.) are sensul "a se trage din, a-şi avea
originea, a proveni, a izvorî, a (se) explica (prin) 5, a (se) naşte (din) 6". Are
valoarea unui prezent etern. Verbul "a [se] pogorî" vine din sl. pogoriti: (înv.)
"a se coborî" 7 •
Verbul "a şedea"(< lat. sedere) este un fapt de limbă populară. Tot un
termen popular este "a grăi"(< bg. graja, ser. grajati). Aceste forme populare
sunt folosite "în scopul exprimării şi al explicării adevărurilor creştine"K pentru
a uşura accesul credincioşilor la înţelegerea filosofiei şi moralei creştine.
Fiind o mărturisire de credinţă, verbul "cred", aflat în poziţie iniţială,
devine cel în jurul căruia se organizează întregul text. În originalul din 381
apare forma "credem" (1, pl.) 9 , dar în Liturghier şi în cărţile de rugăciuni apare
la persoana 1 singular. Acest verb intră în relaţie cu alte două, "mărturisesc" şi
"aştept", aflate şi ele la începutul enunţurilor. Legătura "cred"- "mărturisesc"
- "aştept" redă trăirea, acţiunea şi starea fiecărui creştin. Rostirea împreună
dicţionar universal al limbii române, Bucureşti-Chişinău, Editura Litera
2006.
6
Gheorghe Chivu, Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc
actual, Bucureşti, 1997, p. 14.
7
DEX, Ed. a 11-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 191.
x Ioan Bălan, Limba cărţilor bisericeşti. Studiu istoric şi liturgic, Blaj, 1914, p. 70.
9
Preot Prof. Dr. Ion Bria, op. cit., p. 113.
5

Noul

Internaţional,
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a Crezului transformă rugăciunea/mărturisirea într-o voce comună, cea a
Bisericii întregi.
Expresia "nu va avea sfârşit" credem că poate fi considerată locuţiune
verbală cu sensul "nu se va sfârşi", sugerând veşnicia Împărăţiei.
Acţiunile desemnate de verbele care au legătură cu persoanele
mărturisitoare sunt la prezent. Verbele ce numesc acţiuni săvârşite de Iisus
Hristos sunt în marea lor majoritate la perfect compus (ex.: "S-a născut").
Pentru starea actuală de aşteptare în care se află Fiul omului, textul foloseşte
un verb la prezent, "şade", iar pentru ceea ce va săvârşi la Parusie verbul
întrebuinţat este la viitor popular: "va să vină".
Forma reflexivă "S-a născut", la trecut, vine să întărească un concept
teologic foarte important: naşterea din veci a Fiului din Tatăl. Verbul activ
pronominal "S-a pogorât" (presupune reluarea prin clitic de acuzativ)
sugerează implicarea Fiului în actul mântuirii noastre prin smerenia coborârii
din condiţia de Fiu al lui Dumnezeu, în ipostaza de Fiu al Omului.
În actul întrupării lui Iisus un rol important 1-au avut Duhul Sfânt şi
Fecioara Maria. La nivelul limbajului, verbul predicativ "(S)-a întrupat" se
asociază cu cele două complemente "de la Duhul Sfânt" şi "din Fecioara
Maria".
Foarte interesantă este nuanţa teologică exprimată cu ajutorul sintagmei
"S-a răstignit". Hristos S-a răstignit pe Sine din proprie voinţă, dar a fost
răstignit de cei pentru care a venit ca Răscumpărător.
Condiţia divină este exprimată lingvistic cu ajutorul verbului activ
pronominal "S-a înălţat" urmat de complementul circumstanţial de loc, fără o
determinare clară, "la ceruri".
În legătură cu o altă acţiune a lui Hristos, textul utilizează conjunctivul
(mod al posibilităţii) "să judece".
Verbele care au legătură cu a treia Persoană a Sfintei Treimi, Duhul
Sfânt, sunt la prezent ("purcede" - e o valoare de prezent etern aici) şi la
perfect compus ("a grăit prin prooroci") - Proorocia s-a finalizat la apariţia
Mântuitorului. La diateza pasivă 1 prezent se află sintagma "este închinat şi
slăvit", desemnând atitudinea credincioşilor, de ieri şi de azi, faţă de Persoana
Mângâietorului.
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Majoritatea verbelor au valoare predicativă, excepţie constituind-o
verbul copulativ "a se face", care împreună cu substantivul "om" formează un
predicat nominal.
Adverbul "iarăşi" are nuanţă temporală de viitor.
În text apare şi o locuţiune prepoziţională, "de-a dreapta", care are
bogate conotaţii simbolice în limbajul biblic. Cele mai multe prepoziţii cer
cazul acuzativ: "întru", "din", "de", "pentru", "în", "de la". Prepoziţia "întru"
este specifică limbajului biblic românesc şi apare utilizată în text fără eliziunea
vocalei finale "u". Prepoziţia "spre" este folosită cu sens final şi urmată de
substantivul "iertarea".
Prepoziţia "după" din cadrul sintagmei "după Scripturi" ar putea avea
valoarea unei locuţiuni conjuncţionale "după cum" (potrivit cu, în conformitate
cu); în acest caz este evidentă absenţa unui verb ("spun, mărturisesc, afirmă"
Scripturile). Poate avea şi sensul de "a ţine seama de", "având în vedere",
"luând în considerare" (Scripturile).
Conjuncţia "şi" este frecvent folosită în poziţia iniţială înaintea unui
verb de mişcare. Are un aspect narativ şi cumulativ.
Interjecţia "Amin", apărută în finalul textului este tipică limbajului biblic
şi are valoare predicativă ("Aşa să fie!").
Pe plan sintactic, se remarcă multiplele determinări atributive, la
nivelul propoziţiei, dar şi al frazei, referitoare la numele divine. Există în
Crez numeroase apoziţii juxtapuse (deci separate între ele prin virgulă) sau
legate prin conjuncţia coordonatoare "şi". Se poate observa existenţa unor
apoziţii dezvoltate care au ca regent un substantiv nume propriu al Divinităţii,
exprimate printr-o îmbinare de cuvinte: substantiv urmat de atribute sau chiar
de propoziţii atributive - "Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi
slăvit, Care a grăit prin prooroci".
Semnul [:] este folosit înaintea unei apoziţii dezvoltate care cuprinde
atribute, dar şi o propoziţie atributivă, ceea ce arată intenţia de a pune în
evidenţă pe cel desemnat prin substantivul propriu Iisus Hristos.
Frecvenţa apoziţiilor se justifică prin aceea că ele stabilesc un raport de
echivalenţă cu termenul la care se referă.
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Atrage atenţia, în structura apoziţiei dezvoltate din primul alineat
al textului, construcţia realizată cu ajutorul unor termeni opuşi: "Făcătorul
cerului şi al pământului[ ... ], al tuturor celor văzute şi nevăzute". Dumnezeu
integrează perfect contrariile în creaţie.
O altă caracteristică la nivel sintactic este lipsa predicatului "cred",
care ar trebui să fie prezent în alineatele 2 şi 8. Există un paralelism sintactic
evident la nivelul structurii alineatelor 1, 2, 8 şi 9. Apar fraze lungi în care
domină raportul de coordonare copulativă "Care, pentru noi oamenii şi pentru
a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi
din Fecioara Maria şi S-a făcut om ... ". Repetiţia structurii "pentru noi" pune
în valoare destinatarii jertfei hristice.
Complementele circumstanţiale de timp vizează o dimensiune a veşniciei,
atemporalitatea - "mai înainte de veci" -, dar şi temporalitatea istorică: "în
zilele". O dimensiune eshatologică este sugerată de sintagmele "va să vină" şi
"nu va avea sfârşit", "viaţa veacului ce va să fie".
Topica inversată apare frecvent în limbajul religios. O astfel de situaţie
se întâlneşte şi în Crez. Adjectivele sunt antepuse substantivului: "Întru
una, sfântă, sobomicească şi apostolească Biserică". O dislocare sintactică
interesantă se produce în paragraful în care apare atributiva "a Cărui împărăţie
nu va avea sfârşit", al cărei regent se află la începutul frazei.
Fiind un text în care sunt prezentate dogmele creştine, Crezul exprimă
poziţia şi atitudinea credinciosului faţă de Sfânta Treime. El reprezintă un act
lingvistic repetat şi asumat de toţi creştinii. Pentru că face parte din limbajul
de cult, este un text ce nu permite creativitatea. Mesajul său religios trebuie
receptat, de fiecare credincios, la nivelul cel mai profund.
Particularităţile gramaticale prezente în Crez, dar şi în alte texte
bisericeşti, îi rot îndreptăţi pe lingvişti să admită existenţa, în româna literară
modernă, a unei variante particulare specifice scrisului bisericesc.
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SACRUL.
pr. conf dr. Nicolae Morar

"Renaşterea"

a fost o etapă din istoria cultural-spirituală a umanităţii
pe atât de controversată. Dacă pentru unii cercetători
Renaşterea i-a oferit omului şansa evadării din carceraţiile teologiei de
şcoală', pentru alţii Renaşterea a fost opera lui "homo habilis", a omului
dornic să se afirme şi autodefinească prin gânduri şi fapte exemplare2• Într-o
măsură oarecare, zicerile evocate par a fi corecte. Să fi fost însă umanismul
renascentist doar atât? Sau nu cumva, ca şi în alte cazuri când sunt supuse
analizei acte şi fapte petrecute dincolo de ceasul nostru istoric, ne mulţumim
cu judecăţi de valoare compatibile cu civicele noastre clişee mentale? Prin
urmare, în rândurile de mai jos vom încerca să surprindem, pe de o parte,
factorii care au contribuit la apariţia Renaşterii, iar pe de altă parte, câteva
dintre temele discursului renascentist.
pe cât de

importantă,

Renaşterea- geneză şi

context
a fost un fenomen elaborat, o ţesătură în care s-au îmbinat
armonios factori istorici, psihologiei, culturali, politici economici, şi, în mod
special, cei religioşi. Ea s-a ivit la capătul unui proces în care după ce au fost
examinate credinţa, aşteptarea, neliniştea şi spaima omului în faţa istoriei, s-a
trecut la recompunerea unei filosofii existenţiale, capabilă să readucă speranţa
şi bucuria de-a trăi.
Sfârşitul primului mileniu creştin şi începutul celui de al doilea au marcat
profund psihologia colectivă. Aflat într-o pendulare continuă între Tradiţia
apostolică şi diverse reprezentări eshatologice, creştinul apusean avea să fie
mai puţin atent la adevărul istoric, preferând în schimb reprezentări diverse
despre actul eshatologic.
1.

Renaşterea

'Studiu închinat aniversării Preacucemicu1ui Părinte Profesor Dr. Sorin Cosma.
1
G. Gusdorf, Mit şi metafizică, traducere de Maria Ţenchea, Ed. Amarcord, Timişoara,
1996, p. 17-20.
2
O. Drâmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, voi. III, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1990, p. 161 sq.
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Aşa

se face că, anull033, anul o mie de la răstignirea lui Iisus Domnul,
avea să fie aşteptat cu mult entuziasm. Peste tot în Occident s-au restaurat
bisericile şi s-au intensificat celebrările sacre, cu speranţa că Domnul va
reveni şi va împărăţi alături de binecuvântaţii SăP. Nu numai că aşteptarea
a fost zadarnică, ci, la scurt timp după aceea, a avut loc cutremurătoarea
dezbinare a lumii creştine ( 1054), eveniment ce-a încărcat de tristeţe şi
descumpănire sufletul credincioşilor. Au urmat tratativele eşuate de unire a
celor două Biserici din anii 1089, 1141, 1197, 1247\ eclipsele de soare (aşa
numita "Eclipsă a regelui Henric", din anul 1133 şi eclipsa totală din anul
1230, vizibilă în aproape toată Europa), perioadele lungi de secetă şi foameteS,
războaiele (cruciadele, 1096-1099, 1147-1149, 1189-1192, 1202-1204, 1212,
1217-1229, 1248-1254, 1270) şi răzmeriţele urbane (la Bruges, Douai,
Tournai, Provins, Rouen, Caen, Orleans, Beziers în anul 1280, la Toulouse în
anul 1288, la Reims în anul 1292, la Paris în 1306, culminând cu cele din anul
1302 în regiunile Belgiei actuale şi cele ale husiţilor cehi din anii 1419-143 7) 6 ,
ravagiile produse de "ciuma neagră" între anii 1347 şi 1351, secondate de cele
din anii 1361 şi 1369 şi cu extindere până la sfârşitul secolului al XV-lea7 ,
peste toate acestea planând teama de mahomedanismul eretic (începând cu
secolul al XI-lea), de "turcul" asociat cu Diavolul, cu monstru brutal, situaţii
care au adâncit în mentalitatea publică sentimentul de instabilitate a lumii şi
de nesiguranţă a vieţii 8 •
Situaţiile amintite au făcut ca, la nivelul elitei catolice, teama de Sacru să
atingă cote paroxistice. Aşa se face că înalţii prelaţi (papi şi cardinali) au făcut
M. Eliade, Istoria credintelor şi ideilor religioase, voi. III, traducere de Cezar Baltag,
1991, p. 91.
4
O. Drâmba, op. cit., p. 18.
5
C. Ginzburg, Brânza şi viermii. Universul unui morar din secolul al XVI-lea,
traducere de Claudia Dumitru, Bucureşti, Ed. Nemira, 1997, 257 p.
6
J. Le Goff, Civilizaţia occidentului medieval, traducere de Maria-Magdalena
Anghelescu şi Dan Petrescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 162.
7
Unul dintre cei mai importanţi cronicari medievali care a relatat despre dezastrul
produs de ciumă a fost Jehan Froissart (1337-1405).
H F. Cardini, Europa şi islamul.lstoria unei neînţelegeri, traducere de Dragoş Cojocaru,
Ed. Polirom, Iaşi, 2002, pp. 19-67. Cartea lui Cardini este deosebit de importantă, autorul
indicând legăturile ascunse prin care islamul a contribuit la realizarea unei identităţi europene,
fapt pentru care, afirmă autorul, s-ar cuveni ca Europa să-şi depăşească prejudecăţile şi să
întindă punţi către celalalt "ţărm" de cultură şi civilizaţie.
3

Ed.

Ştiinţifică, Bucureşti,
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din "ars moriendi" principala preocupare cotidiană, clericii înşişi difuzând
poporului de la amvon imagini stridente, în care dominau iazurile de foc,
hăurile reci şi spectrele hidoase ale infernului, dar şi îndemnurile imperative
de sfinţire a vieţii înainte de moarte sau de iminenta derulare a parusie9 • Chiar
şi imaginea acelui "dincolo intermediar", conturată spre sfârşitul secolului
al XII-lea, sau cea a stării speciale pe care o poate dobândi un suflet prin
intermediul indulgenţelor - acel surplus de fapte ale sfinţilor (Anselm de
Canterbury, 1033-11 09) pe care Biserica Romano-Catolică începuse să-1
administreze în favoarea oamenilor aflaţi în dificultate -, nu au reuşit să
aducă un plus de securitate şi adaos de speranţă în conştiinţa credincioşilor.
Dimpotrivă, odată cu trecerea timpului situaţia evocată a generat dorinţa de
reconstrucţie a relaţiei omului cu Sacrul 10 •
Un prim semnal în acest sens a fost înregistrat în veacul al XII-lea, când
antichitatea păgână, aproape alungată din istorie, a reapărut în atenţia lumii
creştine. Puţin evocat până atunci, popularul erou al Antichităţii, Alexandru
cel Mare, reintra pe scena istorie, animând spectaculos interesul public. În
noua versiune, strategului grec aveau să-i fie infuzate însuşiri supraumane,
remarcându-se printr-o nemaiîntâlnită capacitate exploratorie a minunăţiilor
pământului, ale mării şi ale cerului, aspecte imortalizate în imagini miniaturale
de la sfârşitul secolului al XIII-lea, în care Alexandru e înfăţişat cum coboară
într-un butoi de sticlă pe fundul mării pentru a-i pătrunde tainele".
La rândul său, Chretien de Troyes (1135-1190), prin romanele sale în
versuri: "Lancelot", "Erec" şi "Perceval", a adus în atenţia contemporanilor
tema "Graalului" 12 (un obiect ce putea fi o farfurie sau un potir), temă
J. Delumeau, Păcatul şi frica. Culpabilitatea În Occident (secolele XIII-XVIII), voi.
Il, traducere de Mihai Ungureanu şi Liviu Papuc, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, p. 11-15.
10
J. Bossy, Creştinismul În Occident: 1400-1700, traducere de Dorin Oancea, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 1998, pp. 43-53.
11
J. Le Goff, op. cit., p. 213.
12
Mitul Graalului este indisolubil legat de ciclul legendar despre "Regele Arthur" şi
"Cavalerii Mesei Rotunde". "Graalul" ar fi acea cupă în care Iosif din Arimateea a strâns
sângele ce picura din rănile Mântuitorului, răstignit pe cruce. Legenda spune ca Iosif ar fi dus
Graalul în Anglia, pe teritoriul de azi al Ţării Galilor. Potrivit naraţiunii, Graalul s-ar fi aflat
la castelul unui monarh, Regele Pescar, care, grav rănit, aflase că vindecarea sa depindea de
dezlegarea semnificaţiei preţiosului obiect. La castelul aflat în mijlocul unei pustietăţi- "Terre
Gaste", o pădure împietrită, un loc ce sugerează moartea, respectiv imposibila întoarcere- a
ajuns cavalerul Perceval, care însă s-a dovedit incapabil să lămurească enigma Graalului.
9
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menită să

resuscite interesul pentru relicvele creştinismului primar şi pentru
fundamentarea actului liturgic. Tema chretieniană avea să fie preluată,
cu modificări substanţiale, de Wolfam von Eschenbach ( 1160-1220). În
"Parzival"-ul acestuia, Graalul nu mai este un potir, asociat episodului biblic
sau ceremoniei liturgice, ci o piatra preţioasă, "Lapis exilis", de o formă
nedefinită, desprinsă de pe fruntea îngerului diabolic, atunci când acesta a
căzut, de unde şi teza că accesul în lumea Sacrului necesită o gnoză specială,
capabilă să străpungă timpul către primordii 13 •
Apariţia şi dezvoltarea învăţământului universitar în diferite centre
culturale ale Europei (Bologna, Oxford, Paris, Roma) avea să deschidă noi
direcţii de gândire în spiritualitatea şi cultura europeană. Teze precum "intelligo
ut credam", respectiv necesitatea de a înţelege cu ajutorul intelectului credinţa
în Sacru (Pierre Abel ard, 1079-1142) 14 , sau cele despre capacitatea raţiunii de
a demonstra existenţa Sacrului prin însăşi conţinutul ideilor sale (Alexander
din Hales, 1183-1245) 15 , ori altele despre sacralizarea omului nu în eshaton, ci
în "viitorul istoric", ca efect al progresului minţii în cunoaştere (Gioacchino
da Fiore, 1135-1202) 16, relevă o reală revoluţie produsă la nivelul mentalului
european.
De la omul care se simţea pe sine ca parte a unui întreg (familie, cetate,
breaslă, ordin religios) şi mai puţin ca persoană, de la omul care percepea
realitatea în raport cu nevoile şi idealurile întregului - situaţie reflectată în
"realismul" scolastic -, s-a trecut la omul conştient că nevoile şi bucuriile
Atunci Regele Pescar a aflat răspunsul, şi anume că boala de care suferea el era însăşi boala
lumii, adică moartea, înţelegând că revelaţia este rodul unei experienţe profund individuale.
Mărturii despre simbologia sacramentală a obiectului se întâlnesc şi în tradiţia celtică,
strămoşii galezilor, cuvântul desemnând, Ia origine, un potir cu funcţie ritualică, în care se afla
o băutură sacră. D. Regnier-Bohler, La legende arthurienne, Ed. Flammarion, Paris, 1993.
13
R. F. Henri, Le Sphinx et le Graal, Ed. Payot, Paris, 1998, p. 74-1 13.
14
P. Abelard, Comentarii la Porfir. Despre universalii Împreună cu fragmente
corespondente din Porfir, Boethius şi Ioan din Salisbury, ediţie bilingvă, traducere de Simona
Yucu, Ed. Polirom, laşi, 2006.
15
K. Osbome, Alexander ofHa les, The History ofFranciscan Theology, The Franciscan
Institute: "St. Bonaventure", New York, 1994, p. 11-38.
16
8. McGinn, Vision of End. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, Columbia
University Press, 1998, p. 130 sq.
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sunt împărtăşite de toţi, sunt resimţite, în raport cu istoria strict
individuală a fiecăruia, numai de sine, concepţie operantă în "nominalism" 17 •
Cu alte cuvinte, polarizarea scolastică: Dumnezeu-om, cu un accent deosebit
pus pe monopolul instituţiei eclesiale asupra Sacrului, a indus în conştiinţa
individuală dorinţa de afirmare a presimţirilor adânci ale fiinţei umane în
calitatea sa de interfaţă a Nevăzutului 18 •
Nu mai puţin importantă va fi fost să fie influenţa exercitată de cultura
Răsăritului bizantin asupra Apusului. Astfel, într-o perioadă istorică în care
hegemonismul occidental s-a înstăpânit în orient prin forţa cruciaţilor, cărturarul
grec Nichifor Blemmydes (1197-1272) 19 dăruia universitarilor apuseni "Fizica
prescurtată" şi "Logica în rezumat" a lui Aristotel, scrieri ce aveau să anime
imaginaţia şi exerciţiul speculativ al intelectualilor occidentali. După eliberarea
Constantinopolului de cruciaţi, sub Andronic al II-lea Paleologul (1282-1328),
s-a trecut la reorganizarea Universităţii constantinopolitane, sub numele de
"Museu" - pentru sublinierea legăturii ei cu tradiţia alexandrină -, iar sub
Manuel al II-lea (1391-1425), "kalokagathia", setea de cunoaştere şi gustul
pentru acţiune recucereau mintea şi inima intelectualilor bizantini. Nichifor
Chumnos ( 1250-1327) 20 , sfetnic al lui Andronic al II-lea, şi rivalul sau Teodor
lui,

deşi

17

Realismul susţinea că nu existenţele individuale sunt reale, ci ideile universale
(nu omul, ci neamul; nu credinciosul, ci Biserica), în timp ce nominalismul a dat prioritate
existenţelor individuale, socotindu-le pe acestea reale, în detrimentul ideilor universale. P. P.
Negulescu, Filosofia Renaşterii, Ed. Eminescu, Iaşi, 1986, pp. 68-70.
IH V. Muntean, Istoria creştinătăfii. De la Hristos până la Reformă, Ed. Sofia, Bucureşti,
p. 370.
IY Nichifor Blemmydes s-a născut în Constantinopol. După căderea Constantinopolului
sub latini (1204), a emigrat în Asia Mică, unde a beneficiat de o educaţie aleasă la Prusa,
Niceea, Smirna. S-a implicat activ în controversele teologice dintre Răsăritul şi Apusul creştin,
cu privire la purcederea Duhului Sfânt. A fondat o şcoală unde a avut discipoli importanţi,
printre care George Akropolitul ( 1217-1282), mare logician, diplomat şi strateg, prezent la
sinodul de la Lyon (1274), unde a militat pentru unirea bisericilor. Un alt discipol celebru al
lui Blemmydes a fost Teodor al II-lea Lascaris. Spre bătrâneţe, s-a călugărit şi s-a retras la
mănăstirea construită de el însuşi, în Efes.
20
Nichifor Chumnos a fost discipolul lui Grigorie din Cipru. A scris eseuri, lucrări
teologice şi filosofice De asemenea, de la Chumnos ne-a rămas o bogată corespondenţă, cu
oameni de literare, politicieni şi teologi din timpul său. În operele sale filosofice s-a dovedit a
fi un pasional apărător al lui Aristotel.
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Metohites (1260-1332) 21 -care i-a urmat în favoarea de care s-a bucurat pe
lângă împărat - au fost cei ce au redeşteptat interesul pentru "taina" ascunsă
în frumuseţea locurilor, a peisajelor şi a operelor de artă- Chumnos elogia, de
pildă; monumentele Salonicului, iar Metohites îşi destăinuia bucuria îmbiată
de contemplarea mării, a cerului, a aştrilor - a creaţiei în general. Chiar şi
reprezentanţii de vârf ai mediului imperial dezvăluiau fără rezerve emoţiile
speciale produse de contactul cu vestigiile Antichităţii, Teodor al II-lea
Dukas Lascaris (1221-1258) 22 , de exemplu, dovedindu-se un mare admirator
al civilizaţiei vechiului Pergam23 • La o primă analiză, am putea spune că
atitudinea în discuţie corespunde cu ceea ce numim astăzi "secularizare" sau
"desacralizare"; în realitate, contemplarea universului şi aplecarea cărturarilor
bizantini asupra creaţiilor geniului artistic al Antichităţii relevă perspicacitatea
spiritului răsăritean de a fi fost consecvent cu valorile propriei tradiţii, o
tradiţie în care filosofia socratică şi "cartea naturii" reprezentau cadre fireşti
ale revelării Celui nevăzut 24 .
Paralel cu iradierile culturale din interiorul mediului răsăritean, semnalăm
şi difuzarea directă a valorilor culturii şi spiritualităţii bizantine în mediul latin
prin prezenţa în Apus a lui Georgios Gemistos, alias Plethon ( 1360-1452)25 şi
Metohites s-a născut la Constantinopol şi s-a format în mediul monastic din Bitinia.
Împăratul Andronic al Il-lea 1-a numit senator, calitate în care a întreprins vizite în Cilicia şi
Serbia, iar în anul 1321 a fost investit cu titlul de "Mare Loggotet". În timpul lui Andronicus
al III-lea a fost acuzat pentru politica fiscală a lui Andronicus al li-lea şi trimis în exil (1328).
1 s-a permis să revină la Constantinopol ( 1330), la scurt timp după aceea retrăgându-se la
mănăstirea Chora (Constantinopol), sub numele monastic de Theoleptos. Opera lui Metohites
cuprinde poeme, cuvântări, comentarii la tratatele de ştiinţe naturale ale lui Aristotel ş. a.
22
Teodor al Il-lea Lascaris, împărat bizantin, a fost un aprig susţinător al ştiinţei şi
artei, precum şi un bun organizator al învăţământului. De la el ne-a rămas un tratat filosofic
intitulat: "Explicarea cosmosului".
23
G. Finlay, History ofthe Byzantine and Greek Empires, voi. Il, 1854, p. 410-411.
24
Sfântul Iustin Martirul, Apologia întâia, traducere de Olimp Căciulă, în Apologeţi de
limbă greacă, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1980, XLVI. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe şi
adânci înţelesuri din Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie Teologul, traducere de Dumitru
Stăniloae, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1983, VII d.
25
Plethon a studiat filosofia platonică, subliniind diferenţele dintre Platon şi Aristotel.
Acuzat de George Scholarios (Gennadius al Il-lea, Patriarhul Constantinopolului) că prin
interesul arătat filosofiei lui Platon se făcea vinovat de erezie, împăratul bizantin Manuel al
21
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Johannes Bessarion, sau Ioan Visarion 26, Manuel Chrysoloras (1355-1415) 27,
II-lea Paleologul 1-a exilat în Mistra. Cu toate acestea, el a rămas o celebritate. La Mistra a
întemeiat o confrerie secretă în sânul căreia profesa un spiritualism de inspiraţie platoniciană,
care pleda pentru restaurarea unui păgânism epurat. Tot acolo a scris pamfletul "Manuel al
II-lea", în care arăta că Imperiul răsăritean ar fi putut fi reorganizat după opiniile lui Platon,
prezentate în "Republica". De asemenea, el a elaborat un rezumat al doctrinei zorooastriste,
în urma contactului cu studenţii musulmani. Aceste atitudini nu au avut darul să-I ajute
pentru a scăpa de acuza de erezie. Când împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul a decis
participarea la Conciliul de la Ferrara-Fiorenţa (1438-1439), pentru a fi discutată problema
unirii dintre Biserica de Răsări şi cea de Apus, alături de George Scholarios şi Johannes
Bessarion, fostul său student. Fiind laic, Plethon nu a fost admis la dezbateri. În schimb, el
a predat ftorentinilor, interesaţi de operele lui Platon, cursuri de filosofie. Astfel, a adus în
atenţia lumii Occidentale pe marele filosof grec al Antichităţii, lume preocupată până atunci
de opera lui Aristotel. Cum Cosimo de Medici a participat la acele conferinţe, a decis să
fondeze "Academia Platonică" din Florenţa, unde Plethon a predat elemente de platonism şi
după încheierea celui de-al doilea Conciliu. Aşa se face că, Marsilia Ficino, primul rector al
Academiei Platonice, avea să-I numească "cel de-al doilea Platon". Plethon a murit în anul
1452, înainte de căderea Constantinopolului sub turci. Considerându-1 eretic, Gennadius al IIlea a dispus ca lucrările sale să fie arse, pierzându-se astfel opere reprezentative pentru cultura
umanităţii. Multe dintre scrierile sale se păstrează în manuscris în diverse biblioteci europene,
unele dintre acestea fiind inserate de J. P. Migne în "Patrologia Graeca". www.britannica.com
2
h Johannes Bessarion s-a născut la Trebizonda (Anatolia), port la Marea Neagră
şi a murit la Ravena. A studiat la Constantinopol, audiind cursurile lui Plethon (Georgios
Gemistos). Intrând în monahism, a adoptat numele unui vechi anahoret egiptean, Bessarion.
În urma Conciliului de la Florenţa (1438) s-a convertit la catolicism, iar un an mai târziu
(1439), a fost făcut cardinal. În anul 1463, Pius al II-lea i-a acordat titlul de "Patriarh latin de
Constantinopol". De asemenea, a prezidat conclavurile papale din anii 1464 şi 1471 în calitate
de decan al Colegiului cardinalilor. Timp de cinci ani (1450-1455), a fost nunţiu papal la
Bologna. Istorie şi structuri, traducere de Dan Săvinescu, Miruna Tătaru-Cazaban şi Bogdan
Tătaru-Cazaban, Ed. Polirom, Iaşi, 2005.
27
Manuel Chrysoloras s-a născut la Constantinopol. În anul 1390 a fost delegat de către
Manuel II Palaeologul la Veneţia pentru a cere ajutor apuseni lor împotriva turcilor. Coluccio
Salutati, cancelarul al Universităţii din Florenţa, 1-a invitat să predea greaca (gramatica şi
literatura), unul dintre elevii săi, umanistul Leonardo Bruni, subliniind în termeni deosebiţi
prezenţa acestuia în mediul latin. Chrysoloras a rămas doar câţiva ani la Florenţa ( 1397 -1400),
după care s-a mutat la Bologna şi mai târziu, la Veneţia şi Roma. În anul 1408 a fost trimis la
Paris cu o importantă misiune de împăratul Manuel Paleologul, iar în anul 1413 în Germania,
la împăratul Sigismund, unde s-a stabilit întrunirea Conciliului unionist de la Constanţa,
la care, deşi a fost delegat să reprezinte Biserica răsăriteană, nu a mai ajuns, murind subit.
Chrysoloras a tradus în latineşte "Republica" lui Platon şi a elaborat o gramatică elină pentru
străini, "Erotemata", opera didactică transpusă în latină de Guarino de Verona. Moartea sa a
dat naştere la eseuri comemorative, cuprinse în colecţia "Chrysolorina". www.britannica.com
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IoanArgyropulos (1415-1487) 28 , Theodor din Gaza (1400-1475)29 , Constantin
Lascaris ( 1435-1501 )30 • Acei iluştri cărturari se prezentau Apusului cu un odor
fără preţ, pierdut de el: trecutul. Prin noul "cal troian", alcătuit dintr-un pumn
de "fugari", vechia Grecie cucerea din nou lumea, Grecia şi păgânismul ei
certificând existenţa lumii răsăritene în realitatea imediată şi de neînlăturat, ca
altă faţă a ei.
În miezul aceluiaşi veac (XIV), John Wyclif (1330-1384) 31 contesta
valoarea sacramentelor şi a imagologiei eclesiale, numind "Biblia" singura
carte a credinţei şi a mântuirii, iar în Orientul Occidentului, Jan Hus ( 13691415)32 vorbea despre împărtăşirea sacralităţii de către Hristos doar celor
2

H Ioan Argyropoulos a fost profesor la Constantinopol, având printre discipoli pe
Constantin Lascaris A participat la Conciliul de Ia Florenţa (1439) şi a predat Ia Universitatea
din Padova. După căderea Constantinopolului (1453) s-a retras în Peloponez, iar în anul 1456
s-a refugiat în Italia. A fost profesor Ia Florenţa apoi la Roma, predând lecţii despre gândirea
grecilor de la presocratici la alexandrini. www.britannica.com
29
Theodor din Gaza s-a născut la Thesalonic. După căderea oraşului sub turci, a plecat
în Italia (1430). La Mantua a învăţat limba latină. În anul 1447 a devenit profesor de greacă
la Universitatea din Ferrara, unde a fost frecventat de un mare număr de studenţi din toate
părţile Italiei. A participat la Sioadele de la Ferrara Florenţa, în anul 1450 fiind invitat de Papa
Nicolae al V-lea la Roma pentru a traduce în greacă lucrări ale filosofilor antici, continuând
în acelaşi timp activitatea de predare. Unul dintre elevii săi a fost Demetrius Chalcondyles,
savant al Renaşterii italiene. În anul 1469 a redactat la Veneţia primul text grecesc tipărit în
Italia, cuprinzând fragmente din dialogul platonic "Gorgias". www.britannica.com
1
· °Constantin Lascaris s-a născut la Constantinopol. A fost ucenicul lui Ioan Argyropulos.
În anul 1460 s-a refugiat în Occident, din cauza ocupaţie turceşti. A rămas pentru un timp în
Creta şi Rodos, după care a trecut pe la Milano (unde a redactat gramatică), Roma, Neapole şi
Messina, predând lecţii despre cultura greacă.
31
John Wyclif s-a născut în apropiere de York. A studiat teologia, dreptul şi filosofia la
Oxford, unde, de altfel avea să fie şi titularizat ca profesor (1372). În anul 1360 s-a implicat
în polemica dintre Universitate şi ordinele dominican şi franciscan, cu privire la susţinerea
financiară a Vaticanului, cerând subordonarea Bisericii anglicane statului. Totodată a criticat
practica indulgenţelor, primatul papal, reforma propusă de el fiind condamnată de două
concilii în anul 1382, drept urmare fiind îndepărtat de la catedră. De Ia el ne-au rămas mai
multe lucrări: "De domenio divino", "Tractus de logica", "De ecclesia", "Trialogos" ş. a.
www. britannica.com
32
Jan Hus s-a născut la Praga, unde a studiat teologia şi filosofia. Cum Universitatea
pragheză se afla în parteneriat cu cea de la Oxford, prin schimburile de studenţi dintre cele
două instituţii ideile wyclifiene au pătruns cu repeziciune în comunitate academică cehă,
Hus fiind unul dintre simpatizanţi. După absolvire, a fost desemnat profesor al Facultăţii de
Filosofie ( 1398), iar apoi rector al Universităţii pragheze ( 1389). În anul 1403 a fost hirotonit,
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Desfiderea liturghiei, a tainelor, a relicvelor şi a icoanelor ca instrumente
esenţiale în procesul mântuirii nu a rămas fără urmări, locul lor fiind luat de
tipologiile salvatoare dezvoltate de imaginarul subiectiv: sanctificării mijloci te
i-a fost preferată sanctificarea nemijlocită, iar autorităţii eclesială cea nobiliară.
La cele arătate, ar mai fi de adăugat prosperitatea economică, determinată
de înflorirea meşteşugurilor, a sistemului bancar şi a comerţului. Aceasta a
dus la apariţia "oraşelor-republici" conduse de principi puternici, susţinuţi de
o clasa socială deosebit de prosperă şi progresistă - burghezia. Concurenţa
între mediile urbane pe plan economic şi organizatoric, avea să fie dublată
de o rivalitate cu nimic mai puţin importantă pe plan cultural-artistic. În acel
context, s-au afirmat cei mai mari "comanditari" de artă, reprezentând familiile
Medici, Sforzza, Moltefeltro ş. a., Florenţa (prin deosebita sa prosperitate
economică) şi Veneţia (prin siguranţa istorică [ 1O secole fără războaie pe
teritoriul ei], şi prin fluxul de idei ce le-a cunoscut - orientale, occidentale
şi bizantine) devenind centre favorabile afirmării noii filosofii de viaţă şi, în
consecinţă, alte cauze ale Renaşterii.

Il. Sacrul În paideia renascentistă
Aşa cum am arătat, o contribuţie importantă la cristalizarea umanismului
renascentist şi-au adus-o atât evenimentele cultural-religioase, cât şi cele
istorico-politice, dar şi cele economice. Astfel, primii umanişti au afirmat
şi susţinut principiul unei lumi reformată în ideea fundamentalelor valori şi
tradiţii deja verificate. Ei au venit să reinsereze sau să actualizeze în orizontul
culturii europene teme şi valori ignorate sau prea puţin prezente, aducând în
discuţie viziuni de sinteză în contextul derutant al actualităţii date.
Omul universal al Renaşterii a fost acela care, în primul rând, a şters
graniţele dintre diferitele teritorii ale cunoaşterii şi ale acţiunii, care într-o
devenind predicator la capela regală. Cum în cuvântările sale a condamnat imoralitatea şi
avariţia, a intrat în conflict atât cu profesorii şi studenţii de origine germană din universitate,
cât şi cu arhiepiscopul de Praga. Măsurile represive la care a recurs Hus şi simpatizanţii săi
faţă de preoţii romano-catolici au dus la "afurisirea" sa de către papa Ioan al XXIII-lea {1412).
În anul 1414 s-a prezentat la sinodul de la Konstanz (Elveţia). Papa Ioan i-a interzis să mai
predice, interdicţie însă nerespectată, fapt pentru care a fost încarcerat şase luni de dominicani.
După ce a fost eliberat, colegiul cardinali lor i-a cerut în mod repetat să-şi retracteze învăţătura,
fapt însă refuzat. În consecinţă, sinodull-a declarat "eretic", fiind condamnat la ardere pe rug
la 6 iulie 1415. www.britannica.com
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scria un eseu de gândire politică sau, ca Rafael, îl explica pe Diogenes
Laertios şi vieţile filosofilor; care într-un poem condensa un eseu de teologie
morală; care într-un tratat de arhitectură scrie o carte despre stat; care într-o
lucrare despre pictură sintetiza când o disertaţie de filosofie, când principiile
unui tratat despre perspectivă 33 •
Potrivit specialiştilor, Francesco Petrarca (1304-1374) 34 şi Giovanni
Boccaccio (1313-13 75) 35 fac parte din grupul primilor renascentişti italieni.
Petrarca a fost în egală măsură învăţat şi poet, iar Boccaccio a fost un talentat
scriitor şi un atent cercetător al mitologiei păgâne. Cei doi au inaugurat o nouă
orientare. Respingând teologia scolastică, în calitate de creştini laici şi buni
clasicişti au fost preocupaţi de raporturile dintre creştinism, pe de o parte, şi
concepţiile precreştine privind Divinitatea şi natura umană, pe de altă parte.
Interesaţi de literatură şi artă, Boccaccio şi Petrarca au detectat relaţiile
subtile existente între aceste domenii. Ca oameni de litere, au ţinut să arate că
poezia este o artă, diferită de toate celelalte 3\ definind poezia fie ca vorbire
33

E. Grain, Omul

Renaşterii,

traducere de

Dragoş

Cojocaru, Ed. Polirom,

Iaşi,

2000,

p. 166.
Petrarca s-a născut la lncisa, în apropiere de Arezzo. A dus o viată activă, altemânduîntre Italia şi Franta. Marele poet s-a remarcat prin manifestările literare initiate, în
cursul cărora şi-a expus conceptia despre poezie, artă şi viată. Paralel cu activitatea culturală
s-a implicat în viata politică, initiind de pildă campania pentru întoarcerea sediului pontifical
de la Avignon la Roma. Dintre scrierile sale amintim: "Africa" ( 1338-1340), poemă eroică
referitoare la al doilea război punic, avându-1 ca erou pe Scipio Africanul; "Rerum vulgarium
fragmenta", sau "Rime in vita e morta di Madonna Laura (1336-1369), cea mai renumită
creatie a lui Petrarca, cunoscută mai ales sub titlul de "Il Canzoniere" (apărută în limba română
cu titlul "Cantonierul", traducere de Eta Boeriu, Ed. Paralela 45, 2006); "De vita solitaria"
(1346-1356), scriere în care a abordat binefacerile solitudinii; "De otio religiosorum" (13461356), o lucrare consacrată vietii monahale. http://ro.wikipedia.org
35
Giovanni Boccaccio s-a născut la Certaldo (Toscana) şi este cel de-al doilea mare
umanist italian. A trăit în diverse locuri, printre care Neapole şi Florenta, modelându-se după
mai vârstnicul Petrarca. Erudit cunoscător al literaturii clasice, umanist renumit, Boccaccio
a utilizat motive, teme şi subiecte luate din clasicii antichitătii dar şi din literara medievală,
adaptându-le însă conceptiilor şi traditiilor epocii sale. Dintre operele sale amintim "Eiegia di
Constanza" (1332), "Ninfale d' Ameto" sau "Commedia delle Ninfe fiorentine" ( 1341-1342),
"Amorosa visione" (1341-1342), "Trattatello in laude di Dante" (1357), "Genealogia Deorum
Gentilium" (1350-1360), "De claris mulieribus" (1360-1362)- ambele în limba latină- şi
"Decameronul" (1348-1353, revăzut între anii 1370-1371). "Decameronul", capodopera sa,
este o creatie desăvârşită a sinceritătii, a realismului în artă. http://ro.wikipedia.org
Jh Dacă grecii din perioada clasică concepuseră poezia nu ca pe o artă, ci ca pe un
34

şi reşedinta
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frumos alcătuită, care înfăţişează totul învăluit, fie ca o vorbire caracterizată
prin fervoare, frumuseţe şi inventivitate: "Poezia - nota Boccaccio - este o
învăpăiere a fanteziei alese şi a rostirii sau a consemnării în scris a acestei
fantezii. ( ... ) Din această învăpăiere, care ascute şi luminează talentele,
izvorăşte opera de artă, aşa cum este numită cel mai adesea poezia. Poezia
pură este orice lucru care se alcătuieşte în chip învăluit şi se înfăţişează sub
aspect ales" 37 •
Introducerea inventivităţii şi afervorii ca trăsături distinctive ale poeziei
au constituit idei noi în epocă, chiar dacă scriitorii antici, mai cu seamă în
perioada elenistică, descriseseră poezia în termeni ca "fervor", "inflammatio",
"enthusiasmus". Prin accentul pronunţat pus, mai mult decât oricine înaintea
lor, pe fervoare şi pe inventivitate, Boccaccio şi Petrarca au ţinut să arate şi
altceva: faptul că cele două însuşiri ale poeziei nu se extind la alte arte, precum
pictura şi sculptura. Ca şi anticii, ei priveau poezia ca pe o trăsătura specifică.
Există, susţineau ei, două tipuri de poeţi: primii sunt poeţii îndemânatici
şi erudiţi ("poeta-theologus" "poeta-rhetor", "poeta-eruditus"); ceilalţi se
caracterizează prin "nebunia" cuvintelor. "Nu ştiu măsura îngăduinţei în
poezie- se îngrijora Petrarca -,adică până unde e permis plăsmuirii să meargă,
căci îndatorirea poetului constă în a schimba lucrurile adevărate, prin figurări
indirecte, în altă ordine a lor, traducându-le împodobite într-un fel sau altul; a
inventa însă totul e lipsit de noimă şi demn mai degrabă de un mincinos decât
de poet. Strădania poetului este de a împodobi cu văluri frumoase adevărul
lucrurilor pentru a-1 ascunde vulgului lipsit de discemământ" 38 .
Deosebit de interesant în concepţia celor doi este relaţia poeziei cu
Adevărul, pentru că poezia vorbeşte atât despre lucrurile reale, cât şi despre
cele "nemaiauzite". Mai mult, spuneau ei, poezia "revelează Adevărul".
produs al inspiraţiei, nu al regulilor. De vreme ce poezia nu era supusă regulilor, ea nu putea fi
o artă. Această opinie a început să se modifice abia cu Aristotel, care a arătat poate cel dintâi
că şi poezia e supusă unor anumite reguli şi deci e asemănătoare celorlalte arte. Abia de atunci
a fost privită poezia ca un fel de artă. Evul Mediu a moştenit această convingere. În istoria
gândirii europene, aşadar, a existat o primă perioadă în care poezia n-a fost privită ca artă, iar
apoi o perioadă în care a fost privită ca o artă ca oricare alta.
37
G. Boccaccio, Genealogia deorum gentilium, traducere de Mihai Gramatopol, în
W. Tatarkiewicz, Istoria esteticii, voi. III, traducere de Sorin Mărculescu, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1978, p. 28.
JH F. Petrarca, lnvectivae contra medicum, l, traducere de Mihai Gramatopol, în op. cit.,
p. 26.
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Cu alte cuvinte, dacă poezia reprezintă realitatea, o reprezintă în mod fidel.
Petrarca considera că "Adevărul e iluminat" în poezie, afirmând însă ca
poetul dă Adevărului o formă diferită. Adevărul în poezie nu mai e comun,
un adevăr "plebeian" accesibil oricui, ci unul rafinat, excepţional şi dificil.
"Totuna - scria acelaşi Petrarca - ar însemna dacă aş spune că teologia e
poezie despre Dumnezeu. Căci ce altceva decât a te exprima poetic înseamnă
a-l numi pe Hristos când leu, când miel, când vierme? Sună cumva parabolele
din Evanghelie ale Mântuitorului altfel decât o vorbire străină de înţelesurile-i
obişnuite, pe scurt ca o transferare («alieniloquium») pe care, cu un cuvânt mai
des folosit, o numim alegorie? Din acest gen de vorbire este ţesuta întreaga
poezie. Subiectul e însă altceva. Se ştie că Divinitatea e înduplecată cu cuvinte
răsunătoare, că celor de sus li se adresează rugi sfinte într-un stil îndepărta de
tot ce e exprimare plebeii şi publică şi în ritmuri menite să aducă plăcerea şi
să alunge îngrijorările. Aceasta trebuie să se facă într-o formă nu obişnuită, ci
meşteşugită, aleasă şi nouă, numită cu un cuvânt grecesc «poetică)), de unde
celor ce se folosesc de ea Ii s-a spus poeţi" 39 .
În ceea ce priveşte problema frumosului oglindit în pictură şi sculptură,
Boccaccio şi Petrarca admiteau că se pot spune multe lucruri bune despre
frumos, îndeosebi despre frumosul fizic, dar numai judecându-1 pe baza
cuantumului de bucurie furnizată. Pentru omul sensibil, opinau cei doi,
frumuseţea fizica e măreaţa, aleasă, admirabilă, splendidă şi desăvârşită. Dar
tot ei mai arătau că raţiunea priveşte frumuseţea cu alţi ochi decât sentimentul.
Raţiunea are cel puţin două obiecţii relative la frumos: mai întâi, frumosul
fizic nu e un bun durabil; în al doilea rând, el e, moralmente, primejdios.
Această critică nu privea însă frumosul spiritual, care, potrivit zicerilor lor,
e durabil şi nevătămător. Iată această teză inserată într-un dialog imaginar, ai
căror protagonişti sunt "Bucuria" comună şi "Raţiunea" sublimă:
- "Bucuria: «Forma corpului este aleasă, măreaţă foarte elegantă,
admirabilă, mare, rară, strălucită şi perfectă».
- Raţiunea: «Cu atât mai mult prefer forma strălucită a sufletului. Căci
şi sufletul îşi are frumuseţea lui, mult mai plăcută şi mai durabilă decât a
corpului, constituită după legile ei şi armonizată prin dispunerea părţilor. Pe
39

F. Petrarca, Epistolae de rebus familiaribus, traducere de Mihai Gramatopol, în op.
cit., p. 25-26.
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ea aera demn să o alegi, să-i urmezi opera pe care nici timpul, nici boala, nici
moartea nu o pot distruge.
-Bucuria: «Chipul strălucit împodobeşte suftetub).
- Raţiunea: «Mai degrabă îl pune la încercare şi îl târăşte în primejdie)).
-Bucuria: «Mă străduiesc să unesc virtutea sufletului cu forma corpului)).
Raţiunea: «Dacă vei reuşi, te voi socoti norocoasă, căci forma va părea
mai strălucită iar virtutea mai plăcută. ( ... ) Pe scurt, deşi frumuseţea fizică nu
e câtuşi de puţin trainică şi nu are într-însa nimic care să o facă perfectibilă,
dacă e adăugată virtuţii şi dacă nu găsim în judecarea valorii amândurora,
vom putea afirma că cea dintâi e podoaba celei de-a doua, podoabă plăcută
ochiului, dar trecătoare şi şubredă))"40 •
Chiar dacă Boccaccio scria despre Giotto (1266-133 7) că picta cu
asemenea adevăr, încât operele lui par a fi o creaţie a naturii însăşi, că prin
stilul său, făcuse să renască o artă care rămăsese scufundată veacuri de-a
rândul şi că iniţiase o noua direcţie în pictură41 , teoria artelor plastice a rămas
pe un plan secundar.
Această critică asupra frumosului a reprezentat punctul de pornire al
estetici renascentiste, ambii convenind însă că virtutea e un lucru de mare
însemnătate. În concepţia celor doi, o judecată cu privire la ceea ce e fermecător
sau frumos nu e o judecată care se referă direct la obiecte, ci mai degrabă o
expresie a reacţiilor oamenilor faţă de lucruri, o judecată subiectivă, aşa cum
avea să fie numită mai târziu. Farmecul formei nu conţinea nimic solid sau
realmente dezirabil; cu alte cuvinte, ei nu recunoşteau valoarea frumosului
cuprins în imagini, ci inspiraţia, acţiunea revelatoare a Sacrului.
Prezenţa în mediul occidental a scrierilor areopagitice - "Corpus
Areopagiticum" - şi îmbrăţişarea teologiei apofatice de către unii gânditori
luminaţi cum a fost Ioan Scotus Eriugena42 , au făcut ca sacralitatea trăită de
40

Ibidem, p. 27.
G. Boccaccio, Decameronul, voi. 1-11, traducere de Eta Boeriu, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1975, VI, 5.
42
Ioan Scotus Eriugena sau Ioan Scottus Eriugena, considerat primul mare gânditor
scolastic, s-a născut în Irlanda = Eriu, în limba celtă. În jurul anului 850 a sosit la Paris,
unde a activat ca profesor de gramatică şi dialectică, la curtea regelui Carol cel Pleşuv. Bun
cunoscător de greacă, a tradus scrierile Sfântului Dionisie Areopagitul, fiind influenţat de
filosofia şi teologia răsăriteană. Stimat pentru înţelepciunea sa, la solicitarea episcopului
de Reims, Hincmar, Eurigena a elaborat lucrarea "De divina praedestinatione liber" (851 ),
demonstrând relativitatea doctrinei augustiniene despre graţia divină. Ideile exprimate i-au
41
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în primul mileniu creştin să devină dacă nu un mod de viaţă cel puţin
o temă de reflecţie. Aşa se face că debutul umanismului renascentist avea să
stea sub semnul apofatismului oriental, prin contribuţia filosofico-teologică
a unuia dintre cele mai influente spirite cinquecentriste: cardinalul Nicolae
Cusanus ( 140 1-1464)43 .
Teolog, filosof şi jurist, adică o personalitate complexă, Cusanus asocia
Sacrul ca Maximum absolut, Centrul metafizic a/lumii, Începutul şi Sfârşitul,
Fundamentul şi Limita, "sphaera cuius centrum ubique, circumferentia nullibi
= sfera al cărei centru este pretutindeni, şi circumferinţă nicăieri". Prin natura
Sa, Sacrul este cel ce absoarbe şi depăşeşte coincidenţa opuselor din lume; El
e mai presus de orice, este o Unitate care întruneşte calităţile şi determinările
nu numai diferite, ci chiar opuse ale fiinţei. În acest regim de maiestate,
Hristos este Sinteza între Dumnezeu şi lume, prin natura Sa divina-umană.
El este ghemui în care toate existentele sunt înfăşurate, din care toate sunt
desfăşurate, substratul armoniei cosmice, Sacrul manifestat plena~ 4 •
Generat de Sacru, universul, sau sfera multiplicităţii, nu este altceva
decât o reflectare imperfectă a Perfecţiunii, a Mediului indisolubil şi unita~ 5 •
Cu toate acestea, orice fiinţă concretă din univers exprimă Sacrul într-un mod
unic, diferit de modul în care o fac toate celelalte, condensând totodată măreţia
adus învinuirea de "eretic". Rămas fără protecţie, Eriugena, a fost condamnat de conciliile
regionale de la Valencia (855) şi Langres (859), pentru "elucubraţii cu tendinţe pelagiene,
naturaliste şi panteiste". Opera sa a văzut lumina tiparului abia în secolul al XVII-lea.
4
J Nicholas de Kues, cu numele latinizat Nicolae Cusanus, s-a născut la Kues (azi
Bemkastel-Kues, Germania). Încă din adolescenţă a fost educat şi iniţiat în mistică de fraţii
congregaţiei din Deventer, după care a unnat dreptul şi matematica la Universitatea din
Padova. În anul 1432 a devenit membru al Conciliului din Basel, calitate în care a redactat o
scriere în care critica autoritarismul papal, retractată ulterior. Din încredinţarea Vaticanului a
participat la dialogul pentru unirea celor două Biserici şi a îndeplinit calitatea de emisar papal
în Germania. În anul 1448, Papa Nicolae al V-lea Ia ridicat la demnitatea de cardinal, iar doi
ani mai târziu a fost numit episcop de Brixen (Bressanone). Neagreat de arhiducele Sigismund
de Austria din cauza ideilor sale refonnatoare, a fost încarcerat (1460), fiind eliberat de Papa
Pius II. Cusanus a mai deţinut şi funcţia cardinal al Curiei Romane şi consilier al Papei. A
murit în anul 1464, la Todi în Umbria.
44
N. Cusanus, De docta ignoratia, ediţie bilingvă, traducere de Andrei Bereschi, Ed.
Polirom, Iaşi, 2008. N. Cusanus, Coincidenta oppositorum, ediţie bilingvă, voi. 1-11, traducere
de Andrei Bereschi, Ed. Polirom, laşi, 2008, p. 35-92.
45
E. Cassirer, lndividu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance, traducere de
Pierre Quillet, Les Editions de Minuit, Paris, 1983, p. 29-30.
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universului în propria sa individualitate. Pământul, de pildă, nu este cu nimic
inferior Soarelui sau stelelor, planetele şi aştri fiind mărgăritarele aceluiaşi
univers. Universul este non-finit, nu infinit, iar diversitatea elementelor din
univers arată plenipotenţa Sacrului46 •
Omul, spre deosebire de alte fiinţe, este "imago Dei". Prin originea sa
sfântă, el deţine privilegiul "fiinţării". Totuşi, şansa încununării sale în existenţă
o dă exerciţiul "anamnetic". Prin "docta ignorantia", prin asumarea limitelor
cunoaşterii în încercarea de a-L înţelege pe Dumnezeu, poate transforma
"limita" într-una doctă, în suprema înţelepciune 47 .
Făptura umană este plăzmuită ca un şir convergent spre Hristos, "Homo
Maximum". Omul nu e doar membru al unui ansamblu istoric ordonat,
entitate care-şi primeşte modelul, norma, sensul prin încadrarea în ierarhii
elaborate (politice, spirituale, culturale), ci e un "proiect" virtual, proiect ce
se actualizează în măsura în care observă, organizează, dă sens şi integrează
realul. Cu alte cuvinte, construcţia sensului individual nu e dependentă de
vreun act predeterminat, la fel cum nu poate fi manipulată de entităţi malefice.
Prin valorificarea facultăţilor psihice- raţiune, voinţă, sensibilitate, imaginaţie
- omul devine o "scară ascensională" către Orizontul sacru48 .
"Renaşterea", aşa cum am arătat, a fost influenţată major de mai multe
variante de platonism49 şi, într-o oarecare măsură, de aristotelism 50 , fiind mai
puţin receptivă la stoicism şi scepticism.
O primă variantă a platonismului renascentist era o combinaţie între
platonism şi neopitagoreism, adică un amestec de speculaţii matematice şi
tradiţii religioase păgâne, curent dezvoltat în timpul declinului Antichităţii şi
reactivat în Evul Mediu de arabi. O altă variantă a constituit-o platonismul
de factură plotiniană, sau neoplatonică. Sub o a treia formă, platonismul s-a
remarcat prin exegezele de factură augustiniană, interpretare în care ideile
46

N. Cusanus, Coincidenta ... , p. 143-156.
N. Cusanus, De docta ignoratia, p. 355-389.
48
N. Cusanus, Coincidenta ... , p. 227-272.
49
Chiar la Platon însuşi, lucrurile se prezintă variat de parcă autorul ar fi altul în
fiecare dialog: etic în "Statul", critico-epistemologic în "Theaitetos", mistic în "Phaidros",
cosmogonic în "Timaios", dialectic în "Parmenides".
50
Ideile platonice şi aristotelice nu erau o noutate pentru Occident: scolastica îşi
avusese şi ea platonismul ei (în interpretarea lui Augustin) şi aristotelismul ei (în interpretarea
lui Toma din Aquino).
47
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lui Platon erau asociate cu însuşi gândul divin. În sfârşit, cea de-a patra
variantă a platonismului renascentist dezvolta teoria platonică a cunoaşterii,
minimalizând problemele de metafizică. Străin teologilor şi profesorilor
universitari, i-a atras în schimb pe savanţii naturalişti, pe matematicieni
şi, destul de ciudat, pe unii artişti din Renaştere, dornici să construiască o
teorie matematică a artei lor 51 • Cu alte cuvinte, Sacrul apărea fie ca o realitate
criptică, ca o Forţă prezentă în structurile universului, intuibil prin construcţii
religios-speculative şi iniţieri de tip astrologic şi alchimie, fie ca un Nucleu
emanaţionist, ca o Realitate criptică, ascunsă în toate structurile universului
- de unde şi posibilitatea raţiunii de a-L sesiza -, fie ca Logos, cu o deplină
disponibilitate revelatoare.
Preluat de Academia florentină, Platon a fost tratat cu respect. "Predicat"
de Plethon, după care marele filosof grec face parte din categoria marilor
înţelepţi ai umanităţii- Zoroastru, Pitagora, Plutarch, Plotin, Porfir, Iamblichos
-, el avea să fie recomandat drept un ilustru vizionar care a studiat ideile
naturale ale oamenilor, dezvoltându-le într-o doctrină izbăvitoare.
Potrivit gânditorului post-platonic, Cauza primă a universului n-are
început. Ea este o Existenţă pură, absolută, neschimbabilă, indivizibilă, unitară,
identică, deplină, desăvârşită, bună, pe care a numit-o Zeus. Ea a creat din
natura bunătăţii Sale, lumea ideilor invizibile, nemuritoare, pe care a numit-o
Poseidon. Poseidon are început şi cu el începe eternitatea, pe când Zeus este
pre-etern. El este prototipul universului compus din trei trepte coborâtoare
ale existenţei: cele eterne pre-temporale, zeităţi olimpiene, ca Apolon- idee a
identităţii; cele eterne temporale, fii ai Tartarului, ca Pan- idee a animalelor;
cele ale veşnicei schimbări, fiinţele muritoare.
Omul este un intermediar între lumi, este o verigă între cer şi pământ,
având în sinr ambele dimensiuni - trupul, material şi muritor, respectiv
sufletul, nematerial şi nemuritor. Sufletul uman este nevoit să transmigreze
în trupuri pentru a atinge desăvârşirea, stadiu la care se ajunge prin sofrosine
= cumpătare. Cumpătarea reprezintă virtutea prin care sunt învinse cele trei
mari categorii de plăceri: plăcerile simţurilor, bogăţiile şi onorurile. Faţă de
plăcerile simţurilor, cumpătarea ia forma înfrânării; faţă de plăcerile pe care
le procură bogăţiile, "sofrosine" ia chipul generozităţii, a împărtăşirii celor
51

8. Kieszkowski, Studi sul platonismo, de/ Rinascimento in Italia, Firenze, 1936, p.

9-17.
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de onoruri, cumpătarea ia forma măsurii. Alături de
cumpătare stă bărbăţia, adică puterea de a rămâne ferm în faţa manifestărilor
stihiale din lume; aceasta ia forma vitejiei, statorniciei şi blândeţii; apoi, justiţia,
care îmbracă la rândul ei trei forme în funcţie de sensul la care se raportează:
faţă de Dumnezeu, ,justiţia devine evlavie; faţă de ceilalţi oameni, ca fiinţe
individuale, ea devine onestitate; faţă de stat, se transformă în civism". Prin
imitarea Zeului, a neclintirii şi neatingerii sale de nimic contingent, omul se
apropie de existenţa propriu-zisă, care este totuşi numai apanajul Divinităţii.
Rezultă că omului nu i se oferă, decât "avantajele" obţinute prin datul şi
condiţia sa, eventual cele obţinute prin efortul propriu de elevare. Participarea
la lumea ideilor este maxima răsplată a unui suflet virtuos şi totuşi limitat prin
condiţia sa umană. Preînchipuirea acestei comuni uni se revelează în unele vise
mediate de "daimoni", prin intermediul cărora se ivesc şi unele idei despre
vechile existenţe. Cu toate acestea, distanţa dintre Divinitate şi om rămâne
uriaşă, spre deosebire de doctrina creştină unde Fiul lui Dumnezeu Însuşi s-a
intrupat în Om, pentru restaurarea acestuia. Din acest motiv, omul lui Plethon
este mai puţin responsabil de păcatele comise 52 •
Fascinat de filosofia platonică, Cosimo de Medici, la sugestia lui Plethon
1-a numit director al Academiei (1459) pe Marsilia Ficino (1433-1494) 53 ,
calitate deţinută de acesta până în anul 1492. În răstimpul amintit, Ficino a
tradus şi a publicat în limba latină (1482) operele lui Platon, a lui Hermes
Trismegistrul, "Corpus Hermeticum" precum şi scrierile lui Plotin şi ale
Sfântului Dionisie Areoagitul, convins fiind că aceştia au desăvârşit gândirea
platonică. Mai mult, luminatul cărturar a elaborat şi un amplu studiu despre
Platon, intitulat: "Teologia platonică".
Ficino a pus în lumină o lume plină de simboluri. Platonismul său a fost
mai mult elenistic decât elen, fiind îmbibat de elemente religioase. După Ficino,
în lipsuri, iar

faţă

P. P. Negulescu, op. cit., p. 79-136. 8. Tatakis, Bizantul şi filosofia in secolul al XVlea, în 8. Tătaru-Cazaban, Pluralitatea metafizicii medievale. Istorie şi structuri, Ed. Polirom,
Iaşi, 2005.
53
Marsilio Ficino s-a născut la Figfline. A învăţat la Florenta limba greacă de la
cărturarul Ioan Argyropulos, iar când Cosimo a fondat Academia de la Florenta, 1-a numit
director al ei. La sugestia lui Plethon, Ficino a încercat o sinteză între creştinism şi platonism:
"Theologia Platonica de immortalitate animae". În anul 1489 a fost acuzat de magie şi erezie
de Papa lnocentiu al VIII-lea. A mai scris "De Amore", "De Vita Liberi tres" ş.a. Se vorbeşte
despre o listă de lucruri care detin sway peste un om de destin. M. Eliade, Contributii la
filosofia Renaşterii, Bucureşti, 1984, p. 37-45.
52
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Sacrul este Binele care se manifestă sub chipul frumosului. Ca frumuseţe el
atrage şi desăvârşeşte natura umană. Dumnezeu este izvorul înţelepciunii, este
Logosul, care se revelează într-un singur adevăr. "Docta religio" presupune
acceptarea solidarităţii totului cu Dumnezeu, într-un neîntrerupt circuit de
iubire, întrucât Adevărul etern, simbolizat în teologiile poetice străvechi,
relevat de Hristos, clarificat filosofic de Platon şi Plotin, are ca bază Unitatea.
Apropiindu-se de Logos, omul pătrunde în mediul Adevărului atemporal şi se
eternizcază. O astfel de experienţă presupune sondarea profunzimii existenţei,
trecerea dincolo de aspectele infinite ale lucrurilor şi ale creaţiilor spiritului
uman.
Fericirea supremă, paradisiacă, este scopul vieţii noastre. Ea stă
în întregime sub semnul cunoaşterii de sine în calitate de cunoaştere a lui
Dumnezeu, a Logosului regăsit în noi înşine, în convertirea oricărei dorinţe
din exterior către interior, pentru obţinerea păcii în viaţa intimă a Verbului
care trăieşte în noi. Nu putem să înţelegem adevărul cu mijloacele noastre,
mintea umană este un ochi care are nevoie de lumină pentru a putea vedea.
Lumina divină (Logosul) nu se manifestă însă până când mintea noastră nu se
întoarce către Ea. Iar această convertire nu se petrece până când sufletul nu se
va elibera din sclavia amăgirilor fanteziei obscure. Această eliberare ca proces
de convertire la Dumnezeu, după Marsilio Ficino, se realizează chiar în cadrul
teologiei platonice, atunci când descoperă revelaţiile religioase ascunse sub
veştmintele imaginaţiei poetice: "este raţional - sublinia gânditorul - ca acei
care prin propria lor inteligenţă au găsit mai întâi lucrurile divine, ori s-au
apropiat de Dumnezeu, să venereze mai întâi din dreaptă voinţă aceste lucruri
divine şi să-i înveţe pe ceilalţi dreapta venerare a lor. Iar celui ce ajunge la
Adevăr, care este unic, imediat i se va dezvălui Adevărul creştinismului, care
rezumă şi împlineşte în El, pentru cine îl înţelege bine, întreaga cunoaştere
umană 54 •
Ataşat

de Cusanus, dar mai ales de Ficino, Pico delia Mirandola (14631494)55 s-a dovedit a fi spiritul cel mai activ de la sfârşitul secolului al XV-lea.
54

M. Barangea, Marsilia Ficino şi concepţia sa despre docta religie, în Egophobia,
http://egophobia.ro
55
Pico delia Mirandola s-a născut în Mirandola, în apropiere de Modena. A studiat
dreptul canonic la vestita Universitate din Bologna, cu intenţia de a urma o carieră eclesială.
Atras fiind de filosofie şi teologiei, a frecventat cele mai renumite Universităţi din Ferrara,
Padova şi Paris, însuşindu-şi în paralel cunoştinţe de latină, greacă, ebraică, arabă. În anul
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al filosofie platonice, al misterelor antice, al doctrinei pitagoreice,
al kabbalismului şi al textelor talmudice, Pico a încercat să armonizeze
învăţăturile epocii sub egida creştinismului 56 .
În concepţia lui Pico, Dumnezeu este Logosul creator, Unitatea
desăvârşită, Fiinţa supremă, Adevărul absolut. Lumea plăsmuită de El are o
structură ierarhică, de la corpurile neînsufleţite, urcând diverse trepte până la
Fiinţa divină, scopul întregii ierarhii fiind (în măsura în care este posibil să fie)
asimilarea lui Dumnezeu şi unirea cu El.
Omul şi forţa sa creatoare sunt expresia "supremei dărnicii a Dumnezeului
Tată". Prin propria-i voinţă, omul îşi "scrie" numele în cartea vieţii. "Prezenţă
nici cerească, nici pământească, nici omenească, nici îngerească, nici divină,
nici demonică" omul, "sculptor şi plăsmuitor de cinste", prin cultură sau prin
refuzul acesteia, îşi dezvăluie fie splendoarea, fie demonica rătăcire 57 •
Omul se deosebeşte de alte vieţuitoare prin faptul că nu este legat de
un anumit destin sau de o anumită lege: dimpotrivă, el are capacitatea să-şi
determine în mod liber modul şi forma existenţei, să se înjosească până la
o treaptă animalică, sau să se apropie de Divinitate, care stă la propria sa
origine. Calea care duce la acest scop este eliberarea de pornirile simţurilor
şi purificarea prin cugetarea şi contemplaţia filosofică: "0, Adame! (elogiază
Pico demnitatea morală a omului în spiritul retoricii patristice) Nu ţi-am dat
nici un loc sigur, nici o înfăţişare proprie, nici vreo favoare, pentru ca acel loc,
acea înfăţişare, acele îngăduinţe pe care însuţi le vei dori, tocmai pe acelea să le
dobândeşti şi să le stăpâneşti, după dorinţa şi stăpânirea ta. Natura configurată
în celelalte fiinţe este silită să existe în limitele legilor prestabilite de Mine. Tu,
neîngrădit de nici un fel de oprelişti, îţi vei hotărî natura prin propria-ţi voinţă,
în a cărei putere te-am aşezat. Te-am pus în centrul lumii pentru ca de aici să
1484 s-a întors la Florenţa. Sub influenţa lui Ficino, Pico s-a apropiat de filosofia lui Platon.
În anul 1486, se afla la Roma, unde a publicat 900 de teze filosofico-teologice, fiind declarat
eretic. Deşi a încercat să se apere în lucrarea "Apologia J. Pici Mirandolani, Concordiae
comitis" (1489), a fost arestat, fiind eliberat în urma intervenţiei lui Lorenzo de Medici. Pico
delia Mirandola a murit la Florenţa. M. Eliade, Contribuţii ... , p. 45-50.
56
Fioravanti Gianfranco, Pica e 1'ambiente ferrarese, in Giovanni Pica delia

Mirandola: Convegno internazionale di studi ne/ cinquecentesimo anniversario delia morte
(1494-1994). Mirandola, 4-8 ollobre 1994, a cura di Gian Carlo Garfagnini, Firenze, 1997,
voi. 1, p. 157-172.
57
G. Pico delia Mirandola, Raţionamente sau 900 de teze. Despre demnitatea omului,
traducere de Dan Negrescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 192-193.
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priveşti mai lesne cele ce se află în lumea din jur. Nu te-am făcut nici ceresc,
nici pământean, nici muritor, nici nemuritor, pentru ca singur să te înfăţişezi în
forma pe care însuţi o preferi, ca şi cum, prin voia ta, ai fi propriu-ţi sculptor
şi plăsmuitor de cinste. Vei putea să decazi la cele de jos ce sunt lipsite de
inteligenţă; vei putea, prin hotărârea spiritului tău, să renaşti în cele de sus ce
sunt divine" 5R.
Aşadar, Renaşterea, de altfel ca şi alte perioade din istoria umanităţii,
a fost marcată de ambiguităţi şi contradicţii. Cu toate acestea, aşa cum am
încercat să arătăm în rândurile de mai sus, ea nu numai că a menţinut interesul
pentru Sacru, pentru problemele religioase, ci a dezvoltat noi abordări
ale temei, umbri te, e adevărat, de derapaje ideatice regretabile (construcţii
panteiste, ezoterice, magice, mantice etc.) 59 . Minţi luminate ca Francesco
Petrarca, Nicolae Cusanus, Marsilio Ficino, Pico delia Mirandola nu numai că
nu au eliminat Misterul ci I-au sporit, reuşind o alianţă minunată între vechi
şi nou, stimulând astfel dorinţa omului de a se recrea pe sine60 , de-a elimina
contrastul dintre imaginea sa şi cea a splendorii divine.

5

~

Ibidem, p. 193.
1. P. Culianu, Eros şi magie în Renaştere (1484), traducere de Dan Petrescu, Ed.
Polirorn, laşi, 2003, p. 42-52.
w G. Gusdorf, Mit şi metafizică, traducere de Maria Ţenchea, Timişoara, Ed. Arnarcord,
1996, p. 246.
59
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ACTIVITATEA BISERICEASCĂ DESFĂŞURATĂ
DE MIRON CRISTEA LA SIBIU
Pr. Daniel Afic

Dr. Miron Elie Cristea s-a născut în 18 iulie 1868 în Topliţa Română.
Studiile le-a urmat în localitatea natală, apoi la liceul săsesc din Bistriţa şi Ia
cel românesc din Năsăud. După obţinerea bacalaureatului în 1887, s-a înscris
la Seminarul "Andreian" din Sibiu. A obţinut licenţa în teologie în 1890. 1
Între anii 1890-1891 a funcţionat Ia şcoala primară din Orăştie ca
dascăl, apoi, cu încredinţarea Consistoriul Arhidiecezan de Ia Sibiu, a preluat
conducerea şcolii în calitate de director. 2
În toamna anului 1891, la stăruinţa vestitului profesor şi pedagog Ioan
Popasu de Ia Seminarul "Andreian" din Sibiu, Mitropolitul Miron Românul
1-a trimis la Universitatea din Budapesta. Aici a studiat literatura germană,
maghiară şi română şi a făcut studii de psihologie, pedagogie şi ştiinţe naturale.
În luna mai a anului 1895 a obţinut titlul de doctor în litere Ia Universitatea
din Budapesta, cu lucrarea de doctorat intitulată Viaţa şi opera lui Mihai
Eminescu. 3
După terminarea studiilor, cu data de 1 iulie 1895, mitropolitul Miron
Românul 1-a numit pe tânărul Elie Cristea secretar al consistoriului diecezan.
1
Maria Roşea, Pios omagiu, cuvânt introductiv la voi. ,, Mihai Eminescu, luceafărul
poeziei româneşti", lucrarea de doctorat a tânărului Elie Cristea, Ed. Ginta Latină, Bucureşti,
1997, p. 6-7; Ilie Şandru, Valentin Borda, .. Patriarhul Miron Cristea", Casa de editură "Petru
Maior", Târgu-Mureş, 1998, p. 20-22; Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul
României Dr. Miron Cristea, Înalt Regent, Omul şi faptele, Ed. Cartea Românească, Bucureşti,
1929, p. 25-27 ; Preot Ionel Popescu, Prof. Constantin Brătescu, Patriarhul Miron Cristea,
ierah providenţial al naţiunii române. Cuvântări, Editura Învierea, Timişoara 2009, p. 9.
2
Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,

p. 541.
3
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu,
Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 133.

Dicţionarul

teologi/ar români, Editura Univers
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După

7 luni de provizorat, a fost ales şi întărit definitiv în această calitate. A
ocupat funcţia de secretar consistorial până în 30 iunie 1902, "dovedind zel,
pricepere şi conştiinciozitate în toate afacerile cei s-au încredinţat."4
Odată cu stabilirea în capitala bisericească a românilor din Transilvania
şi Banat (Sibiu), tânărul Elie Cristea a început o susţinută muncă în cadrul
Mitropoliei sibiene. Cea mai importantă misiune pe care a avut-o la începutul
activităţii sale a fost rezolvarea dotaţiilor parohiale şi a statornicirii sumelor
cu care statul să sprijine financiar preoţimea. Pentru a îndeplini această grea
şi pretenţioasă misiune, în urma înţelegerii dintre mitropolitul Ioan Meţianu
şi ministrul cultelor, Dr. Iuliu Wlassics, Elie Cristea a fost trimis la Budapesta
unde a lucrat opt luni în Ministerul Cultelor din Budapesta, până la realizarea
dezideratelor celor o mie de parohii care reprezentau Biserica Ortodoxă
Română din Transilvania. 5
Această problemă a survenit în urma articolului de lege XIV, din 1898. Una
dintre dispoziţiile legii condiţiona întregirea maximală a veniturilor parohiale
pentru preoţi cu calificare superioară de cunoaşterea limbii maghiare6 . În 10/23
ianuarie 1909, Mitropolia din Sibiu a înaintat un memorandum ministrului de
culte şi instrucţiune publică, contra dispoziţiilor din proiectul de lege prezentat
dietei pentru întregirea beneficiilor preoţeşti. 7
În numele mitropoliei, Ioan Meţianu s-a arătat îngrijorat, considerând
că aceste înnoiri ar putea duce la restrângerea autonomiei bisericii. Răspunsul
venit din partea mitropoliei este acela conform căruia fiecare confesiune este
îndreptăţită să-şi stabilească calificările pentru preoţi în cercul propriu de
activitate şi conform canoanelor bisericeşti. După cum afirma Ioan Meţianu,
în elaborarea acestui proiect de lege se simt interese politice, dar misiunea
preoţilor este de răspândire a sentimentelor religioase şi morale şi nu poate fi
sta sub interesul statului. 8
O altă dispoziţie păgubitoare este aceea conform căreia parohiile, care
erau ocupate de paroh cu calificare inferioară, puteau să întregească venitul
preoţilor numai dacă numărul credincioşilor din parohia respectivă ar fi fost
4

Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,

5

Ibidem.
Arhiva Mitropoliei Ardealului (A.M.A)., Fond 1111909, Dosar 3, Nr. înreg. 1229, f. 1.
A.M.A., Fond 1111909, Dosar 3, Nr. înreg. 1229, f. 1-1 O.
Ibidem, f. 2-3.

p. 541.
6

7
H
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de cel puţin 800 de suflete şi dacă confesiunea respectivă asigura jumătate
din plusul necesar pentru întregire. Această dispoziţie era nedreaptă pentru
că, în cuprinsul ţării, se aflau o mulţime de aşezări rurale ce numărau sub 800
de locuitori, aşezări extinse ca teritoriu, locuri pe care preoţii cu calificare
superioară le evitau. 9
Miron Cristea a prezentat dietei ţării proiectul de lege despre modificarea
art. de lege XIV, din 1898 referitor la veniturile preoţeşti, considerând legea
în ansamblul ei "cu desăvârşire nemotivată şi superfluă ... şi poate da prilej
turburarea concordiei şi a păcii publice dintre puterea statului şi biserică ...
Dar În proiectul de lege nu se face nici un fel de dispoziţie pentru a judeca
şi a aduce hotărâre nepărtinitoare cu privire la controversele ce s-ar putea
ivi, în urma acestei speciale dispoziţii - Între puterea de stat şi autorităţile
superioare bisericeşti. Iar din punct de vedere al politicii de stat şi al eticii
nu este nici un drept, nici de cuviinţă a pretinde necondiţionat de la bisericile
autonome şi indispensabile pentru susţinerea statului ca societate comună, să
execute ordinaţiunea guvernului sugerată de legală, dar păgubitoare pentru
interesele de viaţă a le respectivei biserici. " 10
Acest memoriu a fost făcut în înţelegere cu episcopii de la Arad şi de
la Caransebeş, cu scopul de a exclude sau modifica în decursul dezbaterii
parlamentare dispoziţiile legii considerate contrare intereselor. 11
În aceste condiţii de tensiune, activitatea la Budapesta a secretarului
consistorial Elie Cristea nu a fost una uşoară. A plecat la Budapesta în 12/24
februarie 1900, iar din data de 14 februarie a şi început activitatea. 12 A trebuit
să completeze în mod corespunzător documente pentru clerul arhidiecezei şi
să prezinte doleanţele parohiilor într-un extras condensat în limba maghiară 13 •
În acelaşi act prin care informa consistoriul de la Sibiu despre activitatea
desfăşurată la Budapesta spunea: "Totodată aflu de bine a aduce la cunoştinţă,
că până acum În afară de timpul mâncării, neîntrerupt am lucrat fără
considerare la numărul orelor de lucru şi până seara târziu; ceea ce vom
continua cu ajutorul lui Dumnezeu şi pe viitor." 14
9

Ibidem, f. 3-4.
A.M.A. Fond Il/1909, Dosar 3, f. 6.
11
A.M.A. Fond Il/1909, Dosar 3, f. 9.
12
A.M.A. Fond 111900. Dosar 119, Nr. lnreg. 1972.
13
Ibidem.
14
Ibidem.

10
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Rezultatul muncii neobosite depusă de Elie Cristea a fost pe măsură.
Aprofundând articolul de lege XIV, din 1898, instrucţiunile ministeriale date
spre executarea lui, şi, mai ales, modul de aplicare faţă de celelalte confesiuni din
ţară, a oferit clerului diecezan instrucţiuni legale pentru întregirea veniturilor,
fapt ce a dus la mulţumirea deplină a tuturor, cler şi stat. 15 Rapoartele făcute
în acest cauză către consistoriul arhidiecezan au constituit acte istorice pentru
dezvoltarea Bisericii Române din Transilvania. 16
Superioritatea bisericească - recunoscând zelul şi priceperea dovedită
în rezolvarea dotaţiilor parohiale şi a statornicirii sumelor cu care statul
să sprijine financiar preoţimea -, a adus mulţumiri publice secretarului
consistorial Miron Cristea, mulţumiri făcute în şedinţă plenară a Consistoriului
arhidiecezan: Nr. 179-901, care începe astfel ,,Plăcut atins de modul cum ai
executat P O. D. Ta ordinul consistoriului arhidiecezan de la 12 Februarie
1900 Nr. 1311 în calitate de referent al afacerii întregirii dotaţiunii clerului
nostru din visteria statului, convingându-se mai departe consistoriul despre
interesul şi priceperea, cu care ai promovat această afacere esoperând pe
seama mai multor parohii îrifiinţate în diferite centre culturale - dota(iune
corespunzătoare, care parohii fără această dotaţiune arfi rămas neocupate ...
şi în urmă mai având în vedere şi acurateţea şi promptitudinea, cu care ai dus
la bun sfârşit cauza aceasta a Întregirii dotaţiunilor faţă cu înaltul guvern
al ţării: - consistoriul arhidiecezan se simte îndemnat a-ţi exprima pentru
activitatea dezvoltată mulţumirea sa ... " 17
De la 1 ianuarie 1898 până la 31 decembrie 1900, vreme de trei ani, a
fost redactor responsabil al foii clerului ardelean "Telegraful Român", dând
o deosebită atenţie problemelor bisericeşti şi culturale. Articolele sale se
caracterizează printr- o deosebită claritate în expunere şi o forţă de argumentare
convingătoare. Dr. Elie Cristea a fost din timpul studiilor sale academice un
bun colaborator şi sprijinitor nu numai al Telegrafului Român, ci şi al altor
ziare în care a scris articole de cuprins cultural şi social.' 8
15

Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,

pag. 541.
16

Pe larg în Raport adresat consistoriului in problema intregirii de la stat a
.. dotaţiunilor parohiale ", în Dr. Antonie Plămădeală, Elie Miron Cristea. Corespondenţă,
Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, Sibiu, 2005, p.ll8-125.
17
1\.M.A. Fond J/1901, Dosar 2. Nr. înrcg. 179.
IH Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,
p. 542.
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De la aşezarea sa în Sibiu, a luat parte activă la toate mişcările ce au avut
ca scop întărirea, înaintarea şi înălţarea poporului şi a credincioşilor bisericii,
oferind sprijinul său moral şi material tuturor instituţiunilor şi societăţilor
culturale şi sociale cu care a intrat în contact.
Datorită implicării de care a dat dovadă, Elie Cristea a fost ales membru
pe viaţă şi bărbat de încredere al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru
şi al Reuniunii femeilor române din Sibiu, al Asociaţiunii pentru literatura
română şi cultura poporului român (ASTRA) şi, din 1901, membru supleant
în comitetul central al acestei societăţi şi membru ordinar al tuturor celorlalte
Reuniuni româneşti. Din 1909, a fost şi directorul despărţământului Sibiu al
ASTRE!. În cadrul acestor societăţi a promovat în mod autentic o cultură
naţională, privită ca stindard al mişcării naţional-politice desfăşurată de
intelectualitatea română din Transilvania, intelectualitate înregimentată în
marea ei majoritate în Partidul Naţional Român. 19 Ca director al AS TREI, deşi
a îndeplinit această funcţie doar câteva luni,până la plecarea spre Caransebeş,
a condus cu pricepere activităţile societăţii. Sub conducerea lui s-a ridicat
numărul membrilor ASTREI, despărţământul din Sibiu ajungând din acest
punct de vedere în fruntea tuturor despărţămintelor din Transilvania şi Banat20 .
Tot în această perioadă scurtă, membrii societăţii au vizitat mai multe comune,
unde au ţinut prelegeri instructive pentru popor, au combătut patimile care
primejduiau populaţia, s-au dat poveţe culturale, economice, uneori însoţite
de ilustraţii. S-a înmulţit averea societăţii şi s-au întemeiat biblioteci poporale
şi agenturi. 21
O altă activitate nobilă a tânărului Elie Cristea a fost înfiinţarea în anul
1897 a Reuniunii române de muzică din Sibiu, pe care a condus-o ca preşedinte.
Pentru promovarea acestei reuniuni, a publicat articole despre concertul
susţinut la Sibiu de baritonul Dumitru Popovici-Baireuth şi despre Gheorghe
Dima, profesor de muzică la Seminarul Andreian, 22 ca prezident. Telegraful
19

Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austroungar (1867-1918)- după documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea,
Sibiu, 1986, p. 395; Preot Ionel Popescu, Prof. Constantin Brătescu, op.cit, p. 25.
20
Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,
p. 542.
21
ibidem.
22
Poporul Român, an IX, nr. 49/1909, p. 4, apud Preot Ionel Popescu, Prof. Constantin
Brătescu, op.cit, p.25.
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aminteşte şi

despre alte

realizări

ale reuniunii: "Sub conducerea lui

(Elie Cristea - n.n.) a trăit această Reuniune cele mai măreţe zile ale vieţii
sale. Frumoasele succese şi din anii 1906 şi 1908 ale acestei Reuniuni din
incidentul preamăririi compozitorului Ciprian Porumbescu, - se atribuie În
mare parte tactului şi ostenelilor părintelui Dr. Cristea puse şi pe acest teren.
Averea acestei instituţii a sporit şi mai mult."23 Este vorba despre tumeele
artistice cu membrii reuniunii, organizate în anii 1906 şi 1908, la Bucureşti şi
Craiova. La Bucureşti ( 1906), corul reuniunii a participat la serbările prilejuite
de aniversarea a 40 de ani de domnie a regelui Carol 1 şi a susţinut şi un
concert dedicat memoriei marelui compozitor Ciprian Porumbescu. 24
În 17 mai 190 1, Elie Cristea a fost ales secretar şi referent al comisiei ce
reprezenta Fundaţia mitropolitului Andrei baron de Şaguna. Această calitatea
păstrat-o până la alegerea sa ca episcop al Caransebeşului. Fundaţia avea
rostul de a ajuta cu fonduri financiare parohiile centrale şi din oraşele care nu
puteau fi susţinute de comunităţi le locale. 25
În anul 1902, la sesiunea sinodului arhidiecezan a fost ales asesor
(consilier) pe viaţă al Consistoriul Arhidiecezei Ortodoxe Române a
Transilvaniei, în locul lui Nicolae Cristea. În această calitate i s-a încredinţat
resortul bisericesc, compartiment ce se ocupa în principal de organizarea
administrativă a parohiilor din cuprinsul arhidiecezei. Contemporanii I-au
descris ca un om integru şi cu mare interes faşă de activitatea bisericească
desfăşurată:

de la cârma afacerilor bisericeşti dovedeşte
o ţinută independentă, căutând a apăra binele obştesc de multe ori chiar cu
expunerea persoanei sale, condus de principiul, că nu linguşirea slugarnică
şi vânarea după favoruri personale, ci purcederea ca/mă, izvorâtă din
convingerea dezinteresată şi din dorul de-a sprijini totdeauna elementele
mai bune şi harnice, trebuie să fie misiunea unui bărbat, care doreşte a lucra
la Întărirea bisericii sale şi care şi-a pus de ţintă, nu pânda după favoruri
personale, ci promovarea binelui obştesc. De la intrarea sa În serviciul
23

"In

corporaţiunea

Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,

p. 542.
24

Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită, Editura Minerva, Bucureşti 1984,
p.399-403.
25
Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,
p. 542.

222
https://biblioteca-digitala.ro

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL .. CREDINŢi ŞI MiRTURISIRE"

bisericesc ... a fost deputat atât în sinodul arhidiecezan, cât şi în congresul
naţional bisericesc". 26
Dr. Elie Cristea nu putea accede toate la aceste demnităţi bisericeşti fără
a avea calitate clericală. În consecinţă, la cererea sa, a fost hirotonit diacon
duminică, 30 ianuarie, în ziua de prăznuire a Sfinţilor Trei Ierarhi a anului
1900. În 1901, în ziua de serbare a Naşterii Maicii Domnului, 8 septembrie,
a fost hirotesit arhidiacon, iar sâmbătă, în 23 iunie 1902, a fost tuns întru
monah de către arhimandritul Augustin Hamzea în Mănăstirea Hodoş Bodrog.
Numele de călugărie a fost Miron, dup numele mitropolitului Miron Romanul,
mentorul şi susţinătorul său din primii ani de formare teologică şi bisericească 27 •
Un articol aşezat pe prima pagină din Telegraful Român, intitulat
"Tineretul nostru monah" consemnează lucruri frumoase despre călugăria
întâmplată la Hodoş Bodrog: ,,Fratele nostru Dr. Elie Cristea cu ziua Domnului
de Sâmbătă, în mănăstirea Hodoş-Bodrogului din eparhia Aradului, prin
robul lui Dumnezeu egumenul arhimandrit Augustin Hamzea, tunsu-şi-a
părul capului său după rânduiala chipului celui mic; încins-a mijlocul său cu
puterea adevărului spre omorârea trupului şi înnoirea sufletului; îmbrăcat-a
haina mântuirii, şi sabia cea duhovnicească încingând a luat logodna marelui
şi îngerescului chip în numele Tatălui." 28
Acelaşi articol vorbeşte despre rosturile monahismului în viaţa creştină,
făcând o comparaţie între monahismul primului mileniu creştin şi monahismul
din Biserica naţională a românilor, unde este susţinut ca parte esenţială
a comunităţii bisericeşti. Fără a pierde din esenţa monahismului primar,
călugării pot depăşi condiţia de sihastri sau eremiţi, iar câmpul lor de luptă
nu e singurătatea. Toată retorica articolului amintit este un fel de justificare
a activităţii bisericeşti şi naţionale purtată de Elie Cristea, considerând-o
compatibilă şi cu vocaţia de monah pe care şi-a dovedit-o. Cu alte cuvinte, este
un îndemn la continuitate în activitate pentru noul monah. Rostul "oamenilor
de Dumnezeu însemnaţi este de a se desprinde de singurătate şi a-şi consacra
întreaga lor fiinţă interesului Bisericii. Stavroforii noştri nu-şi cheltuiesc
viaţa pe trecând în mănăstiri ... , ci alături mai ales de Capii bisericii lucră
26

/bidem.
Pr. Daniel Alic, Episcopul Miron Cristea, în "Calendarul Românului 2009", Editura
Episcopiei Caransebeşului, Caransebeş, 2008, p. 165.
2
K Telegraful Român, Nr. 71, Anul L, Sibiu, Joi, 27 Iunie (1 O Iulie) 1902, p.l.
27
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a credincioşilor agonisinduşi totodată şi experienţele trebuincioase, căci biserica noastră din rândul
monahilor îşi recrutează demnitarii săi mai înalţi. " 29
Asesorul consistorial Dr. Elie Cristea era considerat un astfel de
călugăr, dăruit cu frumoase însuşiri sufleteşti şi intrat în misiune strânsă şi
nedespărţită cu "Maica Biserică". De la el se aştepta mult. Era înzestrat cu
minte luminată şi o cultură superioară, lucruri considerate esenţiale pentru un
lider bisericesc. În concepţia vremii, datorită situaţiei nesigure în care se afla
Biserica Românească, conducătorii bisericeşti trebuiau să fie zeloşi apărători
ai neamului şi iubitori de ştiinţă. Biserica era în realitate nu doar păstrătoarea
credinţei creştine, ci şi pavăza naţionalităţii. De aceea, intrarea lui Elie Cristea
în rândul monahilor era privită cu bucurie. Călugăria îi oferea acces şi la
treapta bisericească cea mai înaltă, adică arhieria.
Cuvintele de îmbărbătare ale sibienilor în acest moment de cotitură în
viaţa recentului monah sunt laudative şi profetice: "să fi credincios convins
al bisericii tale, apărător neînfrânat al poporului tău, Dumnezeu cel Bun şi
Puternic să-ţi lungească firul vieţii întru mulţi ani, - arhidiaconule şi monahule
Miron." 30
Monahul Miron Cristea a rămas, îndemnat de prieteni şi apropiaţi, în
rândurile cele dintâi ale vieţii publice. A sprijinit politica naţională românească
şi a luat parte la manifestările culturale ale poporului. A rămas şi pe mai departe
asesor consistorial cu atribuţii complexe în Biserica românilorY
Apropierea de monahism s-a făcut pe întreg parcursul vieţii tânărului
teolog Elie Cristea. Decizia de a îmbrăţişa chipul călugăresc nu a fost una
pripită. A fost apropiat de mănăstiri şi a căutat să ajute la buna funcţionare a
aşezămintelor monahiceşti din arhiepiscopia Sibiului. Tot pe baza unor bune
servicii făcute Schitului românesc Prodromul de pe muntele Athos, a fost
trecut în rândul ctitorilor acestui aşezământ încă de la 1897. 32
Calitatea de monah l-a apropiat mai mult de oameni. Arătându-şi interesul
pentru înmulţirea meseriaşilor, el a crescut doi tineri săraci din comuna sa
ostenesc întru fericirea

temporală şi veşnică

29

Ibidem.
Ibidem.
31
Romulus Cândea, Patriarhul Miron Cristea, în rev. "Candela", an. XXXVI, nr. 3-7
1 1925, p. 74.
32
Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,
p. 542.
311
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natală Topliţa, susţinându-i,

pe propria cheltuială, la şcolile superioare de
meserii din Viena. Aceştia au ajuns calfe cu venituri importante şi au stâmit
în poporul din satul său natal o vie mişcare spre îmbrăţişarea meseriilor. Cu
ajutorul măcelarului Ioan Mazăre din Topliţa, Elie Miron Cristea a trimis peste
douăzeci de tineri din localitate la diferite meserii în Sibiu, Sălişte şi Avrig.
S-a îngrijit personal de aceşti tineri, obţinându-le stipendii, ajutoare, iar el
însuşi i-a ajutat cu bani, sfaturi şi poveţe. 34
O altă preocupare notabilă a viitorului episcop al Caransebeşului este
implicarea acestuia în lucrările pentru zidirea unei catedrale ortodoxe la Sibiu,
ideal visat încă din timpul mitropolitului Andrei Şaguna.
La Sibiu, lipsa unei biserici catedrale s-a simţit mai acut după reînfiinţarea
mitropoliei, mai ales cu ocazia convocării sinoadelor arhidiecezane şi a
congreselor naţionale bisericeşti cerute prin statutul organic. Dorinţa de a zidi
o catedrală, din lipsa mijloacelor financiare, nu s-a putut realiza sub păstorirea
lui Andrei Şaguna, întemeietorul fondului de construcţie al catedralei, dar
nici sub urmaşii săi în scaunul mitropolitan, Procopiu Ivancicovici şi Miron
Romanul. Mitropolitul Andrei, pin pastorala sa din 1 Decembrie 1867 35 a făcut
un apel către credincioşii săi, să contribuie fiecare după puterile sale la zidirea
unei "biserici episcopeşti În Sibiu care să fie Maica tuturor bisericilor din
eparhia noastră" 36 • A urmat apoi un Ordinul circular nr. 990, din 4 decembrie
1957, prin care Şaguna iniţiază colecta în eparhie, contribuind însuşi, cu suma
de 2000 fi. 37 Colecta, începută de marele mitropolit Andrei Şaguna, a fost
continuată prin purtarea de grijă a lui Miron Cristea. El şi-a câştigat mari merite
la această colectă, călătorind în diferite centre, ca Sighişoara, Orăştie, Cluj,
Bistriţa etc., îndemnând în cuvinte calde preoţimea şi credincioşii înstăriţi la
aducerea de jertfe în favoarea Bisericii. Mandatarul mitropolitului, asesorul
dr. Cristea, a adunat astfel peste 400.000 de coroane aur. 38
33

l1

34

Antonie Plămădeală, Pagini ... , p. 396.
Telegraful Român, Nr. 128, Anul LVII, Sibiu, Joi, 26 Noiembrie (9 Decembrie) 1909,

p. 542.

Tabel cronologic Andrei Şaguna, în voi. "Mitropolitul Andrei Şaguna - ceator de
în istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania", Editura Andreiană, Sibiu,
2008, p.27.
36
Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Pr. Prof. Dr. Vasile Oltean, Mitropolitul Andrei Şaguna in
documentele din Şcheii Braşovului, val. lll, Editura Andreiană, Sibiu, 2009, p.96
17
Ibidem, p.99-IOI.
JH Antonie Plămădeală, Pagini ... , p. 396.
35

epocă
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Hrisovul de la punerea pietrei de temelie a catedralei, semnat de
mitropolitul Ioan Meţianu, stipula: ,,Provedinţa dumnezeiască a rezervat
realizarea acestei opere măreţe, - dorite de toată suflarea românească,
ţinătoare de biserica ortodoxă, - actualului subscris arhiepiscop şi mitropolit
Ioan, carele În conţe/egere cu sinodul arhidiecezan şi În conlucrare armonică
cu consilierii consistoriali a Întreprins zidirea acestei biserici, rugând pe
Dumnezeu, să le ajute a o isprăvi şi sfinţii, precum oare când Înţeleptul Solomon
a zidit şi terminat biserica din Ierusalim, Începută de tatăl şi antedecesorul
său În scaunul Împărătesc, de prorocul David." 39
Catedrala s-a zidit pe locul unde s-a aflat bisericuţa parohiei din SibiuCetate, folosită timp îndelungat şi ca biserică episcopală şi arhiepiscopală.
Odată cu biserica s-au demolat şi şapte case din jurul ei, toate proprietatea
arhiepiscopiei. 40
Dr. Elie Miron Cristea, a participat cu însufleţire la evenimentele punerii
pietrei fundamentale la catedrala din Sibiu, în data de 5/1 8 august 1902, în
calitate de arhidiacon şi asesor consistorial. 41
Construirea acestei catedrale se mai impunea deoarece, până în 1906,
românii ortodocşi se închinau lui Dumnezeu într-o capelă mică, adăpostită în
fundul unei curţi, într-o casă fără turn şi fără clopote. Cum această biserică
trebuia să fie şi o operă de artă naţională, în legătură cu vechile tradiţii de
meşteşug de clădire şi pictură bisericească, asesorul Cristea a fost încredinţat
de Consistoriul diecezan cu alcătuirea unei iconografii. În acest scop,
Miron Cristea, după studii de artă făcute la Munchen, a întreprins călătorii
de studiu pe la mănăstirile şi bisericile mai importante din întreg cuprinsul
ţărilor românesti. Aceste studii i-au servit la alcătuirea cărţii ,Jconografia şi
Întocmirile din interiorul Bisericii Răsăritene, cu 123 de figuri", apărută în
1905 la Sibiu. 42
Lucrările de construcţie au durat până în 1906. Catedrala a fost sfinţită
în cadrul unor serbări care au luat proporţiile unor mari manifestări naţionale.
Au fost prezenţi mulţi intelectuali din Transilvania, dar şi din alte regiuni
româneşti. Demn de amintit că la acest important eveniment a participat şi
Marţi

39

Telegraful Român, Nr. 88, Anul L, Sibiu,

40

lhidem.

41

Descrierea amănunţită a evenimentului se află în paginile ziarului Telegraful Român,
Marţi 6/19 August, 1902, p.l-2.
Romulus Cândea, op. cit., p. 77.

Nr. 88, Anul L, Sibiu,
42
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Nicolae Iorga. Ceremonia tâmosirii s-a desfăşurat pe durata a două zile (2930 aprilie). Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte
cu mitropolitul Ioan Meţianu şi cu episcopul Ioan Papp al Aradului. 43 Ca un
act de recunoştinţă pentru jertfa poporului, din încredinţarea consistoriului, a
fost alcătuit un frumos volum cuprinzând istoricul zidirii catedralei. Autorii
acestei interesante lucrări au fost arhimandritul Ilarion Puşcariu şi asesorii
consistoriali Matei Voileanu şi Miron Cristea. 44
În urma activităţii sale în cadrul Mitropoliei de la Sibiu, Ierodiaconul
Elie Miron Cristea a fost hirotoni t ieromonah în 13 aprilie 1903, iar în 1 iunie
1908 a fost hirotesit protosinghel. 45
Pe lângă aceste activităţi bisericeşti, perioada sibiană a viitorului episcop
şi mai apoi patriarh, Dr. Elie Miron Cristea, a fost încununată cu succese şi în
plan cultural, ştiinţific şi social. Toate acestea I-au recomandat pentru scaunul
de episcop al Caransebeşului, de aici începând o nouă etapă în devenirea
Bisericii din Banat şi din România reîntregită.

43
44

45

Ilie Şandru, Valentin Borda, op. cit., p. 73.
Romulus Cândea, op. cit., p. 78.
Foaia Diecezană, an XXIV, nr. 49 din 6 decembrie, 1909, p. 3.
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"Să fii pentru Banat ceea ce a fost Şaguna pentru Ardeal!"
Fundaţia Culturală

Praf Ilie Şandru
Miron Cristea - Topliţa

Episcopia ortodoxă a Caransebeşului are o istorie veche şi zbuciumată.
Primii episcopi au slujit aici începând de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi
începutul secolului al XVIII-lea. Unii dintre aceştia au fost sârbi, alţii români.
În 1775 episcopia a fost mutată de la Caransebeş la Vârşeţ. De abia în 1865 a
fost restaurată Episcopia ortodoxă română la Caransebeş. Cel dintâi episcop a
fost Ioan Popasu (1865-1889), colaborator apropiat al mitropolitului Andrei
Şaguna. A desfăşurat o susţinută activitate pentru întărirea eparhiei şi pentru
afirmarea credinţei ortodoxe în Banat, înfiinţând un institut teologic-pedagogic
şi o tipografie eparhială. În 1874, după moartea lui Andrei Şaguna, a fost ales
Mitropolit al Ardealului, dar nu a fost confirmat de împăratul de la Viena şi de
guvernul de la Budapesta.
Urmaşul lui Ioan Popasu a fost Nicolae Popea ( 1889-1908). În timpul
lui Şaguna a fost profesor la Institutul teologic din Sibiu, apoi secretar şi
consilier arhidiecezan. Din 1870 a îndeplinit funcţia de vicar al Mitropoliei
Ardealului, iar din 1889 pe cea de episcop de Caransebeş. Pe lângă bogata
activitate bisericească, continuând opera începută de Ioan Popasu, Nicolae
Popea a scris şi câteva lucrări importante, între care: "Vechea Mitropolie a
Transilvaniei" ( 1870); "Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei Şaguna" ( 1873 );
"Luptele naţionale, politice ale românilor: 1846-1873 (voi. 1, 1889) etc. Pe
baza acestora, în 1900, a fost ales membru activ al Academiei Române. S-a
stins din viaţă la 26 iulie 1908, după o viaţă plină de înfăptuiri frumoase.

Alegerea
Timp de aproape doi ani scaunul episcopal al Caransebeşului a rămas
vacant, datorită a tot felul de manevre puse la cale de guvernul de la Budapesta,
care dorea să fie instalat în el un om devotat regimului dualist, un om fără
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personalitate, uşor de manevrat de politicienii Budapestei. S-a găsit, în cele
din urmă, un asemenea candidat "păpuşă", în persoana dr. Iosif Iuliu Olariu,
directorul Seminarului teologic din Caransebeş. Numai că planul lui Apponyi a
dat greş, fiindcă la cele două alegeri succesive, din 1909, din cei trei candidaţi,
au avut câştig de cauză alţii doi, nu Olariu. La primele alegeri a ieşit câştigător
arhimandritul Filaret Musta, ia la următoarele a câştigat protosinghelul dr.
IosifT. Bădescu, însă nici unul dintre ei nu a fost pe placul guvernului maghiar
şi deci nu au fost propuşi împăratului pentru a fi confirmaţi.
În această situaţie a trebuit propus un al treilea candidat, iar acesta era
asesorul consistorial de la Sibiu, dr. Elie Miron Cristea. Cel de al treilea scrutin
al sinodului a avut loc în data de 21 noiembrie 1909. Cristea a fost ales cu 3 l
de voturi, 24 voturi fiind împotrivă(obţinute de Iosif Iuliu Olariu). Cele 24
de voturi împotrivă se datorau şi unui patriotism local, a mândriei specifice
bănăţene, care a fost oarecum ştirbită, fiindcă nici ceilalţi doi înaintaşi ai lui
nu au fost bănăţeni.
Alegerea tânărului monah de la Sibiu a umplut de bucurie inimile tuturor
românilor ardeleni. De mult ei erau convinşi că acest tânăr asesor consistorial
era omul de care aveau nevoie în fruntea lor, ştiindu-1, capabil, inteligent,
energic şi hotărât să lupte pentru cauza românilor din Ungaria. Tocmai datorită
acestor calităţi el îşi câştigase deja un prestigiu binemeritat, fiind socotit un
adevărat lider al tinerilor intelectuali din Transilvania care au înţeles să-şi
pună viaţa în slujba cauzei româneşti.
Evenimentul a fost pe larg oglindit de toată presa românească a vremii,
atât cea din Transilvana, cât şi din România. "Ziua de 21 noiembrie va .fi şi va
rămâne o zi epocală în istoria bisericii noastre din Ungaria şi Transilvania" 1,
scria Nicolae Ivan, asesor consistorial, viitor episcop al Clujului; "Dragostea
şi încrederea din partea tuturor celor ce vor fi păstoriţi de noul ales, noi o
cerem din toată inima, ştiind că părintele protosinghel, dr. Miron Cristea o
merită. O cerem cu atât mai vârtos, că Prea Cuvioşia Sa ne este cunoscut ca
un om cu o cultură superioară, simpatic la înfăţişare, cu darul de a atrage şi
nu de a înstrăina, ca un bărbat foarte muncitor, înzestrat cu mult zel şi cu mult
simţ al datoriei ... ", se consemna în "Telegraful Român", organul Mitropoliei
Sibiului. 2 ,,Ajungând acum în puterea vârstei, la vârsta de abia 41 de ani, să
1

2

"Ţara noastră", nr. 47 din 1909.
"Telegraful Român", nr. 128 din 1909.
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ia conducerea unei eparhii, care are mare trebuinţă de un păstor destoinic,
avem cele mai îndreptăţite speranţe că, punându-şi frumoasele aptitudini cu
zel şi abnegaţie în slujba bisericei, îi va aduce foloase reale" 3 , scria profesorul
dr. Nicolae Bălan, viitor Mitropolit al Ardealului. Ziarul "Lupta", organul
Partidului Naţional Român, ce apărea la Budapesta, îl caracteriza pe Elie Miron
Cristea ca fiind un "bărbat cu întinse cunoştinţe, de o moralitate superioară
şi cu calităţi fizice excepţionale, el este modelul de preot cum I-au definit
cele dintâi veacuri ale creştinismului în concepţia şi curăţenia lor ideală".
Şi Nicolae Iorga scria în "Neamul Românesc", exprimându-şi bucuria pentru
alegerea lui Elie Miron Cristea, pe care îl aprecia încă din 1906, de la sfinţirea
Catedralei mitropolitane din Sibiu: "0 personalitate foarte cunoscută în Sibiu
a noului ales. Un tânăr, căruia fi place între tineri, un spirit vioiu, doritor de
convorbire cu alte spirite vioaie, un frumos şi elegant cleric, care e primit
cu simpatie în cercuri largi şi alese, un orator plăcut şi un scriitor harnic".
Aceeaşi opinie favorabilă era exprimată şi de alte publicaţii ale vremii, precum:
"Libertatea" din Orăştie, "Foaia Poporului" din Sibiu, "Viaţa Românească"
din Iaşi, "Gazeta Transilvaniei" din Braşov, "Drapelul" din Lugoj etc.
În acelaşi timp însă, situându-se pe o poziţie de-a dreptul duşmănoasă,
presa maghiară a început o aprigă campanie de denigrare a celui ales ca
episcop al Caransebeşului, pe care îl caracterizau ca un agitator periculos, cu
strânse legături în România, unde a luat poziţie împotriva statului maghiar,
acuzându-1 chiar de trădare de patrie. Asemenea idei erau vehiculate în ziare
precum "Magyarorszag" din Budapesta şi "Temesvari Hirlap" din Timişoara.
Prin toate acestea se urmărea infirmarea alegerii lui Miron Cristea ca episcop.
Spre binele şi bucuria românilor transilvăneni, toată această campanie ticăloasă
a eşuat în cele din urmă, evenimentele fiindu-i favorabile noului ales. Aceasta
însă numai după lungi tergiversări şi după nu mai puţin de 12 drumuri pe
care noul ales a fost nevoit să le facă la Budapesta. Rezolvarea favorabilă s-a
datorat, pe de o parte, datorită simpatiei pe care arhiducele Franz-Ferdinand,
moştenitorul tronului, i-o purta lui Miron Cristea, pe care îl aprecia în mod
deosebit şi chiar intenţiona să şi-1 facă un colaborator apropiat după ce se
va urca pe tronul Austro-Ungariei, iar pe de altă parte, datorită plecării silite
a contelui Apponyi de la conducerea ministerului instrucţiunii publice şi
4

3
4

1. R. Abrudeanu, op. cit., p. 168.
"Lupta", nr. 209 din 1909.
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cultelor. În locul său a fost numit contele 1. Zichy, considerat a fi omul apropiat
arhiducelui Franz-Ferdinand. Zichy, neţinând seama de cele apărute în presa
maghiară, considerându-le neîntemeiate, referitoare la Elie Miron Cristea, a
propus împăratului confirmarea acestuia în funcţia de episcop de Caransebeş.
Confirmarea i-a fost comunicată lui Cristea, de către contele Zichy, în data de
16/29 aprilie 1910, cu adresa nr. 41.502: "Majestatea sa cesară şi regească
apostolică, cu prea Îna/ta rezoluţiune, datată din Viena, 11 aprilie a.c., s-a
îndurat prea graţios a Întări alegerea !lustrităţii Tale ca episcop al diecezei
greco-ortodoxe române a Carasebeşului, efectuată de Sinodul eparhiei grecoortodoxe a Caransebeşului ... ". 5

Hirotonirea
Înainte de confirmarea transmisă de ministrul Zichy, la data de 6/21
aprilie, noul episcop al Caransebeşului depusese, la Viena, jurământul în
faţa bătrânului împărat Francisc Josif I( 1830-1916), de faţă fiind şi contele
Zichy, ministrul maghiar al instrucţiunii publice şi cultelor. După depunerea
jurământului, dr. Elie Miron Cristea a fost primit într-o lungă audienţă de către
împărat, căruia a încercat în trei rânduri să-i spună în ce situaţie disperată se
aflau ostaşii Regimentului 13 de graniţă, bănăţean, care, în cursul vremii, şi
au vărsat sângele pentru dinastia Habsburgică, pe care a slujit-o cu credinţă.
Din păcate, împăratul a schimbat de fiecare dată vorba, ceea ce 1-a nemulţumit
profund pe tânărul episcop. În sfârşit, când a reuşit să-i vorbească şi despre
soarta disperată a credincioşilor săi, împăratul i-a răspuns sec: "Mă voi gândi
şi la poporul român!". 6
Ceremonia hirotoniei întru arhiereu a noului episcop de Caransebeş
s-a desfăşurat în cea de a treia zi de Paşti, marţi, 3 mai 191 O în Catedrala
mitropolitană din Sibiu, la edificarea căreia îşi aduse şi el o importantă
contribuţie. Evenimentul s-a transformat într-o adevărată sărbătoare naţională
şi creştinească a românilor ardeleni. O mulţime de preoţi ortodocşi de pe tot
cuprinsul Transilvaniei au luat drumul Sibiului. Lor li s-au alăturat sute de
credincioşi, prieteni şi cunoscuţi ai lui Elie Miron Cristea. Erau prezenţi:
episcopul Aradului, P.S. Ioan 1. Pap; arhimandritul Augustin Hamzea, stareţul
mănăstirii Hodoş-Bodrog; arhimandritul Filaret Mustea, dr. Valeriu Branişte,
5
6

1. R. Abrudeanu, op. cit. p. 173-174.
Ibidem, p. 175.
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protosinghelul Roman Ciorogariu ş.a. Luni, 2 mai, la ora 16 s-a săvârşit slujba
vecemiei, la care au luat parte: Mitropolitul Ioan Meţianu, episcopul Ioan Pap
şi Elie Miron Cristea. În ziua de marţi, 3 mai, la ora 9, a început slujba sfintei
liturghii, oficiată de Mitropolitul Ioan Meţianu, asistat de episcopul Aradului,
Ioan Pap, arhimandriţii Mustea şi Hamzea, protosinghelul R.Ciorogariu,
asesorii consistoriali Voileanu şi N. lvan, protopopii Ghidiu, Olariu, Oprea,
Pepa, Boldea şi Stroia. Marea Catedrală mitropolitană geme de mulţimea
credincioşilor dornici să asiste la un mare eveniment. Între cei sosiţi la Sibiu se
aflau şi părinţii lui Elie Miron Cristea, George şi Domniţa Cristea, din Topliţa
Română, de lângă Călimani. Nu puteau desigur să nu fie emoţionaţi la un
astfel de moment pe care îl trăiau alături de fiul lor. Erau amândoi îmbrăcaţi în
frumoasele costume populare româneşti de pe Valea de Sus a Mureşului, spre
mândria celui hirotonit, care întotdeauna s-a bucurat când îşi vedea părinţii,
dar şi pe alţii, îmbrăcându-se în frumoasele costume naţionale româneşti.
După ceremonia hirotoniei, care a respectat toate momentele canonice
ale unui astfel de eveniment, a urmat cuvântul de laudă rostit de mitropolit şi
înmânarea cârjei arhiereşti, momente primite cu aplauze nesfârşite de către
cei prezenţi, a luat cuvântul dr. Miron Cristea. El a amintit că: "Un arhipăstor
trebuie să întrunească în persoana sa cele mai înalte şi nobile calităţi şi
Însuşiri, mai ales intelectuale şi morale, cu cari să farmece, să însufleţească şi
să convingă turma sa, pe credincioşii săi, toţi oameni cu judecată proprie(. .. )
Examinându-mă din acest punct de vedere pe mine însumi, cu deplină
sinceritate trebuie să recunosc şi să mărturisesc, că stau foarte departe de
măsura acelor Însuşiri ( .. .) Dacă totuşi m-am Încumetat a mă supune cu
creştinească resignaţiune votului, ce mi l-a dat soborul alegătorilor din
eparhia vacantă, am făcut aceasta întemeiat mai ales pe două împrejurări:
înainte de toate mi-am pus încrederea în ajutorul preamilostivului Dumnezeu
(. ..) De altă parte sarcina gre/ei slujbe, ce azi se încarcă pe umerii mei, şi
răspunderea împreună cu ea, le voi împărţi cu corporaţiunile vieţii noastre
bisericeşti. (. . .)Făgăduiesc însă, că- precum până acum aşa şi de aici înainte
- credinţa şi legea strămoşească, limba şi cultura românească, dragostea şi
Înaintarea patriei străbune să .fie stelele călăuzitoare ale activităţii mele". 7

7

Dr. Elie Miron Cristea, Pas/orale şi Cuvântări ale unui Episcop român i"n
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1923, p. 4-9.

stăpânire străină, Bucureşti,
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Trebuie reţinut, din cele spuse, legământul tânărului episcop faţă de
Biserica străbună, de limba şi cultura românească, faţă de poporul din care
s-a zămislit- o trinitate pe care el a slujit-o cu devotament şi credinţă până la
sfârşitul vieţii.

Instalarea
După o activitate prestigioasă şi neobosită, vreme de 16 ani, timp în care
şi-a câştigat un binemeritat prestigiu, atât în cadrul Bisericii Ortodoxe, cât şi
în afara ei, ca membru marcant al Astrei şi preşedinte a mai multor societăţi
culturale româneşti, cel hirotonit în catedrala la a cărei zidire şi mărire şi-a
adus şi el din plin contribuţia, dr. Elie Miron Cristea părăsea oraşul de pe Cibin,
îndreptându-se spre Caransebeşul Banatului unde urma a-şi lua în primire înalta
demnitate de episcop. Drumul spre Caransebeş, în care a fost însoţit de câteva
zeci de persoane apropiate, s-a transformat într-un adevărat marş de triumf,
fiind salutat cu dragoste de mii de credincioşi, adunaţi în toate gările prin
care urma să treacă trenul. La gara din Sălişte mulţimea credincioşilor avea în
fruntea lor pe protopopul dr. Ioan Lupaş, care l-a salutat pe episcop, spunând
"că nu putem dori fraţilor bănăţeni un lucru mai scump şi mai mântuitor
decât ca această frapantă asemănare Între alegerea de episcop ardelean a
lui Şaguna şi Între alegerea Prea ~finţiei Tale de episcop bănăţean( ... ) Să fii
pentru Banat, ceea ce a fost Şaguna pentru Ardeal!"8 (Lupaş se referea că, în
184 7, şi Andrei Şaguna a fost cel de al treilea candidat la scaunul episcopal,
aşa cum s-a întâmplat şi cu Miron Cristea, n.n.). Sosirea în gara Caransebeş,
în seara aceleaşi zile s-a transformat şi ea într-o uriaşă manifestaţie, prin care
sutele de bănăţeani au ţinut să-şi exprime dragostea faţă de noul lor episcop,
în care îşi puneau speranţele renaşterii lor spirituale.
Instalarea în scaunul episcopal a avut loc a doua zi după sosirea la
Caransebeş, duminică, 8 mai 191 O şi s-a desfăşurat cu fastul cuvenit unui
asemenea eveniment. De dimineaţă, pe la ora 9, 30 de preoţi, îmbrăcaţi în
odăjdii, au plecat din catedrala episcopală spre reşedinţa episcopului. În fruntea
cortegiului se aflau 16 fete bănăţene cu buchete de flori, urma un grup de elevi
şi eleve de la şcolile din oraş, după care se găseau seminariştii, apoi membrii
reuniunii de cântări, preoţii cu baldachinul în care va lua loc episcopul. Apoi,
întregul cortegiu se va întoarce spre catedrală, unde arhimandritul Filaret
K

Dr. Miron Cristea, op. cit., p. 346.
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Musta, trimisul Mitropoliei din Sibiu, 1-a invitat de diaconul dr. V. Stan să
dea citire actului prin care împăratul 1-a confirmat pe noul episcop în funcţie
şi a gramatei arhiepiscopale. Filaret Musta 1-a invitat la cuvânt pe dr. Elie
Miron Cristea, noul episcop al Caransebeşului. Era primul său discurs în noua
sa calitate de episcop, un discurs amplu, cu numeroase pilde biblice, dar şi
cu multe îndemnuri la credinţă şi la păstrarea tradiţiilor noastre româneşti,
la ridicarea culturii naţionale şi la cultivarea poporului prin biserică: "Eu,
iubiţi credincioşi, care simţesc căldura dragostei mele pentru biserică, căreia
din tinereţe mi-am închinat viaţa întreagă, nu pot fi călăuzit în paşii mei
decât de gândul curat de a vă închina de aici înainte munca mea şi a tuturor
colaboratorilor mei - clerici, dascăli şi fruntaşi mireni din întreaga eparhie.
Eu vin cu stindardul alb al păcii în mână şi - având azi întâiul prilej a vă
vedea în aşa număr mare întruniţi în acest sfânt locaş, fn jurul meu - vă
salut cu cuvintele Mântuitorului Hristos, când a intrat la apostolii săi adunaţi
împreună: "Pacea mea v-o dau vouă ca să vă iubiţi unul pe altuf'.
Referindu-se la rolul bisericii pentru cultivarea limbii româneşti
şi a culturii, vorbitorul a spus: "Şi cum credinţa noastră strămoşească a
crescut laolaltă cu biserica noastră, cu limba românească, această cultură,
propoveduită de biserică, numai naţională românească poate să fie. Adevărata
cultură a unui popor nu se poate mijloci decât în limba proprie ( ...)fiindcă
numai în limba sa omul fşi pricepe inima pe deplin." Miron Cristea s-a referit
şi la ce înseamnă iubirea de patrie, aşa cum o concepe el: "Când vă cer cea
mai înflăcărată iubire de patrie, nu pot trece cu vederea a vă îndemna cu tot
dinadinsul să vă iubiţi şi apăraţi vatra şi moşia voastră părintească, precum
legea şi limba voastră românească(. ..) Iubirea de patrie este şi iubirea grădinei
şi a locurilor din satul natal, de care ne leagă sute de amintiri din nevinovata
zburdălnicie a copilăriei noastre ( ... ) Este iubirea izvoarelor, plaiuri/ar şi
codri/ar, de cari sunt legate neîntrecutele noastre poezii şi cântece poporale". 9
După discursul episcopului s-a oficiat sfânta liturghie, la care au luat
parte, între alţii: dr. Vasile Hossu, episcopul greco-catolic al Lugojului; dr.
Medve Zoltan, prefectul judeţului; fraţii Nicolae şi Ignat Mircea din Bucureşti;
dr. George Morariu din Tumu-Severin ş.a. Imediat după sfânta liturghie, Elie
Miron Cristea a deschis lucrările primului si nod eparhial din 191 O, iar apoi a
primit în audienţă toate cele 34 de delegaţii care au fost prezente la festivitatea
9

Ibidem, p. 14-24.
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înscăunării sale ca episcop. În încheierea festivităţilor a avut loc banchetul,

urmat de o petrecere populară şi de un concert festiv, dirijat de Ion Vidu. 10
"De mult nu s-au văzut la noi izbucniri de bucurie mai sincere şi
mai însufleţite ca la sfinţirea şi instalarea noului episcop Cristea. Lumea
românească a făcut din ele nişte sărbători naţionale dintre cele mai frumoase.
În cele câteva zile de prăznuire a Învierii, primăvara naturii s-a îngemănat cu
împrimăvărarea sufletului românesc, în care au înmugurit din nou florile unor
nădejdi luminoase pentru viitor. Inimile cele mai ofilite s-au înviorat la auzul
cuvintelor viguroase, demne, şi categorice ale noului şi tânărului episcop.
N-a rostit de mult graiu de arhiereu român vorbe de o aşa înaltă valoare
intelectuală, morală şi naţională. Cuvântările episcopului Cristea au fost
pentru toţi- chiar şi pentru cei mai intimi prieteni ai P.S Sale- relevarea unui
suflet ales care e chemat să lase pagini de aur în viaţa noastră bisericească şi
naţională. Cuvintele Preasfinţiei Sale spuse în faţa altarului: "Făgăduiesc că
credinţa şi legea strămoşească, limba şi cultura românească ... vor fi stelele
conducătoare ale activităţii mele. Şi nu mă voi abate nici în viitor de la calea
cinstită de bun român şi de convins ortodox", au fost o mărturisire de credinţă
a unei personalităţi, care-şi dă seama că arhiereii unui popor ca al nostru, ce
îşi cucereşte prin luptă îndărătnică şi necurmată dreptul/a o viaţă naţională
independentă, nu pot fi numai păstorii unei turme de credincioşi cucernici ci
trebuie să fie căpeteniile unei oştiri, care cu o mână se închină şi cu alta se
luptă".

11

Aşadar, lucra convins întru ideea de românitate şi de biserică, în fruntea
uneia dintre cele mai importante episcopii din Transilvania şi Banat, dar, în
acelaşi timp, şi una dintre cele mai grele şi mai chinuite dintre ele. Lucra acum
acolo, la Caransebeş, un bărbat tânăr şi viguros, spre care se îndreptau toate
speranţele credincioşilor ortodocşi de dincoace de munţi. Un "om tânăr care
dispunea de o aleasă cultură bisericească şi profană, om modern, care nu
trăia în credinţa că biserica are datoria de a îngriji numai de cealaltă lume,
ci dă şi preocupărilor acestei vieţi atenţia cuvenită, om întreg, care nu s-a
sfiit niciodată de a lucra ca un român convins, care nu înţelegea a-şi sacrifica
sufletul, pentru ca să parvină pe această cale, om care a lucrat cu o stăruinţă
de fier pe terenul culturii naţionale, bărbat care era convins că a fi român
10
11

1. R. Abrudeanu, op. cit., p. 192-193.
Oct. C. Tăslăuanu în Luceafărul nr. din 16 mai 191 O, Sibiu.
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nu este o greşeală, ci o datorie sfântă şi că a fi român adevărat nu
era deajuns s-o spui numai cu gura, ci să lucrezi pe toate terenurile, aşa cum
reclamă trebuinţele sufleteşti ale poporului". 12
Caracterizarea făcută în 1929, de primul biograf al lui Elie Miron Cristea
era cât se poate de reală şi ea este actuală şi acum, la 140 de ani de la naşterea
celui care a fost cel dintâi Patriarh al României. Fiindcă el nu s-a considerat
a fi doar un uns al lui Dumnezeu, ci şi un om pământean, ales al poporului,
în mâinile căruia cârja de păstor spiritual era, în acelaşi timp, şi un sceptru
al unui cârmuitor, hotărât să îndrume poporul pe calea cea bună şi să lupte
pentru drepturile sale, fiindcă "vai de poporul, care n-are drepturi; deci vai şi
de poporul nostru". 13
adevărat

Înfăptuirile
Dacă înfăptuirile

sale de la Episcopia Caransebeşului, din perioada
191 0-1919, nu au stat mereu în raport direct cu înţelepciunea, cu priceperea,
cu zelul său, cu entuziasmul şi cu munca cheltuită de tânărul episcop, acest
lucru s-a datorat, în primul rând, împrejurărilor deosebit de nefavorabile şi
critice, uneori chiar încordate din eparhie. Dorinţele şi acţiunile sale îndreptate
spre îmbunătăţirea soartei enoriaşilor săi au fost permanent nesocotite şi chiar
împiedecate de către stăpânirea vitregă. Zilele amare pe care le-a trăit la
Caransebeş - aproape jumătate din totalul celor petrecute acolo - i-au fost
pricinuite tocmai de prigoana regimului dualist austro-ungar. Şi, totuşi tânărul
episcop nu a renunţat nici o clipă la programul pe care şi l-a propus încă de la
instalarea sa în scaunul episcopal. Dimpotrivă, a lucrat cu osârdie şi cu destul
spor pentru a lumina pe cei pe care-i păstorea, pe credincioşii din eparhie, dar şi
pe preoţi; pentru dezvoltarea aşezămintelor bisericeşti, culturale şi economice;
s-a străduit şi a reuşit chiar să înmulţească fondurile aşezămintelor şi fundaţiilor
culturale; a reuşit să restabilească pacea şi înţelegerea între diferitele partide
opozante, pentru a stârpi atmosfera înveninată dintre credincioşi.
Chiar dacă a fost instalat ca episcop al Caransebeşului într-un moment
greu şi deloc favorabil unor mari înfăptuiri, mişcarea spirituală şi culturală
a românilor din eparhia Caransebeşului a cunoscut, odată cu venirea lui
Miron Cristea, un moment de revigorare, fiind hotărât să muncească astfel
12
13

1bidem, p. 159-160.
Dr. Miron Cristea, op. cit., p.82.
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încât "să facă din poporul român un instrument care să prefacă pustiul în
câmpii roditoare, iar câmpiile în adevărate paradise româneşti". 14 Acestea
nu puteau fi însă înfăptuite decât respectându-se cu străşnicie credinţa şi legea
strămoşească, limba şi cultura românească, dragostea pentru patria străbună,
fiindcă "Patria este şi casa noastră părintească şi vatra ei". De aceea "când vă
cer cea mai înflăcărată iubire de patrie, nu pot trece cu vederea a vă îndemna
cu tot dinadinsul să vă iubiţi şi apăraţi vatra şi moşia voastră părintească,
precum şi legea şi limba voastră românească. Şi nici nu se poate altcum, căci
adevărata iubire de patrie este strâns legată către aceste comori ale sufletului
nostru". 15
Miron Cristea este convins că "progresul adevărat în toate privinţele se
poate numai acolo unde e muncă continuă". Fiindcă "munca este misiunea
omului pe acest pământ ... Munca este evanghelia viitorului. Biserica este
catedrala nemărginirii ... Şi din această catedrală a muncii pe toată linia
adeseori voi chema cu clopotul poruncilor mele arhipăstoreşti întreg clerul,
toată dăscălimea şi toţi fruntaşii, şi pe toţi credincioşii, căci:
"Omul într-atât e om
Cât în al neamului său pom,
E ramură înfloritoare
Şi foarte darnic roditoare". 16
Din muncă, ca şi din credinţă, el şi-a făcut un adevărat crez. Aproape
că nu este o luare de cuvânt, indiferent de împrejurare, în care episcopul
Caransebeşului să nu vorbească despre importanţa muncii pentru om şi pentru
societate, convins fiind că ea, munca, este într-adevăr "evanghelia viitorului"!
Un prim obiectiv după instalarea sa în scaunul episcopesc din Caransebeş a
fost acela de a clădi un edificiu nou pentru seminarul "cea mai mare şi cea
mai arzătoare trebuinţă a eparhiei". Fondurile necesare pentru construirea
acestuia nu puteau fi obţinute decât printr-o colectă publică, episcopul fiind
cel dintâi pe lista donatorilor cu suma de 5000 de coroane. Printr-o muncă
susţinută depusă de toţi preoţii eparhiei s-a reuşit să se adune suma de 200.000
de coroane, sumă importantă pentru acea vreme. Din păcate, vremurile s-au
tulburat, norii negri ai războiului pluteau deasupra Europei, conflictul european
14

C. Brătescu, Activitatea episcopului dr. Miron Cristea intre 1910-/918 .. . , în
ANGVISTIA 1 (1996), Sf. Gheorghe, Ed. Carpatica, 1996, p. 209.
15
Dr. Elie Miron Cristea, op. cit. p. 23-24.
16
Ibidem, p. 20-21.
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izbucnind ca urmare a asasinatului de la Sarajevo, din 28 iunie 1914, astfel că
edificiul va fi terminat şi inaugurat abia după război, în timpul episcopului dr.
Vasile Lăzărescu ( 1894-1969).
Mişcarea culturală a românilor bănăţeni, din eparhia Caransebeşului, a
cunoscut o perioadă de revigorare, mai ales prin reactivarea, în mediul rural, a
despărţămintelor Astrei şi a celorlalte asociaţii culturale, între care Societatea
pentru Fond de Teatru, Reuniunea învăţătorilor români etc. Prin acestea au
fost organizate primele spectacole din Banat cu piesele lui 1. L. Caragiale "0
noapte furtunoasă" şi "Năpasta".
Multe şi obositoare strădanii a depus episcopul Elie Miron Cristea pentru
ridicarea nivelului învăţământului românesc, dar mai ales pentru menţinerea
acestuia după începerea războiului mondial. Atunci numeroşi preoţi şi
învăţători au fost trimişi pe front, iar alţii arestaţi, acuzaţi de spionaj. Mai
ales după intrarea României în război, de partea Antantei, regimul dualist a
luat măsuri drastice împotriva instituţiilor româneşti de învăţământ, instituind
aşa-numita "zonă culturală", unde şcolile româneşti au fost desfiinţate, iar în
cele rămase s-a mărit numărul de ore de limbă maghiară, în detrimentul orelor
de limbă română. Aceste măsuri au dus la protestul energic al românilor, în
fruntea cărora se aflau: Valeriu Branişte, Iuliu Hossu, Victor Mihaly şi Miron
Cristea. Acesta din urmă a refuzat să se supună noilor măsuri, declarând că
regimul austro-ungar nu are nici un drept asupra învăţământului confesional
românesc. De altfel, salvarea învăţământului confesional a constituit una dintre
reuşitele episcopului Cristea, în cei nouă ani cât a stat la Caransebeş. Prin
numeroasele sale apeluri, pentru a se susţine cu bani şi materiale aceste şcoli,
s-au adunat importante sume, au fost ridicate noi edificii pentru învăţământ şi
au fost plătiţi peste 300 de învăţători.
O luptă similară a desfăşurat episcopul Miron Cristea şi pentru salvarea
culturii româneşti din Banat, şi, odată cu ea, pentru salvarea sufletului românesc,
a demnităţii naţionale, fiind convins că în "straturile largi ale poporului
numai aşa se poate lăţi cultura dacă învăţăturile ei se îmbracă în hainele
frumoasei noastre limbi româneşti (. ..) Numai o asemenea cultură, predată
în limba noastră proprie, se poate face în sângele nostru, se poate asimila
fiinţei şi firii noastre româneşti". 17 Episcopul de Caransebeş a fost mereu
preocupat de a sădi în inimile educatorilor tinerei generaţii iubirea de neam şi
17

Ibidem, p. 81.
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de biserică, credinţa în Dumnezeu şi în învăţăturile sale, fiindcă "învăţăturile
evanghelice şi alipirea către biserica noastră au să fie stele conducătoare
ale întregului învăţământ ( .. .) Deci în iubirea de neam şi de biserică, şi în
iubirea către Dumnezeu şi învăţăturile lui să ne creşteţi tinerimea, căci vorba
lui Luther. nici nouă, Românilor, nu ne trebuie şcoală, în care nu domneşte
duhul scripturii!". 1H
Cu spiritul său profetic, Elie Miron Cristea a rostit, în faţa celor ce
au venit să-I felicite cu ocazia Anului Nou 1914, cuvinte pline de un adânc
substrat de prezicere, privitor la destinul apropiat al poporului român din
Transilvania: "Câte din aşteptările, nădejdile spre mai bine se vor realiza,
vom vedea în curând. O constatare însă putem risca acum, că viitorul nu
trebuie să ni-l temem, scepticismului nu trebuie să-i mai dăm loc în sufletul
nostru. Sus inimile, căci- dacă nu mâine, nu peste mult- ceea ce eal nostru
trebuie să ni se deie". 19 Pentru aceasta însă poporul român trebuie să se bucure
de drepturile fireşti şi pe care le merită din plin , fiindcă "Românii au sângera/
pentru tron şi patrie, nu ca să fie restrânşi în libertate şi în drepturile lor, nu ca
să fie împiedecaţi a-şi câştiga şi ei o părticică din pământul, pe care cu viaţa
lor !-au apărat, sau să fie chiar desmoşteniţi de avuturile lor". 20
Asemenea lucruri i s-au întâmplat chiar şi Bisericii Ortodoxe Române
sub dualismul austro-ungar, când: "ni s-au luat şi bisericile din Pesta, Mişeal{,
Senteş, Hodmeovararhely; asemenea ne-au luat sârbii mănăstirile din Banat
cu averi de mult peste 1Omilioane şi moşiile comunităţilor noastre; astfel nouă
ne-au luat toţi din toate părţile, încât numai bunul Dumnezeu ştie, cu ce sudori
şi trude ne-am adunat ceea ce avem astăzi", De aceea, una dintre primele sale
griji după ce statalitatea austro-ungară asupra Transilvaniei s-a dezintegrat, iar
românii şi-au câştigat libertatea, prevestită de Miron Cristea încă de la sfârşitul
anului 1913, şi au declarat unirea cu fraţii lor de peste Carpaţi. Atunci el s-a
adresat, cu un Memoriu Consiliului Dirigent al Transilvaniei, cu rugămintea
de "a se repara această nedreptate strigătoare la cer". "Ba noi nici în deceniul
din urmă nu am primit milioane de la statul ungar pentru zidire de seminarii
şi înfiinţarea de pedagogii şi plata profesorilor, căci n-am voit a primi
condiţiunile de a propune ungureşte 5, 6 sau 7 obiecte de învăţământ, n-am
1
"

Ibidem, p. 225.
Ibidem, p. 227-228.
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Ibidem, p. 175.
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voit să cântăm "Himnusz-ul" şi "Szozat-u/", nici româneşte, nici ungureşte.
Am păstrat în curăţenie românească institutele noastre. Deci, am răbdat în
sărăcie, aşteptând ora libertăţii. Biserica ortodoxă română crede că a sosit
timpul, când statul român din moşiile sau averea statului ar trebui să-i deie şi
ei aceea ce-i compete, ca să nu fie cel puţin În viitor fiica maşetere exclusă de
la Împărţirea darurilor ţării". 21
Preocupat încă de la instalarea sa ca episcop de Caransebeş, Elie Miron
Cristea nu a uitat nici o clipă de grija preoţilor din subordinea sa. Chiar din
primii ani el s-a gândit să realizeze un fond de ajutorare a preoţilor, iar pentru
văduvele şi orfanii acestora un alt fond, care a ajuns, în 1913, la suma de
51.615 coroane. A sprijin it înfiinţarea de biblioteci parohiale, pentru care a
tipărit, pe cheltuială proprie, numeroase cărţi şi broşuri religioase, cu conţinut
moral şi educativ, naţional şi economic; cărţi de rugăciune etc., toate ieşite
de sub teascurile tipografiei eparhiale, pe care a modernizat-o şi dotat-o cu
aparatură şi seturi noi de litere. Tot din primii ani ai activităţii sale ca episcop de
Caransebeş s-a preocupat de starea bisericilor din eparhie, a sprijinit lucrările
de reparaţii şi de edificarea unor noi lăcaşuri de cult. Aşa s-a întâmplat la Sacul
şi Dalboşeţ, la Buziaş şi Uzdin, la Pătaş şi Alimbunar, precum şi la Vârşeţ,
unde s-a construit o nouă biserică ortodoxă românească, după despărţirea de
biserica sârbească.
Ca să cunoască eparhia, preoţii şi protopopii la ei acasă, dar şi pe
credincioşi, începând din 1911, episcopul Miron Cristea a făcut o serie de
vizite canonice, cercetând peste 50 de localităţi, în 26 din acestea oficiind şi
sfânta liturghie, ţinând în faţa sutelor de credincioşi cuvântări înflăcărate, prin
care i-a îndemnat pe toţi să fie alături de biserica neamului, s-o sprijine ca
pe o instituţie naţională importantă; să fie alături de şcoală, să cultive limba
română şi tradiţiile străbune. Ajungând şi în protopopiatul Făgetului, a hotărât
să sfinţească şi izvorul de apă minerală terrnală din locul numit "Balta caldă",
de pe teritoriul comunei Româneşti. Evenimentul s-a petrecut în 23 iulie 1911,
cu ocazia unei slujbe oficiată de un sobor de zece preoţi, în frunte cu episcopul
Cristea, avându-1 alături pe venerabilul protopop al Făgetului Sebastian
Olariu. La propunerea protopopului, izvorul sfinţit a primit numele de "Izvorul
Miron". Peste un an, în 20 iulie 1912, cu ocazia sărbătorii Sfântului prooroc
Ilie, aici s-a aşezat temelia pentru o viitoare construcţie mănăstirească: "Cu
21

Ibidem, p. 256-258.
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binecuvântarea Preasfinţitului Domn episcop aşezatu-s-a întreagă temelia
sfintei mănăstiri în ziua sf proroc Ilie 1912 în faţa unei mari mulţimi de
popor de către exmisul episcopesc: Preaonoratul Domn protopop al ţinutului
Sebastian Olariu al Făgetului (. ..)La "Izvorul Miron", în ziua sfproroc Ilie,
12912".22 Noua mănăstire de la "Izvorul Miron"a fost terminată după patru
ani, fiind apoi sfinţită, într-un cadru festiv, la sărbătoarea Sfântului prooroc Ilie
Tezviteanul din 20 iulie 1925, în prezenţa unor personalităţi importante, între
care Alexandru Lapedatu, fost ministru al cultelor, şi generalul Traian Moşoiu,
cel ce s-a aflat în fruntea Armatei române când aceasta a trecut din nou munţii,
în Transilvania, în noiembrie 1918, ministru al lucrărilor publice.
Rămânând credincios celor trei "axe" ale românismului: şcoala, biserica
şi cultura românească, considerând că ele constituie "cheia de boltă" pentru
menţinerea conştiinţei naţionale, în faţa atacurilor tot mai dese şi tot mai
agresive ale regimului dualist austro-ungar, vlădica Cristea a acordat atenţie
bunului mers al învăţământului românesc. De aceea a fost mereu prezent acolo
unde s-a petrecut ceva important pentru bunul mers al acestuia, aşa cum a
fost şi solemnitatea inaugurării şi sfinţirii noului edificiu al şcolii primare din
Lugoj, în data de 13/26 noiembrie 1911, insistând atunci şi pentru deschiderea
unei şcoli superioare de fete, ca instituţie de învăţământ în care educaţia
morală, naţională şi religioasă a tinerelor fete românce, va trebui să constituie
temelia instrucţiei şi educaţiei acestora, fiindcă "nouă nu ne trebuie oameni
învăţaţi şi fără credinţă, căci aceştia pot deveni mai răi decât fiarele sălbatice,
care te sfâşie la marginea codrului"Y
În acelaşi spirit a vorbit episcopul şi la şedinţa sinodului eparhial din
primăvara anului 1912: "În acest scop invit pe toţi fruntaşii eparhiei prezenţi
aici, ca şi pe cei de acasă, clerici şi mireni, să studieze starea credincioşilor
bisericei noastre, să le cunoască nevoile şi să le aprofundeze trebuinţele, să
descalece cât mai des în masele largi ale poporului, spre a le da îndrumări în
trebile bisericeşti şi culturale., curăţind holda de buruieni şi neghină, ca astfel
floarea unui progres sănătos să se poată dezvolta nestingherită".
Împlinindu-se o sută de ani de la întemeierea Institutului pedagogic
român din Arad, în noiembrie 1912, al cărui prim director a fost profesorul
24
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Dimitrie Ţichindeal ( 1775-1818), cel pe care Eminescu 1-a numit "gură de
aur", dr. Miron Cristea a ţinut să fie prezent la acest eveniment, amintind
celor prezenţi la sfânta liturghie din catedrala episcopală că "Ciuchindeal a
fost unul dintre cei mai de frunte bărbaţi bănăţeni, care ne-a salvat biserica
de sub ierarhia sârbească, a fost primul director al pedagogiei române din
Arad, căruia românii bănăţeni au să-i mulţumească toată cultura lor, cum zice
marele istoric Papiu Ilarian". 25
Rămânând statornic convingerilor sale privitoare la buna conlucrare şi
înţelegere între toţi românii, indiferent de confesiune, fiindcă este mai benefic
ca ei să se întreacă în fapte bune, episcopul Caransebeşului a participat, în
primăvara anului 1913, la instalarea noului episcop greco-catolic al Lugojului,
dr. Vasile Frenţiu, afirmând şi cu acea ocazie, aşa cum făcuse şi în 1911, la Blaj,
că era nevoie "de a se susţine şi În viitor legăturile fireşti şi frăţeşti dintre cele
două biserici,.fiindcă numai pe temeiurile credinţei creştine a părinţilor noştri
şi ale unei culturi proprii, izvorâtă din individualitatea noastră etnică, vom
putea contribui la Înaintarea poporului şi a turmei noastre". 26 Entuziasmat
de cele văzute şi auzite atunci, la Lugoj, dr. Valeriu Branişte, scria: ,,Doui
vlădici români, de două şi totuşi de o mărturisire, s-au pogorât în mijlocul
credincioşilor şi iată că inimile lor s-au Întâlnit, braţele li s-au desfăcut spre
îmbrăţişare frăţească şi pe când Dumnezeul neamului nostru a putut să le
vază inimile bătând atât de aproape, una lângă alta, În strigăte de bucurie şi
de fericitoare mulţumire, a erupt cu putere vulcanică bucuria poporului"Y
Dar în timp ce în Banat două inimi ale celor doi episcopi români băteau
una lângă alta, în Europa începuseră neînţelegerile între diferitele neamuri, iar
vântul rece al războiului bătea din ce mai ameninţător. Încă din octombrie 1912
începuseră războaiele balcanice, ca nişte preludii sinistre ale marelui război ce
va izbucni peste puţină vreme. Speriat de nişte previziuni deloc bune pentru
Ungaria, în perspectiva unui conflict european, guvernul de la Budapesta a
crezut că e mai cuminte ca să înceapă nişte convorbiri cu cei din conducerea
Partidului Naţional Român, pentru satisfacerea unor revendicări pe care
românii transilvăneni le cerau de multă vreme. În cele din urmă, la începutul
anului 1914, tratativele s-au întrerupt, guvernul maghiar neconsimţind să
25
26

27
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românilor niciuna dintre solicitările majore, în afară de şcolile primare
româneşti unde, în primele două clase, predarea urma a se face numai în limba
română, în celelalte clase şi şcoli limba de predare rămânea cea maghiară.
Se anunţau pentru românii transilvăneni zile grele. Asasinarea lui FranzFerdinand, principele moştenitor al tronului Austro-Ungariei şi a soţiei sale,
Sofia de Hohenberg, la Sarajevo, în 28 iunie 1914, a fost scânteia ce s-a
transformat repede într-o vâlvătaie europeană. Aşa a izbucnit Primul Război
Mondial. Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. Rusia, aliata ei tradiţională,
a sărit în apărarea acesteia. La 1 august 1914 Germania a declarat război
Rusiei. La doar câteva zile, Franţa şi Anglia au declarat război Germaniei
şi Austro-Ungariei. În scurt timp, războiul a luat caracterul unei conflagraţii
mondiale, marii beligeranţi fiind, pe de o parte, Puterile Centrale, în frunte cu
Germania şi Austro-Ungaria; de cealaltă parte, Puterile Antantei, în frunte cu
Rusia, Anglia şi Franţa.
La 3 august 1914, Consiliul de Coroană al României, întrunit la Sinaia,
a hotărât neutralitatea ţării, în ciuda presiunilor ce se făceau, atât de către
împăratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, cât şi de împăratul Austro-Ungariei,
Francisc Josif 1, în conformitate cu prevederile tratatului secret din 1883,
ce lega România de acestea. Au fost chiar trimişi la Bucureşti doi emisari
ai Budapestei: episcopul unit al Gherlei, Vasile Hossu, şi deputatul Theodor
Mihali, cu misiunea secretă de a determina guvernul român să-şi respecte
angajamentele din tratat. Cei doi au procedat exact invers, cerând guvernului
de la Bucureşti să intre în război împotriva Puterilor Centrale, pentru a elibera
Transilvania de sub stăpânirea dualismului austro-ungar.
Refuzul României de a da curs presiunilor germane şi austro-ungare
a făcut ca situaţia românilor transilvăneni să se înrăutăţească imediat după
izbucnirea războiului. Cei mai mulţi dintre aceştia au fost mobilizaţi în
regimentele de glotaşi şi trimişi pe fronturile din Italia şi Galiţia, unde au
murit cu zecile de mii, răpuşi de gloanţele inamice, dar mai ales de frig şi de
holeră, dându-şi viaţa pentru "drăguţul de împărat".Printre cei mobilizaţi la
loc de frunte se situau învăţătorii de la sate, care au fost trimişi pe front chiar
din primele zile ale războiului. Astfel, preoţii au rămas singurii cârmuitori în
chestiunile naţional-politice, culturale, spirituale şi economice. Dar asupra lor
s-a abătut prigoana dualistă, austro-ungară. Peste 140 de preoţi au fost arestaţi
şi trimişi în închisorile din Cluj, Târgu-Mureş, Odorhei, iar cei din Banat,
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Bihor, la Seghedin, Vaţ, Timişoara şi Caransebeş. Toţi erau socotiţi
"trădători de ţară" şi "spioni în slujba României". Mai mult de 200 de preoţi
din judeţele Făgăraş, Sibiu şi Hunedoara au fost deportaţi, unii cu familiile
lor, în vestul Ungariei, într-o zonă cu o climă greu de suportat. Alţii internaţi
în lagărele deţinuţilor sârbi de la Nezsider, Zambor şi Becicherecul Mare. Nu
puţini au fost şi cei care s-au refugiat în România, odată cu trupele române care
s-au retras din Transilvania, în toamna anului 1916, pentru a scăpa de prigoana
autorităţilor. Câţiva dintre preoţi au plătit cu viaţa, fiind ucişi de jandarmii
unguri, iar altora li s-au înscenat procese pentru "trădare", fiind condamnaţi la
moarte, sau la ani grei de temniţă. 28
În aceste condiţii, episcopul Miron Cristea a luat iniţiativa informării
guvernului român despre situaţia în care se găsea preoţimea română din
Transilvania, precum şi despre adevăratele sentimente de care aceasta era
animată. În acest scop el l-a trimis la Bucureşti pe secretarul episcopiei,
dr.Cornel Corneanu, care a fost primit de Vasile Morţun, ministru de interne.
În capitala României au putut afla astfel din sursă directă şi sigură care era
poziţia reală a preoţimii române din Transilvania, apreciind în mod deosebit
iniţiativa episcopului Miron Cristea.
Autorităţile de la Budapesta, dorind cu orice chip să demonstreze că în
societatea maghiară domnea o "armonizare deplină", I-au inclus pe episcopul
de Caransebeş în delegaţia ce s-a deplasat la Viena, în septembrie 1914, pentru
a-i da asigurări împăratului că era alături de el în tot ceea ce a întreprins de
la declanşarea războiului. La Viena, profitând de situaţie, Elie Miron Cristea
s-a întâlnit cu membrii coloniei române, care i-au făcut o primire entuziastă,
organizându-se un banchet în cinstea sa şi un concert al unui cor bărbătesc,
format din învăţători, ofiţeri rezervişti în Regimentul 64 infanterie, care au
cântat, între altele, şi imnul "Deşteaptă-te, române!".
După cum se ştie, la 15 august 1916, România a ieşit din starea de
neutralitate şi a intrat în război alături de Puterile Antantei, care i-au garantat
realizarea înaltului şi marelui deziderat al eliberării fraţilor din Transilvania
şi înfăptuirea unităţii naţionale: "România, împinsă de dorinţa de a contribui
să grăbească sfârşitul războiului şi sub imperiul necesităţii de a-şi salva
interesele sale de rasă, se vede nevoită să intre în luptă alături de aceia, care
Arad

şi

Pr. Dr. Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de biserica
Transilvania În perioada dualismului, I867-19I8, Sibiu, 1986.
28
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pot să-i asigure înfăptuirea unităţii sale naţionale", se spunea în declaraţia
primului ministru, Ion 1. C. Brătianu.
Situaţia românilor transilvăneni s-a înrăutăţit considerabil odată cu
intrarea României în război. Guvernanţii de la Budapesta au fost cuprinşi
atunci de o furie cumplită, dispunând un val de persecuţii fără precedent
împotriva românilor, finalizate cu deportări, arestări şi omoruri. La cei amintiţi
mai înainte s-au adăugat: protopopul ortodox de la Sălişte, dr. Ioan Lupaş;
protopopul greco-catolic de la Cluj, dr. Elie Dăianu; preoteasa Aurelia Goga,
soţia preotului Iosif Goga, decedat, pentru "vina" de a fi fost mama "poetului
pătimirii noastre", Octavian Goga etc., toţi arestaţi şi deportaţi.
Ca întotdeauna, au mai fost şi guri rele, care I-au acuzat pe episcopul
Miron Cristea că ar urmări să conlucreze cu oficialităţile, că nu ar acţiona destul
de hotărât pentru apărarea drepturilor românilor transilvăneni. Acuzaţii false
desigur, fiindcă nimeni nu ar fi putut face mai mult în condiţiile social-istorice
ale vremii. Trebuie să nu se uite că episcopul Cristea era şi el un "oficial" şi
în această calitate a căutat să găsească cele mai eficiente mijloace de acţionare
împotriva asupritorilor, dar ele trebuiau să fie şi diplomatice, spre a înşela
vigilenţa autorităţilor. Doar nu întâmplător Tisza Stefan s-a opus cu îndârjire
alegerii lui Miron Cristea ca episcop al Caransebeşului, după cum la fel s-a
opus şi în mai 1916, ca să nu fie ales mitropolit al Transilvaniei, după moartea
lui Ioan Meţianu. Trebuie amintită, în context, poziţia hotărâtă a episcopului
Miron Cristea în Camera Magnaţilor de la Budapesta, în şedinţa din data de
21 iunie 1917, când a protestat energic împotriva proiectului legii electorale,
care îngrădea şi mai mult drepturile românilor: "Examinând fnsă prezentul
proiect de lege electorală, văd cu ingrijorare şi cu surprindere cum respiră
aproape din fiecare pagină tot felul de chei şi chiţibuşuri, cu ajutorul cărora
să se poată eluda interesele românilor de putinţa de a beneficia de dreptul
electoral. Acest lucru ne doare şi produce răni adânci, chiar foarte adânci
in sufletul fiecărui român". 29 De asemenea, în Pastorala de Crăciun, 1917,
Miron Cristea a pus în discuţie politica duplicitară, nesinceră faţă de români,
a guvernanţilor de la Budapesta: "Deci, conducătorii ţărilor şi diplomaţii,
conduşi de duhul democraţiei moderne, trebuie să fie călăuziţi in paşii lor spre
pace de adevărurile vecinice ale legii lui Hristos, care cere să se dea fiecărui
popor ceea ce i se cuvine şi ceea ce fi dă dreptul firei şi dreptul dumnezeiesc,
29

1. R. Abrudeanu, op. cit., p. 232.
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adică să

se procedeze faţă de fiecare popor cu deplină dreptate (. ..) Şi atunci,
Îndreptăţiţi, Întăriţi, la număr şi putere, ne vom face mai vrednici de ajutorul
lui Dumnezeu, pus În vedere celor ce se tem de el prin cuvintele psalmistului,
care zice că: celor drepţi trebuie să le răsară iarăşi lumina". 30
Conţinutul acestei Pastorale i-a supărat pe guvernanţi, astfel că ministrul
interimar de la culte, prinţul Windisgraetz, l-a convocat pe episcopul de
Caransebeş la Viena, ca să dea socoteală de cele spuse în faţa împăratului
Carol al VII-lea, urmaşul lui Francisc Josif 1. Împăratul era însă prea ocupat
cu tratativele de pace, secrete, în vederea unei păei separate cu Franţa, astfel
că nu a mai avut vreme ca să stea de vorbă şi cu Miron Cristea, spre a se
dumiri ce anume a spus el în Pastorala de Crăciun. De altfel, guvernanţii de
la Budapesta, prin serviciile speciale, urmăreau fiecare pas şi fiecare vorbă
rostită de episcopul Caransebeşului. Dosarul său era deschis încă din 1894,
de la procesul Memorandumului, apoi completat mereu cu ocazia altor
evenimente la care luase parte: congresul studenţesc de la Constanţa, vizita de
la Bucureşti din 1906, când îllogodise pe Octavian Goga cu Hortensia Cosma,
articolele cu caracter iredentist, scrise în "Telegraful Român", alegerea sa ca
episcop de Caransebeş, când a fost nevoit să facă nu mai puţin de 12 drumuri
la Budapesta pentru a obţine confirmarea guvernului maghiar, dar şi atunci
numai după intervenţia lui Franz-Ferdinand. În perioada 1910-1918, la
Caransebeş, reşedinţa episcopală era păzită zi şi noapte de agenţii guvernului
de la Budapesta. Un raport amănunţit al prefectului maghiar,al judeţului
Caraş-Severin, dr. Medve Zoltan, însărcinat şi el cu culegerea de informaţii,
este edificator. lată concluzia acestuia: "În cele raportate mai sus am Îndrăznit
a orienta pe Excelenta Voastră asupra stărilor ce domnesc În prezent În
episcopia gr.or. română a Caransebeşului, precum şi mai ales asupra ţinutei
-din punctul de vedere al statului- antinaţionale-maghiare, condamnabile şi
păgubitoare a episcopului dr. Miron Cristea şi a curţii sale"Y
Însă cuvintele profetice ale episcopului Elie Miron Cristea, rostite la
sfârşitul anului 1913: "Sus inimile, căci dacă nu mâine, dar desigur nu peste
mult timp, ceea ce este al nostru, trebuie să ni se dea!" începeau a se adeveri
şi acea zi de mâine începea să se întrezărească, odată cu prăbuşirea militară a
Puterilor Centrale.
30
31

Dr. Elie Miron Cristea, op. cit., p. 175-176.
1. R. Abrudeanu, op. cit., p. 245.
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ALEGEREA, HIROTONIREA ŞI INSTALAREA
EPISCOPULUI MIRON CRISTEA AL CARANSEBEŞULUI
(1910-1919)- REFLECTARE ÎN PRESA BISERICEASCĂ
SIBIANĂ ŞI ARĂDEANĂ A VREMII
Lect. dr. Florin Dobrei

Vacantat la 26 iulie 1908 prin stingerea din viaţă a episcopului
academician Nicolae Popea (1889-1908), scaunul chiriarhal de la Caransebeş
a constituit, timp de 15 luni, obiectul unei înverşunate dispute între
"naţionaliştii" şi "filomaghiarii" bănăţeni, fiecare dintre cele două "tabere"
locale dorind impunerea propriului candidat. Profitând de neînţelegerile ivite,
Guvernul maghiar a invalidat atât alegerea arhimandritului Filaret Musta
( 1839-1930), făcută în si nodul eparhial din 4 octombrie 1908, cât şi pe cea a
protosinghelului IosifTraian Bădescu (1858-1933), făcută în sinodul electoral
din 12 iulie 1909; susţinerea acordată acestora de către Partidul Naţional
Român constituise un impediment. Conflictul s-a încheiat abia la finele anului
1909, când în fruntea diecezei bănăţene a fost ales un nou vlădică, ardelean,
anume consilierul mitropolitan Elie Miron Cristea de la Sibiu, personalitate
marcantă a vieţii naţional-politice, culturale şi bisericeşti de la începuturile
României moderne. 1
Miron Cristea s-a născut la 18 iulie 1868 în Topliţa Română Uud.
Harghita), din părinţii Gherasim şi Domnica. După absolvirea cursurilor şcolii
confesionale din localitatea natală (1875-1879), şi-a continuat formarea la
Ioan D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara 1977, p.
204-205; Ioan D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria
Mitropoliei Banatului, voi. II, Timişoara, 1980, p. 976-979; Petru Bona, Episcopia
Caransebeşului. Contribuţii istorice, ed. a 11-a, Timişoara, 2006, p. 173-174;
Lucian Mic, Cele trei candidaturi ale protosinghelului Dr. Iuliu Iosif Olariu pentru
ocuparea scaunului de episcop al Caransebeşului, în voi. Simpozionul internaţional
,.Rugăciune şi Teologie", Caransebeş, 2009, p. 7-12.
1
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Gimnaziul săsesc din Bistriţa (1879-1883), la Liceul grăniceresc din Năsăud
(1883-1887), la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (1897-1890) şi la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta (1891-1895),
unde a obţinut doctoratul la 15 mai 1895 cu o teză despre viaţa şi opera poetului
Mihai Eminescu. Învăţător şi director la şcoala confesională românească
din Orăştie ( 1890-1891 ), apoi secretar ( 1895-1902) şi asesor ( 1902-1909)
la Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului, a îndeplinit, în paralel, funcţiile de
redactor al publicaţiei bisericeşti "Telegraful Român" ( 1898-1900), respectiv
preşedinte al "despărţământului" ASTRA şi al "Reuniunii Române de Muzică"
din Sibiu, precum şi al altor instituţii culturale româneşti. De asemenea, s-a
implicat direct la ridicarea actualei catedrale mitropolitane şi la înfiinţarea
Băncilor culturale "Vatra" din Cluj, "Lumina" din Sibiu şi "Topliţana" din
Topliţa. În plan editorial, a întocmit câteva lucrări valoroase, cu o tematică
diversificată: Eminescu, viaţa şi opera. Studii asupra unor creaţii mai noi În
literatura română (Gherla, 1895, în lb. maghiară); Alexandru Roman ( 18251897). Material pentru biografia şi activitatea lui (Sibiu, 1897); Arhiepiscopul
şi metropolitul Miron Romanul (Sibiu, 1898); Proverbe, maxime, asemănături
şi idiotisme, colectate din graiul românilor din Transilvania şi Ungaria
(Sibiu, 1901 ); Iconografia şi Întocmirile din internul bisericei răsăritene
(Sibiu, 1905); Catedrala mitropolitană din Sibiu. Istoricul zidirii (Sibiu, 1908,
în colab.); la acestea se adaugă numeroase colaborări la cele mai însemnate
reviste şi gazete naţional-politice şi teologice ale vremii. Diacon celib din 30
ianuarie 1900 - la 8 septembrie 1901 a fost ridicat la treapta de arhidiacon -,
s-a călugărit la mănăstirea arădeană Hodoş-Bodrog ( 1902), fiind apoi hirotonit
ieromonah (13 aprilie 1903 ); ulterior ajunge protosinghel (1 iunie 1908) şi
arhimandrit (17 aprilie 191 0). La 21 noiembrie/4 decembrie 1909 a fost ales
episcop al Caransebeşului, fiind înscăunat la 25 aprilie/8 mai 1910. 2
activitatea marelui ierarh Elie Miron Cristea a făcut obiectul
a numeroase cărţi, studii şi articole, dintre care menţionăm: Romulus Cândea,
Patriarhul Miron Cristea, Cernăuţi, 1925; Ion Rusu-Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia
Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. Omul şi faptele, I, Bucureşti, 1929; Vasile
Netea, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul Dr. Miron E. Cristea. La Împlinirea vârstei
de 70 ani (1868-1938), Târgu Mureş, 1938 (reed. Reghin, 1999); Închinare Înalt
Prea Sfinţitului Patriarh Dr. Miron Cristea, în rev. "Biserica Ortodoxă Română",
Bucureşti, an. 56, 1938, nr. 11-12, p. 609-71 2; Ioachim Crăciun, Cel dintâi patriarh al
României, Miron Cristea. Cuvântare, Cluj, 1939; Moartea şi Îngroparea patriarhului
2

Viaţa şi
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din afara Banatului au urmărit cu viu interes
"soarta" eparhiei caransebeşene, alegerea, confirmarea, hirotonirea şi
înscăunarea episcopului Miron Cristea constituind motive de mare bucurie
pentru întreaga românitate transilvăneană. În Telegraful Român - "gazetă
politică, industrială, comercială şi literară" editată la Sibiu, fără întrerupere,
din 1853 până astăzi -toate aceste evenimente au beneficiat de o largă trataţie.
În periodicele Biserica şi Şcoala ("foaie bisericească, scolastică, literară şi
economică" editată la Arad între 1877-1948 şi din 1992 până astăzi) şi Revista
Teologică ("organ pentru ştiinţa şi viaţa bisericească", editat la Sibiu între
1907-1916, 1921-1947 şi din 1956 până astăzi; în perioada 1956-1991 s-a
numit "Mitropolia Ardealului"), pe lângă prezentarea sumară a momentelor
enumerate se întâlnesc şi scurte aprecieri, sugestii sau chiar critici legate de
acestea. 3
Miron, în rev. "Biserica Ortodoxă Română", Bucureşti, an. 57, 1939, nr. 3-4, p. 129272; Gheorghe Cotoşman, Contribuţii la istoria vieţii româneşti din Transilvania la
finea veacului al XIX-lea. Însemnări inedite ale Prea Fericitului Patriarh Miron,
în "Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş"/1939-1940, Caransebeş, 1940,
p. 1-84; Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită. Documente literare,
Bucureşti, 1984; Idem, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dua/ist
austro-ungar (1867- 191 8). După documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie
Miron Cristea, Sibiu, 1986; Idem, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939.
Elie Miron Cristea- documente, Însemnări şi corespondenţe, Sibiu, 1987; Idem, Elie
Miron Cristea. Corespondenţă, Sibiu, 2005; Ilie Şandru, Valentin Barda, Un nume
peste istorie -patriarhul Elie Miron Cristea, Târgu Mureş, 1998; Mircea Păcurariu,
Cărturari sibieni de altădată, Cluj-Napoca, 2002, p. 330-335; Idem, Dic{ionarul
teologi/ar români, ed. a 11-a, Bucureşti, 2002, p. 141-143; Lucian Mic, Episcopul
Elie Miron Cristea (/ 91 0-1919). Pas/orale, ordine circulare şi corespondenţă
administrativă, Caransebeş, 2007; Ilie Şandru, Patriarhul Miron Cristea, MiercureaCiuc, 2008; Vasile Petcu, Guvernarea Miron Cristea, Bucureşti, 2009; Domnitorii şi
ierarhii Ţării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor, Bucureşti, 2009, p. 610-612;
Ionel Popescu, Constantin Brătescu, Patriarhul Miron Cristea, ierarh providenţial al
naţiunii române. Cuvântări, Timişoara, 2009 etc .
.1 Flavius Ardelean, Istoricul revistei "Biserica şi Şcoala", în rev. "Altarul
Banatului", Timişoara, an. 16 (55), 2005, nr. 10-12, p. 139-153; Mircea Păcurariu,
"Revista Teologică". 100 de ani de la apariţie. 1907-2007, în "Revista Teologică",
Sibiu, an. 17 (89), 2007, nr. 1, p. 14-31; Dumitru Abrudan, "Telegraful Român",
o ctitorie şaguniană, în voi. Andrei Şaguna - creator de epocă În istoria Bisericii
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Astfel, în paginile Telegrafului Român din 26 noiembrie/9 decembrie
1909 se relata că "vineri seara [20 noiembrie/4 decembrie 1909 n.n.],
la orele 7, în catedrală, denia obicinuită a celebrat-o protopresbiterul
Andrei Ghidiu, asistat de parohii locali Ioan Stoian şi Gheorghe Buru [... ].
Sâmbătă [21 noiembrie/5 decembrie 1909 n.n.], la orele 9 şi jumătate, s-a
celebrat apoi Sfânta Liturghie, la care a pontificat Î. P. C. S. arhimandritul
Filaret Musta, asistat de protosincelii Dr. Iosif Bădescu şi Dr. Iosif Olariu
şi de protopresbiterii Andrei Ghidiu şi Traian Oprea. Cântările liturgice le-a
executat corul teologilor şi pedagogilor, sub conducerea profesorului Antoniu
Sequens. După rugăciunea de îngenunchiare pentru chiemarea Duhului Sfănt
se celebrează parastasul pentru odihna sufletelor nemuritoriului arhipăstor
Andrei [Şaguna], ale episcopilor Ioan [Popasu] şi Nicolae [Popea] şi al
mecenatului Emanuil [Gojdu]. Se face apoi o mică pauză. Membrii sinodului
aleg o deputaţiune, în persoanele domnilor Mihail Popovici şi Dr. Gheorghe
Popoviciu, protopresbiteri, Escelenţa Sa mareşalul campestru în retragere
Nicolae Cena, consilierul aulic Constantin Burdea, baronul Duca de Cadar şi
Ilustritatea Sa Gheorghe Szerb, pentru a invita pe mandatarul metropolitan, Î.
P. C. S. arhimandritul [Filaret] Musta, să deschidă şedinţa sinodului electoral."
Ocupând "locul presidial între aplause", acesta "dă cetire unei pătrunzătoare
vorbiri de deschidere, de un efect admirabil [ ... ]. Se proclamă apoi de notari
următorii deputaţi: Traian Oprea şi Avram Coreea (din cler), Dr. G. Gârda,
G. Breban, C. Comean şi Oct. Proştean (din mireni). Urmează cetirea actelor
[... ]. Notarul G. Gârda ceteşte lista deputaţilor[ ... ]. Se face apelul nominal şi
deputaţii sinodali procedează la votare. " 4
Rezultatul - prezentat în acelaşi număr - a fost următorul: "P. C. Sa
protosincelul Dr. Miron E. Cristea din Sibiu a primit 31 voturi, iar P. C. Sa Dr.
Iosif 1. Olariu, directorul Institutului teologic-pedagogic din Caransebeş, 24
voturi; s-au dat apoi trei bile albe, un deputat sinodal a lipsit de la şedinţă, iar
candidatul Dr. Olariu nu a votat. Mandatarul mitropolitan, P. C. Sa părintele
arhimandrit Filaret Musta, a proclamat deci episcop al Caransebeşului, cu
majoritate absolută de voturi, pe părintele protosincel Dr. Miron E. Cristea,
ortodoxe din Transilvania, Sibiu, 2008, p. 181-204; Encic/opedia Ortodoxiei
(coord. Mircea Păcurariu), Bucureşti, 2010, p. 89, 543-544, 639-640.
4
Dr. Miron E. Cristea, episcop al diecesei Caransebeşului. Raport special, în
"Telegraful Român" (în continuare "TR"), Sibiu, an. 57, nr. 128 din 26 noiembrie/9
decembrie 1909, p. 541.

Româneşti
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asesor consistorial în Sibiiu [... ], om cu o cultură superioară, simpatic la
înfăţişare, cu darul de a atrage nu de a înstrăina, om foarte muncitor, înzestrat
cu mult zel şi cu mult simţ de datorinţă şi totodată şi cu vaste cunoştinţe
practice pe toate terenele vieţii noastre publice [... ], care va dezvolta aceeaşi
activitate rodnică şi fericitoare pentru Biserică, patrie şi neam, pe care ştim
şi am văzut că a dezvoltat-o până acum în arhidieceză". 5 S-a tipărit apoi o
biografie amplă a noului ales. 6
Şi în Revista Teologică se preciza că "a treia alegere, care s-a făcut
în ziua de 21 noemvrie [ 1909], a dat rezultatul cunoscut: P. C. Sa Părintele
protosinghel şi asesor consistorial la Sibiiu Dr. Miron E. Cristea a întrunit
31 voturi şi a fost declarat ales episcop, iar P. C. Sa Părintele protosinghel şi
director la seminarul din Caransebeş Dr. Iosif 1. Olariu a întrunit 24 voturi.
Trecând actele alegerii şi prin censura P. S. Sinod episcopesc, au fost înaintate
spre prea înalta întărire [... ]. Credem, că este peste putinţă să se nesocotească
şi pentru a treia oară votul unei eparhii întregi, dat păstorului pe care vrea să-I
aibă. Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât nou alesul e un bărbat care întruneşte
condiţiile ce i se cer pentru locul înalt la care a fost chemat. " 7
În numărul din 29 noiembrie/12 decembrie 1909 al foii diecezane arădene
Biserica şi Şcoala, după o scurtă introducere - "Mult încercata dieceză a
Caransebeşului a avut, la ziua «Intrării în Biserică)) [21 noiembrie 1909 n.n.],
a treia alegere de episcop. Din urnă a ieşit numele protosincelului Dr. Miron
Cristea, asesorul referent al consistorului archidiecezan. Maiestatea Sa nu s-a
îndurat a confirma pe aleşii de mai înainte ai Bisericii, pe părintele archimandrit
Filaret Musta şi părintele protosincel Dr. Traian Badescu, în cari s-a concentrat
încrederea diecezanilor şi aşa dieceza stă văduvită mai bine de un an de zile,
o stare escepţională în Biserică. Fie ca sguduirea produsă de duşmăniile negre
ce s-au răspândit asupra diecezei să se termine prin acest act. Părintele Miron
Cristea este cunoscut de om cult şi credincios aşezămintelor bisericeşti [ ... ],
chemat ca, prin calităţile sale simpatice să închege şi să restabilească pacea.
Alegerea de la Caransebeş, in TR, an. 57, nr. 128 din 26 noiembrie/9
decembrie 1909, p. 541.
6
Protosincelul Dr. Miron E. Cristea. Date biografice, inTR, an. 57, nr. 128
din 26 noiembrie/9 decembrie 1909, p. 541-542.
7
Nicolae Bălan, A treia alegere de episcop la Caransebeş, in "Revista
Teologică" (în continuare "RT"), Sibiu, an. 3, 1909, nr. 12, p. 505-506.
5
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Prin această alegere fie să se consume toate patimile şi să se pogoare duh de
reînviere în dieceza Caransebeşului, duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, ca
săşi poată relua tânăra dieceză firul muncii tignite, întreruptă prin sguduirile
anilor din urmă."-, era prezentată pe larg desfăşurarea alegerii, dându-se, în
plus, şi o biografie extinsă a noului titular al eparhiei bănăţene. 8
Cititorii Telegrafului Român sunt ţinuţi la curent şi în continuare cu
evenimetele care au urmat alegerii ierarhului ardelean pe scaunul diecezan
de la Caransebeş. Astfel, în numărul din 3/16 decembrie 1909 se transmitea
că "P. C. Sa dl. Dr. E. Miron Cristea a făcut vinerea trecută [27 noiembrie/10
decembrie 1909 n.n.] o vizită fişpanului [prefectului n.n.] comitatului
Caraş-Severin, dlui Fialka, la Lugoj, apoi a plecat la Budapesta unde luni
[30 noiembrie/13 decembrie 1909 n.n.] s-a presentat ministrului president
Alexandru de Wekerle, ministrului de Culte, contele Aponny, şi secretarilor de
Stat 1. Toth şi V Molnâr, fiind pretutindenea primit cu afabilitate [bunăvoinţă ·
n.n.], iară marţi [ 1/14 decembrie 1909 n.n.] a făcut prescrisul examen canonic
înaintea Prea Sfinţitului Sinod episcopesc, întrunit la Sibiiu."9
Pentru câteva luni ştirile au încetat. La 3116 aprilie 1910 se arăta că
"o telegramă particulară, primită eri după ameazi [2115 aprilie 191 O n.n. ],
ne vesteşte că Maiestatea Sa, Împăratul şi Regele nostru Francisc Iosif I, s-a
îndurat preagraţios a întări în demnitatea de episcop ales pentru văduvita
dieceză a Caransebeşului pe P. C. Sa, părintele protosincel Dr. Miron E.
Cristea, asesor consistorial în Sibiiu. Credem că ştirea va fi primită cu bucurie
nu numai de credincioşii diecezei văduvite, care aproape de doi ani îşi aşteaptă
pe mirele ei mult dorit, ci de toţi fiii Bisericii noastre de pretutindenea, fiind
acesta un eveniment care trebuie să ne înveselească pe toţi. Noul arhiereu a
primit încă eri felicitări călduroase, pe cale telegrafică, de la Escelenţa Sa,
ministrul de Culte şi Instrucţiune Publică, contele Zichy Jânos, precum şi de
la o parte însemnată a inteligenţei române din loc, care i-a exprimat cu graiu
viu sinceririle doriri de bine la meritata înaintare". 10 În aceeaşi zi şi în Biserica
şi Şcoala se anunţa că, "după o lungă zbuciumare, aproape de doi ani, în care
H Alegerea de episcop în Caransebeş, în "Biserica şi Şcoala" (în continuare
"BS"), Arad, an. 33, nr. 48 din 29 noiembrie/12 decembrie 1909, p. 2-4.
9
Nou alesul episcop al Caransebeşului, în TR, an. 57, nr. 131 din 3/16
decembrie 1909, p. 555.
10
Episcopul Caransebeşului, înTR, an. 58, nr. 36 din 3/16 aprilie 1910, p. 149.
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au fost răpuşi aleşii Bisericei din dieceza Caransebeşului şi s-au răscolit toate
patimile, a urmat confirmarea alegerei a treia de episcop, în persoana P. C. Sale
părintelui Dr. Miron Cristea", care "merge între condiţiuni personale prielnice
la Caransebeş, pentru că este neatins de urgia locală ce a dominat până acum
Caransebeşul". 11

În trei numere consecutive- din 6119 aprilie, 8/21 aprilie şi 10/23 aprilie
191 O- ale Telegrafului Român se aduceau următoarele detalii: "Eri, duminecă
[5118 aprilie 191 O], la începutul Sfintei Liturghii, părintele protosincel Dr.
Miron E. Cristea, episcopul Caransebeşului, a fost înaintat din partea Înalt
Prea Sfinţitului Domn Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan Meţianu la rangul de
arhimandrit. Prea Cuvioşia Sa a celebrat apoi Sfânta Liturghie, asistat de dnii
protopresbiteri Ioan Droc şi Dr. Ioan Stroia şi de diaconul Dr. Vasile Stan,
profesor seminarial." 12 După două zile se anunţa că "Prea Cuvioşia Sa, părintele
arhimandrit Dr. Miron E. Cristea, a plecat eri, marţi [7/20 aprilie 1910 n.n.],
după ameaz, la Viena, unde mâne, joi [9/22 aprilie 1910 n.n.], la orele 10, va
pune jurământul de fidelitate în mânile Maiestăţii Sale, ca episcop ales şi întărit
al diecezei Caransebeş." 13 Ştirea era apoi confirmată: "Părintele arhimandrit
Dr. Miron E. Cristea a pus eri, joi, la orele 1O, jurământul de fidelitate în faţa
Maiestăţii Sale, fiind presenţi ministrul de Culte şi Instrucţiune Publică, contele
Zichy Janos, contele Szapary, din Ministeriul de pe lângă Maiestatea Sa, şi
consilierul ministerial Szab6. Maiestatea sa a primit apoi pe noul episcop al
Caransebeşului în audienţă privată. Sfinţirea întru episcop a părintelui Miron
se va face marţi după Paşti, prin Î. P. S. Sa arhiescopul şi mitropolitul nostru
Ioan Meţianu, asistat de P. S. Sa episcopul Ioan 1. Papp al Aradului." 14 La
11124 aprilie 191 O, redacţia foii bisericeşti arădene Biserica şi Şcoala doar
rezuma evenimentele anterior enumerate: "Duminecă [5/18 aprilie 1910] a
fost hirotesit în Sibiu, întru arhimandrit, alesul episcop al Caransebeşului
Dr. Miron Cristea, joi [ n.n.] a depus jurământul înaintea Maiestăţii Sale în
Viena, în ziua a treia de Paşti [ n.n.] va fi sfinţirea întru episcop, iar vineri [
11

Confirmarea

părintelui

Cristea de episcop, în BS, an. 34, nr. 14 din 3116

aprilie 1910, p. 5.

Hirotesire, înTR, an. 58, nr. 37 din 6119 aprilie 1910, p. 155.
Personal, înTR, an. 58, nr. 38 din 8/21 aprilie 1910, p. 157.
14
Episcopul Caransebeşului, în TR, an. 58, nr. 39 din 10/23 aprilie 191 O, p.

12

13

163.
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n.n.], la [catedrala] «Sfântul George», instalarea în scaunul episcopesc din
Caransebeş". 15

Distinct, hirotonirea întâi-stătătorului românilor ortodocşi bănăţeni
a beneficiat în aceeaşi presa bisericească transilvăneană de o largă trataţie.
După sublierea "datorinţelor celor multe legate de inalta demnitate de arhiereu
al Bisericii Ortodoxe Române, pe care a primit-o noul episcop al diecezei
Caransebeş", însoţită de urarea de a rămâne "muncitor, deştept, neobosit în
toate chestiile de interes obştesc, slujitor credincios al Bisericii şi al neamului",
redacţia Telegrafului Român publica, la 22 aprilie/5 mai 191 O, decretul de
întărire, semnat de ministrul de Culte şi Instrucţiune Publică, contele Zichy
Jânos: "Maiestatea Sa cesară şi regească apostolică, cu preaînalta resoluţiune
datată din Viena, 11 aprilie anul curent, s-a îndurat preagraţios a întări alegerea
Ilustrităţii Tale de episcop al diecezei gr. ort. române a Caransebeşu1ui,
efectuată din partea sinodului eparhiei gr. ort. române a Caransebeşului. Când
o aduc aceasta la plăcuta cunoştinţă a Ilustrităţii Tale, te poftesc totodată ca
jurământul de fidelitate să-1 depui în mânile Maiestăţii Sale cesare şi regale
apostolice, pentru că hirotonirea şi estrădarea diplomei preaînalte, precum
şi celelalte disposiţiuni cuprinse în Statutul Organic nr. 105, numai după
prestareajurământului pot fi luate în esecutare. Rog pe Ilustritatea Ta ca luarea
în primire a oficiului episcopesc, după prestarea jurământului, să binevoieşti
a mi-o comunica la timpul său, pentru ca, privitor la compunerea şi estrădarea
diplomei preaînalte, se pot face disposiţii prin directorul suprem al oficiilor
Ministerului pus sub conducerea mea." Urma textul în originalul maghiar.
Era descrisă apoi solemnitatea acestei Sfinte Taine: "Actul hirotonirii
s-a început încă de luni după-ameazi [ 19 aprilie/2mai 191 0], la orele 4, când
s-a celebrat vecernia cea mică [... ]. Între melodioasele accente ale troparului
«Bine eşti cuvântab), intonat de corul seminariştilor, e adus la catedrală, din
reşedinţă, Î. P. S. S. arhiepiscopul şi mitropolitul Ioan [Meţianu], însoţit deP.
S. Sa. Ioan 1. Papp, episcopul Aradului, şi de noul episcop al Caransebeşului,
P. C. Sa arhimandritul Dr. Miron E. Cristea [... ]. După terminarea vecerniei,
diaconii ies din altar şi, cădind, se apropie de noul arhiereu, care îi urmează până
în faţa sfântului altar, unde preoţii slujitori formaseră un semicerc. Diaconul
Dr. Vasile Stan comunică acum noului episcop ştirea despre alegerea sa [... ].
15

inaintarea episcopului din Caransebeş, în BS, an. 34, nr. 15 din 11124 aprilie

1910, p. 7.
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în urmă, cu glas sonor, că primeşte cu bucurie ştirea
comunicată şi ocupă loc la masa aşezată în faţa altarului, unde se aşezase deja
Î. P. S. Sa arhiepiscopul şi mitropolitul Ioan, cu P. S. Sa episcopul Aradului.
Diaconii, cu luminile aprinse în mână, cetesc polichroanele [ ... ]. Arhiereii, la
fiecare polichron, ciocnesc păhărele umplute cu vin roşu şi gustă din ele, iar
corul cântă «Întru mulţi fericiţi ani!». Î. P. S. Sa arhiepiscopul şi mitropolitul
Ioan dă binecuvântare credincioşilor număroşi, aftători în catedrală, şi părăseşte
biserica, însoţit de P. S. episcop Ioan şi de arhimandritul Miron. La 7 seara s-a
început apoi vecemia cea mare. Î. P. S. Sa arhiepiscopul şi mitropolitul Ioan a
fost adus cu litia de la reşedinţă la catedrală, între sunetele clopotelor. În urma
Escelenţiei Sale păşiau P. S. episcop al Aradului, Ioan, şi alesul şi întăritul
episcop al Caransebeşului, Miron[ ... ]. La locul potrivit s-a intercalat litia (... ].
S-a făcut apoi priveghierea [ ... ]. Pe la orele 8 şi jumătate, înălţătoarea slujbă
dumnezeiască a fost terminată şi numărosul public a părăsit catedrala."
Marţi, în ziua de 20 aprilie/3 mai 1910, "la oarele 9, între sunetele
clopotelor, preoţii liturghisitori merg" şi-i aduc pe arhierei. "Sfânta Liturghie
este oficiată de Î. P. S. Sa arhiepiscopul şi mitropolitul Ioan Meţianu, asistat de
P. S. Sa episcopul Ioan 1. Papp al Aradului, deP. C. arhimandriţi Filaret Musta şi
Augustin Hamsea şi protosincelul R[oman] R. Ciorogariu, de protopresbiterii
Ioan Drac, Matei Voileanu, Nicolae Ivan, Andrei Ghidiu, Sebastian Olariu,
Ioan Pepa, Traian Oprea, Dr. Ioan Stroia şi Pavel Boldea şi de diaconii Dr.
Vasile Stan şi C[omel] Lazăr. Răspunsurile le dă corul bisericii de la Sfântul
Nicolae din Braşov, condus de maestrul [George] Dima. Catedrala e îndesată
de lume." După săvârşirea ritualului hirotonirii întru episcop, "Liturghia
se continuă până la sfârşit, celebrând acum trei arhierei [ .. .]. Mitropolitul
adresează acum arhiereului de nou sfinţit o alocuţiune frumoasă, în firul căreia
îi predă cârja, dorindu-i ca, păscând turma lui Hristos, să-şi câştige cununa
neveştezită a măririi şi să dobândească îmtreună cu turma sa cuvântătoare
Împărăţia cea cerească. Publicul erumpe în aclamări. După potolirea lor, noul
arhiereu rosteşte clasica vorbire", subliniind rolul arhipăstorului ortodox, acela
de a întruni "în persoana sa cele mai înalte şi mai nobile calităţi şi însuşiri,
nu întru atâta fizice, cât mai ales intelectuale şi morale, cu cari să farmece,
să însufleţească şi să convingă turma sa, pe credincioşii săi, toţi oameni cu
judecată proprie, şi să-i înduplece a-i da ascultare, a i se supune şi a-1 urma
cu deplină încredere şi cu nemărginită dragoste de fii credincioşi". Ierarhul
Noul episcop

declară
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se angaja ca, "precum până acuma, aşa şi de aci înainte, credinţa şi legea
strămoşească, limba şi cultura românească, dragostea şi înaintarea patriei
străbune vor fi stelele conducătoare ale activităţii mele. Totul ce-mi va sta în
putere voi face pentru Biserica mea, neamul meu şi ţara mea. Şi, dacă Bunul
Dumnezeu îmi va ţinea mintea şi judecata, nu mă voi abate nici pe viitor de
la calea cinstită de bun român, de convins ortodox şi de credincios patriot,
căci aceste forţe puternice m-au înălţat pe mine la o treaptă socială atât de
însemnată. Mă voiu identifica deci în toate cu împrejurările, atât în bine, cât şi
în rău, cu adevăratele interese ale patriei noastre, ale Bisericii mele, ale turmei
mele şi ale poporului nostru."
După terminarea discursului, "care a înveselit şi electrizat inimile,
Î. P. S. Sa arhiepiscopul şi mitropolitul Ioan Meţianu şi P. S. Sa episcopul
Ioan al Aradului ies din catedrală şi sunt duşi cu litia la reşedinţă, iar noul
episcop împarte anafora, apoi merge şi el la reşedinţă. Ceremonia s-a
terminat la 12 fără un sfert. La orele 12 se încep recepţiunile, în sala mare
din reşedinţa mitropolitană. Se prezintă întâi delegaţia Consistoriului diecezan
din Caransebeş, întregită cu reprezentanţii comunităţii bisericeşti din Lugoj
şi cu alţi credincioşi din dieceza Carimsebeşului afl.ători în Sibiiu [... ], apoi
Consistorul arhidiecesan din Sibiiu şi corpul profesoral de la Seminariu [... ],
apoi preoţimea din arhidiecesă [... ] şi un preot ortodox român din Craiova,
aducând felicitări P. S. Sale în numele clerului din România. I se presentează
apoi delegaţiunea Bisericii sorori Gr. Catolice Române[ ... ], corpul profesoral
de la Şcoala de fete din Sibiiu [... ], corul bisericesc din Braşov-Scheiu [... ],
inteligenţa mireană din Sibiiu, întregită cu cea din jur şi cu representanţii
poporului de la sate [... ], direcţiunea şi funcţionarii Băncii «Lumina» [... ],
parohienii din suburbiul iosefin [... ] şi în urmă delegaţia meseriaşilor din
Sibiiu [... ]. Pentru fiecare delegaţiune, P. S. Sa a avut răspunsul potrivit,
mângăitor şi încurajator [... ]. Trecuse ora 1 când s-au terminat recepţiunile
şi s-a început prânzulla masa Î. P. S. Domn arhiepiscop şi mitropolit Ioan, la
care au fost întrunite peste 30 de persoane. S-au rostit numeroase toaste [ ... ].
P. S. Sa episcopul Miron a rostit apoi un toast foarte mişcător întru sănătatea
Escelenţiei Sale mitropolitul Ioan, care a răspuns, între lacrimi, cu un toast
asemenea clasic. La orele 4 masa a fost ridicată." 16
lfi Hirotonirea Prea Sjinţiei Sale, episcopului Dr. Miron E. Cristea, în TR, an.
58, nr. 43 din 22 aprilie/5 mai 191 O, p. 177-180.
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Pe 27 aprilie/] O mai 191 O, se transmitea cititorilor Telegrafului Român
că "mercuri sara [21 aprilie/4 mai], inteligenţa română din Sibiiu a dat o cină
în onoarea Ilustrităţii Sale, a Domnului Episcop al diecezei Caransebeş, Dr.
Miron E. Cristea, în restaurantul Brote [ ... ]. În sala frumos decorată cu ramuri
de brad şi-au dat întâlnire peste 60 de persoane: preoţi, mireni, militari, iar la
orele 8 şi jumătate a sosit şi P. S. Sa episcopul Miron [... ]. Cina, bine gătită
şi bine servită, a decurs în mijlocul celei mai bune dispoziţii, iar la friptură
s-au rostit vorbirile de rămas bun [ ... ]. P. S. Sa episcopul Dr. Miron E. Cristea
mulţămeşte într-o vorbire mai lungă şi foarte frumoasă pentru semnele de
dragoste cei se arată[ ... ], vorbire întreruptă de mai multe ori de sgomotoasele
aclamări ale celor ce au ascultat-o, la urmă acoperită cu o furtună de aplause
[... ]. La orele 11, P. S. Sa a ridicat masa şi a plecat la locuinţa sa, luându-şi
rămas bun de la fiecare conmesean în mod afabil." 17
În cinstea evenimentului, prezentat pe larg şi în paginile foii diecezane
arădene Biserica şi Şcoala- erau reproduse, în numărul din 25 aprilie/8 mai
191 O, fragmente extinse din gazeta sibiană citată 18 - , redacţia Telegrqfului
Român publicase, la 22 aprilie/5 mai 191 O, şi un poem semnat de "Dr.
At[anasie] Marienescu, un bănăţan", intitulat Amintire la sfinţirea episcopului
Miron 19 , însoţit de precizarea că noul ales "a primit marţi [20 aprilie/3mai 191 O
n.n.] o frumoasă plachetă de bronz, cu chipul Prea Sfinţiei Sale ca episcop,
donată de unii dintre foştii săi colegi de studii în teologia din Sibiiu şi a fost
făcută de un arestat din penitenţiarul regal unguresc regnicolar din Gherla,
după îndrumările şi desemnurile date de preotul Gavril Hango, spiritual la
acel penitenţiar şi fost coleg de studii al P. S. Sale."20 În aceeaşi zi, "noul
episcop, P. S. Sa Dr. Miron E. Cristea a adresat dlui director gimnazial din
Braşov următoarea scrisoare: «Iubite Domnule Director! Din prilejul sfinţirii
mele de arhiereu, întâmplată a treia zi a Sfintelor Paşti [din] 191 O, întemeiez
pe numele şi în amintirea părinţilor mei, George şi Domniţa Cristea, născută
Coman, ambii în viaţă, o mică fundaţiune, de una mie ( 1.000) coroane, pe
17

Banchetul de adio, înTR, an. 58, nr. 44 din 27 aprilie/1 O mai 191 O, p. 186.
x Hironirea P. S. Sale episcopului Dr. Miron E. Cristea, în BS, an. 34, nr. 17 din
25 aprilie/8 mai 191 O, p. 2-4
19
Amintire la ~finţirea episcopului Miron, înTR, an. 58, nr. 43 din 22 aprilie/5
mai 1910, p. 180.
20
Plachetă de bronz, înTR, an. 58, nr. 43 din 22 aprilie/5 mai 191 O, p. 180.
1
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sama mesei studenţilor de la Liceul ortodox român din Braşov. Din venit, 20
%să se capitalizeze, iară 80% să se folosească an de an. Fie ca neînsemnatul
meu dar să fi sporit cu o bucătură pânea cea de toate zilele a tinerilor români
buni, dar săraci, cari râvnesc după cultura românească.»" 21
În Revista Teologică se arăta sumar că, "după o văduvie care a durat
aproape doi ani de zile de la moartea fericitului episcop Nicolae Popea,
eparhia Caransebeşului îşi capătă păstorul dorit. Alegerea P. C. Sale Părintele
Dr. Miron E. Cristea, săvârşită la 21 noemvrie 1909, a primit prea înalta
întărire din partea Majestăţii Sale. La Sfânta Liturghie din dumineca de la
4117 aprilie [ 1910], Părintele protosinghel [Miron E.] Cristea a fost înaintat
de cătră Î. P. S. Sa Părintele arhiepiscop şi mitropolit Ioan [Meţianu] la rangul
de arhimandrit, iar joi, în 8/21 [aprilie 1910] a pus jurământul de fidelitate
în mânile Majestăţii Sale la Viena. Credincioşii eparhiei Caransebeşului îşi
aşteaptă cu multă dragoste pc păstorul lor. «Foaia Diecezană», organul acelei
eparhii, a publicat un număr festiv din incidentul confinnării. Actul sfinţirii P.
C. Sale Părintelui Dr. [Miron E.] Cristea întru episcop se va face a treia zi de
Paşti, iar instalarea în scaunul episcopesc de la Caransebeş va fi în ziua de Sf.
Gheorghe. " 22
Anunţul succint din paginile Telegrafului Român din 22 aprilie/5 mai
191 O, anume că "Prea Sfinţitul domn episcop al Caransebeşului, Dr. Miron E.
Cristea, pleacă vineri dimineaţa [23 aprilie/6 mai 191 O n.n.], pe la Vinţ, Arad,
Timişoara, la reşedinţa sa din Caransebeş" 23 , a fost urmat, la 29 aprilie/12
mai, de o descriere detaliată a călătoriei ierarhului, caracterizată ca fiind "o
adevărată calc de triumf, care se pregăteşte numai eroilor cari vin acasă ca
învingători de pe câmpul de războiu." Astfel, "vineri dimineaţa [23 aprilie/6
mai 191 O n.n.], o parte însemnată a inteligenţei române sibiene s-a adunat
la gară pentru a-şi lua rămas bun de la fostul membru distins şi laborios al
societăţii române sibicne. P. S. Sa şi-a luat rămas bun, cu afabilitatea cunoscută,
de la fiecare dintre cei ce i-au arătat acest nou semn de dragoste, apoi a urcat în
tren, cu o suită numeroasă, cei rămaşi jos aclamându-1 cu căldură în momentul
21

Masa studentilor din

Braşov,

înTR, an. 58, nr. 43 din 22 aprilie/5 mai 191 O,

p. 180.
Gheorghe Comşa, Confirmarea P C. Sale Păr. Dr. Miron E. Cristea de
episcop, în RT, an. 4, 191 O, nr. 5, p. 222.
2
) Personal, în TR, an. 58, nr. 43 din 22 aprilie/5 mai 191 O, p. 180.
22
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când s-a pus trenul în mişcare." S-au făcut opriri în gările Cristian, Sălişte,
Aciliu, Galeş, Apoldu de Jos, Miercurea Sibului, Cunţa, Vinţu de Jos, Orăştie,
Simeria, Deva, Ilia, Zam, Săvârşin şi Radna; "aproape toţi oratorii cari I-au
salutat pe P. S. Sa pe teritoriul arhidiecezei i-au dorit nu numai «Să mergi cu
bine!», ci şi «Să vii îndărăt cu bine!>)." La Arad, "inteligenţa română a ieşit în
număr mare la gară [ ... ], vorbirea de bineventare rostind-o P. C. Sa părintele
protosincel R[ ornan] R. Cioragoriu". 24
Vizita noului ierarh la Arad este detaliată în numărul din 25 aprilie/8 mai
191 Oal foii diecezane locale Biserica şi Şcoala: "Vineri (23 aprilie/6 mai 191 O
n.n.], cu trenul de 4 după-amiază, a sosit părintele episcop al Caransebeşului
Miron Cristea la Arad, încărcat cu buchete de flori, cari i s-au dat la gările
prin cari a trecut de Ia Sibiu până în Arad, şi cu o număroasă suită. La gară
a fost aşteptat de cătră arădani, preoţi şi intelectuali (... ]. De la gară pleacă
şirul lung de trăsuri la reşedinţa episcopească, unde Prea Sfinţitul episcop Ioan
[Papp] îşi primeşte înaltul oaspe şi lumea ce umpluse saloanele reşedinţei [... ] .
Sâmbătă [24 aprilie/7 mai 1910 n.n.], însoţit de numeroasa sa suită, a vizitat P.
S. Sa frumoasa noastră catedrală şi seminarul diecezan, unde a fost întâmpinat
de directorul seminarial Roman Ciorogariu [viitor episcop al Oradiei ( 19201936) n.n.], în fruntea corpului profesoral şi a tinerimei, adunată în sala
festivă[ ... ]. După acest act vizitează biblioteca, muzeele, salele de învăţământ
şi internatul, cari toate erau mult lăudate de episcop şi suita sa. Reîntors la
reşedinţa episcopească, i s-au presentat membrii Adunării generale preoţeşti,
cari era tocmai întrunită[ ... ]. După aceasta pleacă la gară, însoţit de convoiul
trăsurilor şi îşi urmează calea spre Caransebeş." 25
Itinerariul ierarhului, descris în paginile Telegrafului Român din 29
aprilie/ 12 mai 191 O, a inclus opriri şi în gările din Timişoara -"la ora 1 şi trei
sferturi, peronul şi sala de aşteptare erau pline de lume aleasă românească"
şi Lugoj - "la orele 4 şi ceva, gara era plină de lume, om lângă om"-, iar "de
aci încolo, primire la fiecare gară, cu vorbiri de bineventare şi cu răspunsuri
din partea P. S. Sale". La Caransebeş, "la orele 6, lume colosală la gară.
Primirea oficioasă o face părintele protosincel Dr. IosifT. Badescu [... ]. P. S.
24

Instalarea episcopului Dr. Miron E. Cristea, in TR, an. 58, nr. 45 din 29
aprilie/12 mai 1910, p. 189.
25
P S. episcopul Cristea În Arad, în BS, an. 34, nr. 17 din 25 aprilie/8 mai 191 O,
p. 6.
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Sa mulţămeşte pentru dragostea cu care e primit [ ... ]. Un banderiu frumos,
compus din peste o sută de călăreţi, aşteaptă plecarea P. S. Sale în oraş, care
urcă în trăsura împodobită frumos cu flori şi ramuri verzi împreună cu P. S.
Sa arhimandritul Musta [... ]. Toate casele din stradele prin cari trece P. S. Sa
sunt frumos decorate, cu flori în fereştri, cu ramuri verzi şi cu covoare. În
unele fereştri sunt lumini aprinse. Pe marginea drumului, şi de-o parte şi de
alta, crengi de teiu plantate în pământ. Trăsura trece pe sub un arc triumfal
cu inscripţia românească «Bine aţi venib). Reşedinţa episcopească e frumos
decorată cu flori şi cu verdeaţă şi e luminată în mod feeric. Ferestrile sunt
toate pline de lume pe unde trece imposantul convoiu. Felinarele electrice de
pe strade sunt toate aprinse, deşi e ziuă încă [... ]. P. S. Sa merge de-a dreptul
la biserică [... ], unde îmbracă mantia şi ia cârja în mână, iar protopresbiterul
Ghidiu îi adresează o vorbire de salutare cu ocasia intrării pentru prima oară
în catedrala sa. Corul seminarial intonează «Pe stăpânul şi arhiereub). P. S. Sa
întră acum în biserică[ ... ], ceteşte două rugăciuni, apoi se reîntoarce şi-şi face
întrarea în reşedinţa, deasupra porţii căreia e inscripţia «Bine este cuvântat cel
ce vine întru numele Domnului))."
Seara, "la orele 9, s-a aranjat un frumos şi impunător conduct de torţe şi
lampioane, în fruntea căruia mergea fanfara ţăranilor români dintr-o comună
apropiată de Caransebeş. În faţa reşedinţei episcopeşti se adunase mulţime
de oameni, ca la patru mii." Încep să cânte: "întâi corul seminarial, apoi
Reuniunea germană de cântări din Caransebeş, după ea cea ungurească, apoi
un alt cor românesc şi la urmă corul mixt din Caransebeş [ .. .]. P. S. Sa episcopul
Miron răspunde cu glas sonor din fereastra reşedinţei, iar vorbirea sa plină de
sentiment, de dragoste de neam şi de lege, e primită cu aclamări furtunoase.
În urmă se produc căluşerii din Caransebeş, iar o fanfară, din ţărani compusă,
cântă mai multe piese. La orele 1O lumea începe a se resfira, iar P. S. Sa se
retrage în departamentele sale, pentru a mai sta puţin şi în mijlocul iubiţilor săi
părinţi, cari au venit cu câteva zile mai nainte la Caransebeş spre a asista şi ei
la aceste mari şi impunătoare serbări." 26
Programul pentru ziua instalării, stabilit la Sibiu încă dinaintea plecării 27 ,
a fost respectat cu rigurozitate. Astfel, în 25 aprilie/8 mai 191 O, duminica, "la
Instalarea episcopului ... , p. 189-190.
Programul primirii şi instalării Prea Sfinţiei Sale a Domnului Episcop Dr.
Miron E. Cristea în Caransebeş, în TR, an. 58, nr. 43 din 22 apri1ie/5 mai 191 O, p.
180.
26

27
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orele 9 dimineaţa, mulţime de preoţi îmbrăcaţi în odăjdii vin cu li tia la reşedinţa
episcopească, pentru a duce la biserică pe P. S. Sa. Strada e îndesată de lume
[... ].Cântă corul seminarial. P. S. Sa e dus sub baldachin. În biserică îi aşteaptă
sosirea corul mixt din Lugoj [ .. .]. În faţa altarului, preoţii slujitori formează
un semicerc în jurul P. S. Sale. Sunt următorii: protopresbiterii Ivan, Şagău,
Cândea, Teculescu, Ghidiu, preotul Buru şi diaconii Gaşpar din Lugoj şi Dr.
Stan din Sibiiu. Părintele arhimandrit Musta rosteşte vorbirea de întroducere
în scaunul arhieresc, ca mandatar mitropolitan. Dispune ca diaconul Dr. Stan
să cetească actul de întărire, în ungureşte şi româneşte, iar în urmă gramata
mitropolitului Ioan Meţianu, şi apoi declară întrodus în noua sa demnitate, pe
baza actelor cetite, pe noul episcop şi-1 pofteşte să ocupe scaunul arhieresc
din catedrală, pentru a primi prin aceasta în posesiune conducerea diecezei
[.. .]. Termină cu «Să trăieşti la mulţi ani!)). Mulţimea din biserică erumpe în
aclamări puternice, corul din Lugoj cântă «La mulţi ani)) şi afară se slobod
treascurile. " 28
Episcopul a luat apoi cuvântul, rostind un înălţător discurs din care
transpare, ca un fir roşu, necesitatea răspândirii "luminei şi a slobozirii celor
mulţi din robia întunerecului prin aplicarea înţeleaptă a tuturor mijloacelor
de cultivare în cele mai largi pături ale credincioşilor noştri", căci "lumina
şi cultura adevărată sunt, pentru desvoltarea vieţii sociale a unui popor, ceea
ce e soarele şi căldura lui pentru natură, căci precum în natură, sub influenţa
binefăcătoare a soarelui, se desvoaltă toată firea într-o frumoasă armonie, aşa
şi numai un popor cult se ridică repede în toate privinţele, devenind un factor
tot mai valoros al Bisericii, al neamului, al ţării, al omenimii." Imperative sunt
şi "munca conştienţioasă pe terenul bisericesc, şcolar şi economic", precum
şi "cultivarea religiosităţii, a moralităţii şi a tuturor gândurilor şi ideilor
măreţe, ca frăţietatea şi buna înţelegere cu toate confesiunile şi neamurile cu
cari Dumnezeu ne-a răsădit pe acelaşi pământ, în aceeaşi patrie comună, apoi
egalitatea, libertatea, îndurarea de cei lipsiţi şi bolnavi, filantropia ori jertfirea
de sine." La final, rostind "o scurtă rugăciune, episcopul dă binecuvântare
arhierească mulţimii din catedrală, care-I aclamează în mod sgomotos." La
"orele 11, P. S. Sa a fost îmbrăcat în omate şi s-a început Sfânta Liturghie
[... ]. La orele 12 şi un sfert Liturghia e terminată [... ]. Lumea părăseşte

2
H

Instalarea episcopului ... , p. 190.
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catedrala, unde se deschide numaidecât sesiunea ordinară sinodală." 29 În
discursul inaugural, asemănând 10 ivirea mea între domniile voastre cu ivirea
curcubeului păcii şi al frăţeştii împreună-lucrări"j ierarhul îi mobiliza pe cei
prezenţi prin cuvintele: "Ne aşteaptă pe toţi muncă încordată, dar aceasta n-are
să ne descurajeze, ci, din contră, să ne întărească dorul de muncă, isvorât şi din
conştienţa că nouă, generaţiei de azi şi de mâne, ne-a rezervat Dumnezeu acest
teren de muncă pentru a putea cu toţii a ne validita mai uşor şi să ne putem
câştiga merite pentru Biserică, popor şi patrie şi nume în faţa celor de azi şi a
celor din viitor. " 30
Telegraful Român din Sibiu continuă: "P. S. Sa vine la reşedinţă la
ora 1 şi un sfert. Nu peste mult se încep apoi recepţiunile." L-au felicitat
comitele suprem Dr. Medve Zoltan, reprezentanţii "delegaţiunilor" romanocatolice, greco-catolice, reformate, luterane şi israelite din Banat, membrii
Consistoriului şi ai corpului profesoral de la Seminarul diecezan, generalul de
divizie Nicolae Cena, preoţi, dascăli confesionali etc. "La orele 3 s-a început
banchetul, dat în restaurantul fraţilor Lichtneckert. Au participat la banchet
250 de persoane.'' Toasturile s-au prelungit până "la orele 5 şi jumătate, când
P. S. Sa, rostind o vorbire frumoasă de încheiere, plină de vorbe de mulţămire,
ridică masa şi se duce la reşedinţă". Seara "s-a dat concert în sala hotelului
Lichtneckert, cu program bogat, ales şi bine esecutat. Sala a fost îndesată de
lume. A participat şi P. S. Sa episcopul Dr. Miron E. Cristea. Cu acest concert,
festivităţile încopciate cu instalarea P. S. Sale au fost terminate, iar suita P.
S. Sale a plecat luni dimineaţa îndărăt la Sibiiu, încântată de cele văzute şi
esperiate. P. S. Sa a rămas să se apuce cu nădejde de munca grea a spargerii
unei holde înţelenite. " 31
Rezumativ, în Revista Teologică se arăta că, "după o vacanţă care a
durat aproape doi ani de zile, dând loc la lupte şi sbuciumări interne, eparhia
Caransebeşului şi-a primit păstorul dorit. P. S. S. Dr. Miron E. Cristea, chemat
la conducerea acelei eparhii prin votul sinodului electoral de la 21 noemvrie
din anul trecut [ 1909], după ce a primit şi preagraţioasa întărire din partea
Maiestăţii Sale, a fost sfinţit întru episcop în catedrala mitropolitană din Sibiiu
29

Serbările

de la Caransebeş, înTR, an. 58, nr. 44 din 27 aprilie/1 O mai 191 O,

p. 184-185.
10
11
·

Si nodul din Caran.vebeş, înTR, an. 58, nr. 46 din 1114 mai 191 O, p. 194.
/nstalarea episcopului ... , p. 190-191.
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introdus în scaunul episcopesc de la Caransebeş, care-I aşteptă ca pe un mire
ales al său. Atât actul sfinţirii, cât şi al instalării P. S. Sale, au luat proporţiile
unor frumoase şi impunătoare festivităţi bisericeşti şi naţionale, cari au umplut
de o sinceră bucurie inimile tuturor celor ce se interesează de binele şi progresul
Bisericii noastre. Bucuria aceasta îşi află explicarea, deoparte în însemnătatea
deosebită pe care obştea credincioşilor Bisericii noastre o acordă demnităţii
arhiereşti, iar de altă parte în convingerea generală că noul episcop al eparhiei
Caransebeşului este un bărbat destoinic, care va purta cârja vlădicească spre
binele şi înflorirea Bisericii şi a neamului nostru. Vieaţa de până acum a P. S.
Sale îl indică a fi chemat să desfăşoare o asemenea activitate binecuvântată
de la locul înalt pe care-I ocupă." După o sumară biografie a noului ierarh, se
critica apoi "birocratizarea instituţiilor ecleziastice" prin crearea unui "aparat
administrativ foarte complicat, sec şi prea puţin productiv"; în vederea urmării
liniilor "de desvoltare trasate de mitropolitul Şaguna", se cerea un "duh nou
de vieaţă bisericească, un duh creator, care să introducă suflet şi putere în
toate arterele organismului Bisericei noastre". 32 Şi cititorilor foii eparhiale
Biserica şi Şcoala li se vestea, la 18 din 2/15 mai 1910, că "instalarea P. S.
Sale Miron Cristea în scaunul episcopesc din Caransebeş s-a săvârşit între mari
solemnităţi", redacţia arădeană exprimându-se dorinţa ca "Bunul Dumnezeu
să restabilească pacea în dieceza atât de mult sguduită de patimile omeneşti". 33
Urarea s-a dovedit a fi una profetică, episcopul Miron Cristea, prin
multipla şi rodnica sa activitate desfăşurată la Caransebeş, făcându-se un urmaş
de cinste al iluştrilor săi predecesori Ioan Popasu ( 1865-1 889) şi Nicolae Popea
( 1889-1908). Astfel, în plan cultural, ierarhul a sprijinit "Societatea pentru
fond de teatru românesc", "Reuniunea învăţătorilor români greco-răsăriteni din
dieceza Caransebeşului" şi despărţămintele locale ale ASTREI, a impulsionat
înfiinţarea de biblioteci parohiale, a strâns legăturile cu societăţile culturale
"Casina românească" şi "Reuniunea românească de cântări şi muzică" şi a avut
un rol important în crearea "Asociaţiei Culturale Bănăţene". Învăţământului
confesional şi celui teologic-pedagogic i-a acordat atenţia cuvenită. Confruntat
cu pericolul etatizării şcolilor "poporale" româneşti, ierarhul a impus
construirea, repararea ori adaptarea la cerinţele impuse de Stat a peste 150
Nicolae Bălan, Noul episcop al eparhiei Caransebeşului, P S. S. Dr. Miron
E. Cristea, în RT, an. 4, 191 O, nr. 6, p. 229-232.
33
Instalarea P S. S. Miron Cristea, în BS, an. 34, nr. 18 din 2/15 mai 191 O, p. 6.
32
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de localuri şcolare; prin circulare îi îndemna pennanent pc dascăli să ridice
calitatea învăţământului elementar, să participe la conferinţele şi la reuniunile
învăţătoreşti periodice, să respecte normele metodologice în vigoare, tipărite
în revistele didactice de profil. La Institutul diecezan- în 1912 a organizat o
colectă de amploare pentru zidirea unei clădiri corespunzătoare- au fost aduşi
profesori noi. În anul 191 Oa iniţiat seria "Anuarelor Institutului Teologic" din
Caransebeş; în paralel, şi-a continuat apariţia "Foaia Diecezană", iar în lunile
ianuarie-decembrie 1918 a fost editat săptămânalul "Lumina", subintitulat
"Foaie religioasă culturală pentru popor". În plan pastoral-misionar, episcopul
Miron Cristea a întreprins numeroase vizite canonice (Glimboca, Sacu, Uzdin,
Făget, Buziaş, Vârşeţ, Alibunar etc.), câteva dintre acestea fiind prilejuite de
tâmosirea unor locaşuri de închinare; la Caransebeş, în 1912, a fost renovată
şi resfinţită biserica "Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul". Din iniţiativa sa,
la 20 iulie 1912 s-a pus piatra de temelie a aşezământului monahal cu hramul
"Sfântul Prooroc Ilie" de la "Balta Caldă" (Româneşti, jud. Timiş)- cunoscut
ca mănăstirea "Izvorul (lui) Miron" -, ridicat pe un loc donat de surorile
Maria şi Susana Glava; finalizată în 1929, biserica a fost sfinţită, împreună
cu chiliile, în anul 1931. În 1913 a pus bazele "Fondului de ajutorare şi de
penziuni al eparhiei dreptcredincioase române a Caransebeşului", destinat
sprijinirii preoţilor vârstnici, a văduvelor şi orfanilor acestora; ulterior,
destinaţiile filantropice ale acestuia au fost extinse. În plan naţional-politic,
trebuie menţionată participarea ierarhului la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918; tot el a făcut parte şi din delegaţia românilor
ardeleni care a prezentat la Bucureşti decizia unirii Transilvaniei "cu PatriaMumă". Pentru aceste merite a fost numit, în anul 1919, membru de onoare al
Academiei Române. 34
În urma demisiei mitropolitului-primat Canon Arămescu-Donici
(1896-1919), pe scaunul rămas vacant a fost ales, la 18/31 decembrie 1919,
întâi-stătătorul românilor ortodocşi bănăţeni, episcopul Miron Cristea de la
Caransebeş, în vestit şi înscăunat în ziua următoare (19 decembrie 191911
ianuarie 1920). La 4 februarie 1925, acelaşi ierarh a devenit cel dintâi patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, fiind instalat în noua demnitate la 1 noiembrie
1925. În timpul arhipăstoriei sale s-a realizat unificarea bisericească şi s-a votat
Nicolae Comean, Monografia Eparhiei Caransebeşului, Caransebeş, 1940,
p. 49-51; P. Bona, op. cit., p. 177-182; 1. Popescu, C. Brătescu, op. cit., p. 31-74.
J
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un nou "Statut de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române"
(1925), după model şagunian. Acelaşi înalt-ierarh s-a îngrijit de traducerea şi
tipărirea Bibliei sinodale din 1936 şi a mai multor ediţii din Noul Testament, a
înfiinţat Seminarul teologic "Miron Patriarhul" din Câmpulung-Muscel ( 1922)
pentru orfanii de război şi Academia de Muzică religioasă din Bucureşti ( 1927).
Tot din iniţiativa sa a rea părut oficiosul "Biserica Ortodoxă Română" ( 1921)
şi s-a iniţiat revista "Apostolul" ( 1924) şi s-a ridicat actualul palat patriarhal;
în localitatea natală a ctitorit un schit de lemn. De asemenea, a contribuit la
întărirea legăturilor cu alte Biserici creştine, prin vizitele sale la Locurile Sfinte
(1927), în Anglia (1936) şi Polonia (1938); a sprijinit participarea teologilor
ortodocşi români la diferite congrese şi întâlniri ecumenice peste hotare şi a
convocat, la Bucureşti, o "Conferinţă regională a Alianţei mondiale pentru
înfrăţirea popoarelor prin Biserică" ( 1933) şi o "Conferinţă româno-anglicană"
( 1935). Pe câmp editorial, trebuie menţionate lucrările Principii fundamentale
pentru organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române (Bucureşti, 1920) şi
Pastorale, predici şi cuvântări (6 voi., Bucureşti, 1923-1939). În plan politic
a făcut parte din regenţa care s-a aflat la conducerea României între 20 iulie
1927 şi 8 iunie 1930, devenind apoi prim-ministru, sub regele Carol II ( 19301940), între 1O februarie 1938 şi 6 martie 1939, dată la care a trecut la cele
veşnice la Cannes (Franţa); a fost înmormântat în catedrala patriarhală din
Bucureşti la 14 martie 1939. 35
În acest mod a ştiut ierarhul de vrednică pomenire Elie Miron Cristea să
şi slujească patria şi Biserica străbună, înscriind, prin realizările sale, o pagină
de aur în cartea nemuririi neamului creştin românesc.

15
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ALEGEREA ARHIM. DR. MIRON CRISTEA CA EPISCOP AL
CARANSEBEŞULUI ÎNTRE ADEVĂR ŞI IPOTEZE
Prot. conf dr. Vasile Petrica,
Facultatea de

Teologie-Didactică, Caransebeş

Episcopul Nicolae Popea în urma multor frământări şi mâhniri a decedat
în Caransebeş la 26 iulie/8 august 1908. După opinia unora, moartea 1-a salvat
de la o mare umilinţă. Unul din slujitorii venerabilei Eparhii, care cunoştea
trecul ei istoric, afirma că episcopul Nicolae Popea, "n-a murit de moarte
firească, ci de o moarte silnică, provocată de agitaţii necreştineşti din cauză că
n-a voit să delăture de la «Institutul teologic» pe un profesor, care avea păcatul
de a fi naţionalist intransigent"' şi n-a greşit întrucât aprecierea era exactă.
Pentru că lucrurile nu s-au produs precipitat, ci totul a fost bine orchestrat,
prezentăm atenţionarea ce i-o face mitropolitul Ion Meţianu ( 1828-1916)
episcopului Nicolae Popea (1826-1908) încă în 16 noiembrie 1906, cu privire
la ingerinta ministrului Albert Apponyi ( 1846-1933) referitor la "situaţia" din
Caransebeş, ceea ce constituia un fel de avertizare: "Consistoriul arhidiecesan
a transpus la metropolii un intimat al domnului ministru de culte şi instrucţiune
publică din 23 a curentei adr. Nr. 5063 preş.
În acest intima/ domnul ministru avisează atenţiunea autorităţii
superioare bisericesci la câteva Întruniri poporale care s-au ţinut pe
teritoriul archidiecesei contra proiectului de lege pentru modificarea legilor
despre instrucţiunea poporală şi la care Întruniri, zice se, au purtat rolul de
conducători câţiva protopresbiteri, un paroh şi un cleric absolvent ales paroh.
Procederea acestor preoţi domnul ministru o califică de agitaţiune
inmediat contra amintitului proiect de lege mediat contra limbei oficiale a
statului şi prin urmare contra naţiunii maghiare.
Domnul ministru având în vedere art. de lege XXV//1893, art. 13 şi art.
de lege X/V/1898, cap. 9 unde atari agitaţiuni se consideră îndreptate contra
1

A. Moacă, Pro domo, "Foaia Diecezană", an. LV (1942), nr. 43, p. 1.
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statului, care, ca contra a doi protoprezbiteri numai decât să se Înceapă
cercetare disciplinară pe baza legilor acum citate, iar contra celorlalţi preoţi
pe baza disciplinei bisericeşti. Cercetarea să se facă cu exactitatea recerută
şi să se termineze cât de curând cu toată rigoarea necesară. Actele cercetării
să se subştearnă ministrului.
Totodată se sistează cu Începere din 1 ianuarie 1905, ajutoriul de stat al
celor doi protoprezbiteri.
Domnul ministru notează mai departe, că de un timp Încoace tot mai
dese se repeţesc casuri/e unde funcţionari bisericeşti in posturi superioare se
fac conducători la astfeliu de Întruniri şi agită poporul contra statului.
Cere deci domnul ministru, ca funcţionarii bisericeşti superiori să fie
opriţi de a se angaja la astfeliu de acţiuni, căci altcum se vor lua măsuri
contra lor.
Acesta e cuprinsul intimatului ministerial pe care-I comunic Prea.~finţiei
Tale, pentru ca să iei notiţă de incidentul care s-a făcut la arhidiecesă şi deci
ar cere binele bisericii, să dispună cele ce vor fi cu scop.
Sibiiu, 16 Noiembrie 1904. Al Preasânţiei Tale cu dragoste.frăţească. ss.
Ioan nu Meţianu, mitropolit". 2
Acest document este o mostră din cele mai expresive cu care se otrăvea
atmosfera din preajma episcopului caransebeşean, întrucât neprezentând
nimic concret, arunca un oprobiu asupra întregului cler ortodox român,
spre a intimida orice încercare de opoziţie a instaurării unor legi nedrepte şi
samavolnice, care sfidau cele mai elementare norme de drept, acceptate în
toate ţările civilizate. Planurile împotriva lui pluteau prin cancelariile de la
Budapesta şi Viena; i se adăuga vârsta înaintată şi doar moartea 1-a salvat de
la umilinţa ce i se pregătea.
Astfel că episcopul academician şi ucenic fidel al marelui mitropolit
Andrei Şaguna (1808-1873) a trecut la cele veşnice în Caransebeş la 26
iulie/8 august 1908, obosit şi mâhnit. Fostul căpitan din oastea lui Avram
Iancu şi neînfricatul luptător pe tărâm politic îşi încheia viaţa tot pe baricade,
aşa cum a început, adică tot prin luptă.
Imediat s-au organizat alegeri. Pentru postul de episcop al văduvitei
eparhii, unanim erau acceptaţi drept candidaţi arhimandritul vicar Filaret
Musta (1839-1930), apreciat ca un "convins ortodox, fanatic biserican, mare
2

Arhiva Episcopiei

Caransebeşului,

IY-126-1904, nr. 305.
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naţionalist,

emerit profesor de teologie, competent consilier referent eparhial
la secţia administrativ bisericească ... " 3 şi directorul Institutului Teologic,
protos. dr. Iosif Iuliu O la riu ( 1859-1920), unul din cei mai produc tivi teologi
bănăţeni.

Vi carul episcopesc Filaret Mus ta, în calitate de preşedinte al consistoriului,
a convocat Sinodul eparhial electoral extraordinar, care s-a ţinut în catedrala
din Caransebeş, duminică, 21 septembrie/4 octombrie 1908, fiind prezenţi
57 votanţi. Filaret Musta a obţinut 41 voturi, iar contracandidatul său, dr.
Iosifluliu Olariu, a primit 13 de voturi, la care s-au adăugat şi trei bile albe.
Episcopul Ioan Papp ( 1848-1925) de la Arad 1-a anunţat ca ales pe arhim.
Filaret Musta, însă, pentru ţinuta lui de mare patriot şi marcant membru al
Partidului Naţional Român şi pentru că guvernul de la Budapesta nu 1-a agreat,
nici împăratul de la Viena nu l-a confirmat.
Alegerile s-au repetat la 29 iunie/12 iulie 1909, conducerea revenindu-i
lui Filaret Musta, candidaţii de acum erau dr. Iosif Traian Badescu, căruia
i s-au acordat, de la 57 votanţi, 32 voturi, iar dr. Iuliu Olariu, de astă dată,
obţine 22 voturi, înregistrându-se şi o bilă albă iar cei doi n-au votat. A fost ales
deci Iosif Traian Badescu, dar nici el, ca şi Filaret Musta, nu a fost confirmat
în post, încălcându-se cele mai elementare norme, deoarece puterea lumească
n-are niciun drept în problemele Bisericii.
De data aceasta se vedea limpede că la Caransebeş se petrece un fapt
fără precedent. Era o problemă, era un spin, de fapt o coroană de spini şi
din ea se desprindea un ghimpe care se numea Constantin Burdia (18611924). Cine a fost acest Constantin Burdia vom aminti doar în câteva cuvinte.
A avut studii în drept Ia Budapesta şi iniţial a fost şef al poliţiei, apoi primar al
Caransebeşului şi, în perioada 1904-191 O, preşedinte al Comunităţii de avere.
Performanţele lui s-au impus şi pe linie politică: "la Caransebeş a fost
ales prin fals şi teroare renegatul Constantin Budia care a candidat pe lista
guvernului, intrând în parlamentul maghiar ca deputat guvernamental, deşi
majoritatea alegătorilor îl votaseră pe dr. Ion Sârbu". 4 Dar nu i-a ajuns că a
pus mâna pe frâiele care priveau domeniul politic, economic şi social, ci s-a
vârât şi în toate organismele eligibile ale Episcopiei Caransebeşului, spre a
3

Dr. Petru Rezuş, Arhiereul Filare/ Mus/a, "Altarul Banatului", an. 1 ( 1944), nr. 3-4,

4

Radu Păiuşan, Mişcarea naţională din Banat şi Marea Unire, Editura de Vest,
1993, p. 56.

p. 128.
Timişoara,
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controla totul, pentru ca prin el autoritatea guvernului maghiar să stăpânească.
Deşi binevoitor în faţă, pentru el era o singură tentativă: Divide et impera.
Dacă dorim să ştim totuşi ceva despre el, informaţii sigure şi exacte le găsim
la Valeriu Branişte, care, fiind redactor al ziarului "Drapelul" din Lugoj, era
cel mai bine informat. Iată câteva eşantioane de acest fel, căci cu privire la
personajul vizat spunea: "Ca/fa de căsap de altădată, ajuns «consilier aulic»,
Constantin Burdia puse stăpânire pe Comunitatea de avere a grănicerilor, era
agentul guvernului şi mare potentat la comitat. Îi ziceam în batjocură «Regele
neîncoronat al românilor». Considera de sosit momentul pentru a pune mâna
şi pe dieceză. ( .. )La propunerea guvernului nu aprobase Coroana alegerea
de episcop a arhimandritului Musta, forţând cârdăşia lui Burdia de candidat
la episcopie pe dr. 1. Iosif Olariu (care obţinuse deja faţă de Must a 13 voturi)
( .. ) care în speranţa că va ajunge astfel episcop se dase unealtă oarbă în
mâinile lui Burdia ". (..) Şi mai adaugă redactorul "Drapelului: "Am ales
episcop pe dr. 1. Tr. Badescu, pe care însă, la intervenţia «omnipotentă» a lui
Burdia, nu-l aprobase Coroana ca şi pe Musta, eschizând autograful regesc
expres pe aceştia doi din candidare la alegerea nouă. ". 5 Aceasta este zestrea
negativă a celui care s-a vândut guvernanţilor unguri pentru prosperitatea lui
şi spre nimicirea sufletului românesc.
Concluzia de neclintit este că acest Constantin Burdia, membru în
corporaţiile eparhiale şi în toate organismele politice şi economice ale
Caransebeşului, în aparenţă era binevoitor cu românii săi, iar în spate sabota
tot ceea ce ţinea de stabilitatea Episcopiei Caransebeşului.
Erau şi alţi români care aveau influenţă la guvern şi împărăţie, dar
lucrau pentru binele Episcopiei Caransebeşului şi implicit pentru structurile
ei. Printre aceştia îl amintim pe Gheza Duca de Cadăr (1867-1913), care
a călcat pe urmele străbunicului său, mareşalul Petru Duca (1755-1822),
cel care pentru merite deosebite, a fost împroprietărit cu o importantă moşie
din localitatea Cadăr, judeţul Timiş. 6 Deoarece a fost comandant militar al
Banatului între 1808-181 O şi pe perioada anilor 1810-1822 deţinea, funcţia
de comandant militar suprem. Generalul Petru Duca se manifesta ca român,

5

Valeriu

Branişte,

6

Vizitaţii

canonice, "Biserica

Amintiri din închisoare, Editura Minerva,

Bucureşti,

1972, p. 454-

455.
Bănăţeană" (Timişoara),

an. IV ( 1943), nr. 34, p. 3.
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nutrind bune sentimente pentru naţiunea sa 7• Strănepotul său, G. Duca, de
care ne ocupăm acum, era diplomat de carieră, fiind ataşat la Bucureşti, Atena,
secretar de legaţie la Lisabona, Belgrad, Stuttgart, consilier de ambasadă la
Constantinopol, secretar la Haga. S-a retras la moşia sa din Cadăr cu rangul
de ambasador extraordinar şi ministru plenipotenţiar, fiind membru în Casa
Magnaţilor. Încă de pe vremea când era în funcţie a fost ales membru în
Adunarea eparhială a Caransebeşului şi delegat în Congresul Bisericesc de la
Sibiu. În 1908, pentru că n-a acceptat un post în America de Sud, la cerere s-a
retras din activitate stabilindu-se în Cadăr, dar între timp, în 1912 a candidat
în cercul Sasca obţinând un loc în parlamentul din Budapesta.
În atmosfera ce se crease la Caransebeş, ochii multora se îndreptau iar
spre Sibiu, dar şi aici existau două combinaţii. Unii erau pentru dr. Miron
Cristea ( 1868-1939), iar alţii îl preferau pe dr. Eusebiu R. Roşea ( 18561944), director al Seminarului "Andreian", care în acest scop a fost chemat la
ministrul de culte şi instrucţiuni de la Budapesta. În cele din urmă opţiunile
s-au oprit asupra lui M. Cristea.
Dată fiind situaţia explozivă de la Caransebeş, cu nerecunoaşterea celor
două alegeri de episcopi, ministrul de interne de la Budapesta, Andrassy
Iuliu, i-a cerut lui Duca de Cadăr să "împace" lucrurile de la Caransebeş.
Conducerea Partidului Naţional Român i-a încredinţat lui Valeriu Branişte
sarcina de a purta discuţii cu Miron Cristea. Implicarea unui mirean în acest
demers era cu o mai mare reuşită. Opţiunea care venea de la guvern prin Duca
de Cadăr era pentru dr. Iuliu Olariu, dar Valeriu Branişte, deşi era rudă prin
alianţă cu cel din urmă, a fost împotriva lui, de altfel definindu-1 că ar fi avut
"o obsesie pentru episcopat".
Gheza Duca de Cadăr "nu cunoştea deloc situaţia şi era angajat de guvern
pentru dr. Olariu, pe care-I votase când a stat faţă în faţă cu Bădescu. Am reuşit
(mărturiseşte V. Branişte) să-I câştig apoi pe partea noastră. În castelul lui de
la Cadăr- unde eram oaspe des - l-am condus pe dr. E. M. Cristea; acolo am
pus candidatura acestuia la a treia alegere şi după o luptă crâncenă, bogată în
incidente ( ... ) am izbutit nu numai să-1 alegem episcop, ci şi să-i exoperăm
aprobarea Coroanei". 8
7

Arhid. Valeriu T. Perianu, G. Duca, ctitor din Banal, "Mitropolia Banatului", an.
XXIIJ ( 1973), nr. 10-12, p. 716.
H V. Branişte, Amintiri din inchisoare, p. 455.
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Alegerea de episcop s-a ţinut la Caransebeş, în 21 noiembrie 1909, fiind
prezenţi 58 deputaţi. Pentru dr. Miron Cristea şi-au dat votul 31 de deputaţi,
iar pentru dr. Iosif Iuliu Olariu 24, iar bile albe au fost 3. A fost ales dr. Miron
Cristea. Pentru comisia de scrutin au fost desemnaţi generalul Nicolae Cena şi
protopopul Mihai Popovici din Orşova.
După emoţiile aşteptării, confirmarea imperială a venit la 1O aprilie st.
n. 1910, iar instalarea, cu o pompă deosebită, a avut loc la 8 mai 1910 (st. n.)
Desigur că alegerea celui de al treilea ardelean pe scaunul episcopal de
la Caransebeş a fost benefică din toate punctele de vedere şi pentru faptul de
a fi avut sprijin în Valeriu Branişte, şi el ardelean de origine, dar, ca în toate
cazurile când se fac cele mai insignifiante favoruri, se aşteaptă recompense.
Guvernul aştepta de la E. Miron Cristea un act de loialitate. "Apponyi îi
reproşa lui Miron (Cristea) că nu voia să dea în scris că «nu va fi naţionalist
intransigent şi încarnat)), adică ceea ce declara şi verbal, ameninţându-l
«că dacă nu le va da şi în scris, nu-i va face raport de recunoaştere către
Împăratub)Y De fapt, mitropolitul dr. Antonie Plămădeală remarcă faptul, nu
fără importanţă, că Miron Cristea "a trebuit să facă 12 drumuri la Budapesta
pentru a primi recunoaşterea şi, până la urmă, probabil intervenţia arhiducelui
Franz-Ferdinand pe lângă împăratul Francisc Iosif a putut pune capăt
tergiversărilor" 10 • În cele din urmă confirmarea s-a făcut la 1O aprilie 191 O, iar
instalarea a avut loc în 25 aprilie/8 mai 191 O.
Pentru întărirea în post au fost foarte mulţi care au intervenit la împărat,
guvern, oameni politici. Mitropolitul Ion Meţianu, în cererea înaintată la
guvern pentru recunoaşterea alegerii, s-ar fi exprimat, cum informaM. Cristea
pe Valeriu Branişte, cam în felul următor "dacă nu se întăreşte nici alegerea
asta a 3-a, atunci nici el nu mai poate conduce biserica, căci se destrăbălează
lucrurile". 11 Deci, putem spune, că era un fel de ultimat. În aceeaşi scrisoare la
12 decembrie 1909, alesul candidat de episcop, scria că şi baronul Duca nutrea
convingerea că alegerea va fi confirmată, în urma discuţiei avute cu Apponyi.
În acest context, se cuvine să spunem câteva cuvinte şi despre
contracandidatul lui Miron Cristea, şi anume dr. Iosif Iuliu Olariu, înfrânt
în cele trei alegeri. Eşecul i se datora, în primul rând, faptului că era susţinut
Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist
austro-ungar (1867-1918), Sibiu, 1986, p. 176.
10
Ibidem, p. 164.
11
Valeriu Branişte, Coresponden{ă, III, Editura Minerva, Bucureşti, 1989, p. 191-192.
9
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de guvern prin Constantin Burdia, deşi el însuşi s-a exprimat într-o scrisoare
către Valeriu Branişte, astfel: "În special declar că n-am stat nici în trecut şi
nu voi sta nici în prezent sub influenţa domnului C. Burdia şi nici în seviciul
altuia". 12 Nu se pune problema că ar fi putut ascunde adevărul, întrucât chiar
M. Cristea, deşi se spunea că este omul guvernului, n-a acceptat să semneze
declaraţia de loialitate. G. Duca de Cadăr 1-a îndemnat la o asemenea atitudine,
iar guvernanţii, în frunte cu împăratul, au regretat că nu 1-au desemnat pe
Musta, apreciind că opţiunea lor pentru episcopul dr. Miron Cristea a fost una
pripită.

Valeriu Branişte îl consilia pe noul episcop asupra modului cum să se
comporte faţă de susţinătorii lui, când îi scria: "Spre orientarea ta privată
îţi comunic că meritul reuşitei tale revine în primul loc lui Duca, Szerb şi
Musta. De aceea cred de bine să dai vizite celor doi dintâi, iar lui Musta şi
eventual lui Badescu să le scrii câte o scrisoare specială de mulţumiri la caz
că nu ai făcut-o deja" 13 • De fapt, din cele cunoscute am reţinut că episcopul
Miron Cristea a avut tactul necesar de a aplana amărăciunea ce a produs-o
înfrângerea candidaţilor bănăţeni şi a susţinătorilor lor pe motive de interese
politice. Un episod interesant, privit prin prisma raporturilor ulterioare, îl
constituie o discuţie a episcopului cu o altă persoană, cu referire la protopopul
Lugojului, acad. dr. George Popovici (1862-1927), despre care spunea că el
ştia că acesta, fiind coleg de şcoală şi prieten cu Iuliu Olariu, la votare n-a
fost pentru el, dar că, înţelegând relaţia dintre ei, în multe cazuri evita ca în
probleme de servicu să-i facă observaţii, pentru a nu crede cumva că este o
atitudine potrivnică din cauza opţiunii lui pentru prietenul său. Un asemenea
comportament izvorăşte numai din caractere mari şi suflete alese.
În ceea ce-l privea pe C. Burdia, acesta nu era chiar convins că Iuliu
Olariu era cea mai bună soluţie, de aceea înclina şi spre M. Cristea, însă
adevăratele lui intenţii nu se puteau pătrunde de fiecare dată, întrucât se ştia
că era un oportunist. Cele ce a întreprins cu privire la Musta şi Bădescu, erau
suficiente pentru a se descalifica. Deşi i se spunea că este un servil faţă de
autoritatea maghiară, totuşi a reuşi a pătrunde în toate sferele, încât despre
acest colţ de ţară din sud-vestul României se spunea că este ,,Banatul lui

12
13

Ibidem, p. 114.
Ibidem, p. 188.
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Burdia". 14 Cunoscând Gheza Duca de Cadăr forţa lui Burdia, precum şi toate
vicleşugurile cu care era înzestrat, 1-a sfătuit pe episcopul M. Cristea să fie
prudent în relaţiile sale cu acest ins, cum însuşi ierarhul îi scria lui Valeriu
Branişte: "Baronul Duca încă mi-a zis, să cauţi a fi culant faţă de Burdia, căci
cu asta îl câştigi". 15
După Marea Unire, în noiembrie 1919, când au fost schimbate numele
străzilor impuse de camarila ungurească, numele lui Burdia aşezat chiar pe
strada în care locuia a fost înlocuit cu un nume mai onorabil, de o comisie din
care făcea parte chiar episcopul M. Cristea 16 , iar Nicolae Iorga care-I ştia ca pe
calul breaz, a scris parcă cu năduf despre Burdia că "şi-a dat seama că, vinovat
ori ba, i-a scăpat de sub picioare baza vieţii sale publice. S-a tras deoparte ca
un animal rănit, căutând peştera unde să poată muri în pace. Şi oamenii de
acolo i-au făcut singura graţie care se poate: I-au uitat"Y
În contextul multor opţiuni pentru un candidat care să corespundă
din toate punctele de vedere, A urei C. Popovici ( 1863-1917) îi propune lui
Valeriu Branişte drept candidat pentru episcop pe dr. Ion Sârbu, protopopul
Mehadiei. Fiind colegi de liceu şi cunoscându-se în suficientă măsură, Ion
Sârbu este prezentat într-o scrisoare adresată lui Valeriu Branişte drept
"singurul candidat posibil" şi referindu-se la zestrea lui intelectuală, afirmă
că este "cel mai vrednic prin cultura sa europeană, istorică-politică şi prin
energia sa de muncă I-au uitat şi-1 uitaţi pentru vechiul motiv că e prooroc
în patria lui". Plasându-1 în perspectiva ce i-o propune este de părere "că e
o datorie pentru bănăţeni să scoată pe acest om de extraordinară valoare la
iveală şi să-i dea putinţă de a lucra precum puţini vor fi putând să lucreze". 1R
Spre a-şi convinge interlocutorul, îl aşază pe virtualul candidat într-un context
foarte larg, scriind că prin el "n-avem a face cu episcopi cu vederi provinciale
şi că, mai ales de aci înainte, ne trebuiesc oameni cu vederi largi, întemeiate în
istoria dezvoltării neamului nostru". 19
Ioan Lupaş, Din istoria Transi/ovaniei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1988, p. 301.
Valeriu Branişte, Coresponden{ă III, p. 186.
16
FD, an. XXXIV ( 1919), nr. 39, p. 5.
17
N. Iorga, Oameni care au fost, voi. III, Editura pmtru literatură şi artă, "Regele
Carol", Bucureşti, 1936, p. 136.
IK 1. D. Suciu - R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei
Banatului, voi. 1/, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p. 978-979.
19
Ibidem, p. 979.
14

15
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Propunerea lui A urei C. Popovici n-a avut nici un ecou şi a rămas doar o
izolată propunere, astfel că protopopul cu doctorat strălucit în filosofie la Viena,
premiat de Academia Română cu premiul Năsturel-Hărăscu pentru neîntrecuta
lui capodoperă Istoria lui Mihai Vodă Viteazul domnul Ţării Româneşti, a trăit
izolat de centrele culturale şi oamenii culturii şi n-a ştiut să-şi creeze relaţii
printre oamenii superiori ai timpului, ci a trecut ca o cometă în Almăjul lui
drag cu toată cultura sa europeană 20 • În ceea ce priveşte propunerea lui Aurel
C. Popovici, este şi ea de neluat în seamă pentru că dr. Ion Sârbu n-a depus
voturile monahale, ci era un simplu preot necăsătorit, aşadar propunerea a
devenit nulă şi a rămas doar ca un exerciţiu._
Cu privire la relaţia episcopului dr. Miron Cristea cu Gheza Duca de
Cadăr, ea a fost specială, căci ierarhul a vizitat familia şi i-a onorat membrii în
cel mai minunat chip posibil. Decesul marelui mecenat şi patriot s-a produs în
13 martie 1913, la numai 46 de ani. Plecarea lui dintre cei vii a însemnat o mare
tragedie, şi episcopul caransebeşean a fost acolo, prezent la înmormântare,
rostind panegiricul. "Dar încă pe când era în funcţie de diplomat a primit a
fi ales deputat în sinodul eparhial al eparhiei Caransebeşului, în care calitate
mai ales în vârtejul luptelor vehemente, care au dăinuit câţiva ani, a fost un
element de mare valoare, şi s-a simţit atât de fericit că a putut contribui în mod
însemnat cu partea sa de muncă, pe care istoria o va constata la timpul său, la
rezolvarea conflictelor din jurul alegerii de episcop spre mulţumirea sa. Iară de
atunci încoace până în preajma morţii cu atâta drag îşi oferea serviciile sale şi
intervenirea sa la locurile competente pentru rezolvarea spre binele Bisericii a
diferitelor cauze curente şi pendente". 21
La 33 de ani de la acest eveniment al Bisericii şi chiar al ţării noastre şi la
4 ani de la trecerea în eternitate a patriarhului dr. Miron Cristea, la Caransebeş
apare un articol. "În memoria părintelui Iosir', semnat de un vechi funcţionar
de la Episcoei Moacă în "Foaia Diecezană", unde se pretinde, chipurile, că de
fapt recunoaşterea alegerii lui Miron Cristea ca episcop al Caransebeşului s-a
datorat intervenţiei episcopului greco-catolic din Lugoj, Vasile Hossu (18661916), la arhiducele Franz-Ferdinand (1863-1914), moştenitorul tronului,
Vasile Petrica, Dr. Ion Sârbu (!865-I922) istorie şi preoţie (Restituiri academice),
Editura Episcopiei Caransebeşului, 2003.
21
FD, an. XXVIII (1913), nr. 7, p. 2.
20
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care constituie un afront la memoria marelui ierarh,

şi

un sfruntat

neadevăr.

Pentru susţinerea celor afirmate adaug că: În 28 martie 1908, la
propunerea lui Alexandru Vai da-Voievod, prinţul moştenitor îi invită pe dr.
Miron Cristea şi dr. Augustin Bunea (1857-1909) la Viena. Au mers împreună,
pentru că "Viitorul împărat voise să cunoască doi reprezentanţi de seamă ai
clerului român din Transilvania, cu intenţia de a-şi pregăti terenul şi oamenii
pentru timpul când îi va veni rândulla domnie. Elie Cristea a însemnat cuvânt
cu cuvânt convorbirea, pe jumătăţi de coli mari, şi ele se păstrează în arhiva
descopen"tă ... "22 .
Convorbirea, sub denumirea "Audienţă la arhiducele FrantzFerdinand", este publicată în volumul citat cu titlul "Addendda XXV", p.
474-479. Pentru că Augustin Bunea nu cunoştea tocmai bine germana, M.
Cristea a conversat mai mult cu arhiducele, făcându-i o impresie foarte bună.
După cum aminteam, Miron Cristea, pentru a grăbi emiterea actului de
recunoaştere a alegerii, a fost nevoit să se deplaseze la Budapesta de 12 ori în
cele patru luni. Gheza Duca de Cadăr s-a exprimat că până şi Albert Apponyi
1-a încredinţat de emiterea recunoaşterii.
Dacă toate acestea n-au fost în stare a urni încremenirea atitudinii faţă
de tot ceea ce se petrecea la Caransebeş, atunci s-a milostivit, conducătorul
Episcopiei Unite din Lugoj, Vasile Hossu (1866-1916), pentru Biserica
"neunită" din Caransebeş, cum o denumeau ei în dispreţ? Desigur că într-o
asemenea formă logica este strivită şi lucrurile au un alt contur.
Totul a pornit în acea perioadă fierbinte de la o scrisoare a lui Alexandru
Vaida-Voievod (1872-1953 ), de profesie medic, om politic, membru marcant
al Partidului Naţional Român, deputat în parlamentul de la Budapesta, care, la
18 noiembrie 1918, a prezentat actul de independenţă al naţiunii române din
Transilvania în acel parlament şi a fost chiar prim-ministru.
El a trimis la 7 martie 191 O din Cluj o scrisoare cifrată lui Valeriu
Branişte, prin care-I informează că ,.;$ansele noastre sunt bune. Protectorul

vostru îmi

comunică

continutul ultimei sale convorbiri cu

grăniţeruf'.

Decodată din scrisoare , aflăm că "protectorul" era Gheza Duca de Cadăr, iar
referirea la "grănicer" îl viza pe primul-ministru al Ungariei. Apoi continuă:
23

22
23

Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania, Sibiu, 1986, p. 89.
Valeriu Branişte, Corespondenţa III, p. 186.
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,Jntărirea lui Cristea e asigurată. Sperăm că vlădicii vor fi la înnălţime"

foarte sugestiv este sfatul "Va fi bine să-I prelucri pe Viii din răsputeri".
Acest "Viii" era nimeni altul decât episcopul unit al Lugojului, Vasile Hossu,
cu studii teologice la "Propaganda Fide", iar din 1903 până la 1911, episcop
la Lugoj.
El a fost acela care a pornit o adevărată cruciadă împotriva Bisericii
Ortodoxe din Banat în ultimii cinci ani ai bătrânului episcop Nicolae Popea.
Valeriu Branişte, având sediul ziarului "Drapelul" la Lugoj, îi cunoştea
isprăvile. Deci, Vaida-Voievod sfătuindu-l "să-I strunească", îl îndemna să-I
domolească spre reconciliere şi să renunţe la pâra vicleană. Aceasta a fost
"contribuţia" lui la "exoperarea recunoaşterii ultimei alegeri".
Unii actuali publicişti, luându-se după insinuările inexplicabile ale lui
Aurel Moacă, au adăugat şi potrivnici la succesul lui, însă I-au uitat cu adevărat
pe un mare patriot, iubitor al Banatului, orator de seamă şi o personalitate de
vârf a culturii noastre, dr. Cornel Corneanu ( 1884-1960). El a fost omul care
prin Biserică, politică, cultură şi relaţii l-a sprijinit pe dr. Miron Cristea spre a
ajunge la Caransebeş şi apoi la Bucureşti. Omul din umbră, care a adus mari
servicii Banatului, se cuvine să nu-l uităm.
Pentru a încheia aceste informaţii dintr-o perioadă tulbure din istoria
străvechii noastre Episcopii, adaug că Pronia divină a făcut ca pe scaunul
episcopal din Caransebeş să fie aşezat un episcop de înaltă cultură, experimentat
în administraţia bisericească şi un vrednic român, care şi-a adus obolul său la
realizarea Unirii celei Mari, din 1 Decembrie 1918. Prin performanţele ce i-au
fost atribuite, primul patriarh al României, regent, prim-ministru, a realizat
ceea ce nimeni din istoria Bisericii şi a României nu va mai înfăptui. Întrucât
performanţele lui întrec orice imaginaţie omenească, năuciţi de prestigiul lui,
omeneşte, unii au adăugat la succesul lui, prieteni, rival, admiratori şi chiar şi
potrivnici.
Din toate aceste calcule, admitem doar o singură realitate, şi anume
purtarea de grijă a proniei divine, care a cinstit Banatul nostru de Munte cu
o asemenea emblematică personalitate. Un buchet cu flori întruneşte în sine
frumuseţea petalelor, cu mirosul îmbietor şi ghimpii ce-i înconjoară: aşa a fost
şi trecutul neuitatului episcop şi apoi patriarh, dr. Miron Cristea.
şi

.~··
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A GÂNDIRII EPISCOPULUI MIRON CRISTEA
Praf univ. dr. Ioan Munteanu
Timişoara

Alegerea lui Elie Miron Cristea ca Episcop al Caransebeşului a fost
primită cu satisfacţie şi speranţă de credincioşii lumii creştine ortodoxe din
Banatul istoric. Era cunoscut "ca unul din cei mai erudiţi fii ai Bisericii sale". 1
În cursul vieţii s-a dovedit un om integru, un preot model, cu o comportare
morală ireproşabilă, un călugăr cărturar şi luptătător pentru cauza naţională,
un adevărat simbol "al credinţei strămoşeşti şi al păcii". 2 Instalarea în scaunul
episcopal al Eparhiei Caransebeşului, la 25 aprilie/8 mai 191 O, a fost un prilej
de bucurie şi de nădejde în rândul populaţiei. Profund mişcat de manifestările
de simpatie din timpul instalării ca Episcop, Miron Cristea făgăduieşte
credincioşilor că la temelia activităţii sale în Banat vor sta: dragostea, credinţa
şi legea strămoşească, limba şi cultura românească, luminarea clerului şi
poporului, ridicarea moralului oamenilor şi întărirea disciplinei, dezvoltarea
aşezămintelor bisericeşti şi culturale. 3 Adversar al vorbelor goale, al ideilor
nerealizabile, a păşit cu hotărâre în arena realităţilor din Eparhia Caransebeşului.
Înţelegerea corectă a activităţilor iniţiate sau organizate sub îndrumarea
Episcopului Miron Cristea obligă luarea în considerare a condiţiilor speciale
existente în timpul păstoririi sale la Caransebeş. Dacă înfăptuirile concrete nu
au stat în raport direct cu înţelepciunea, cu priceperea şi zelul, cu entuziasmul
şi munca cheltuită de Episcop, faptul se datoreşte împrejurărilor excepţional
de critice şi stărilor încordate din acele vremuri. 4 Din cei aproape zece ani cât
a condus Episcopia Caransebeşului, patru ani şi jumătate au fost ani de război
1

Poporul român, Budapesta, IX, 1909, nr. 49, p. 4.
1. Popescu, C.tin Brătescu, Patriarhul Miron Cristea. Ierarh providenţial al naţiunii
române. Cuvântări, Editura Învierea, Timişoara, 2009, p. 15.
3
Preot G. Cotoşman, Înfăptuirile Patriarhului Miron ca Episcop in Banat, în "Biserica
Ortodoxă Română", 1938, nr. 11-12, p. 678.
4
Ibidem.
2
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mondial, în care guvernanţii au impus multiple măsuri, cu consecinţe negative
în rândul populaţiei.S Până în decembrie 1917, locuitorii comitatului Caraş
Severin au fost obligaţi să participle la şapte împrumuturi de război, adâncind
nivelul de sărăcie la o parte importantă din populaţie. 6 În toate localităţile
rurale, autorităţile au rechiziţionat cantităţi mari de produse agricole, animale
de tracţiune, obiecte casnice, clopotele bisericilor, produse alimentare; au
mobilizat şi trimis pe front zeci de mii de oameni. 7 Masivele pierderi de vieţi
omeneşti au îndoliat numeroase familii. De pe urma războiului mondial au
rămas 5.026 văduve şi 8.278 orfani în comitatul Caraş-Severin. 8
Pe fondul acestor realităţi grave, care au marcat aproape jumătate
din existenţa lui Miron Cristea ca Episcop al Caransebeşului, a fost dificilă
organizarea unor activităţi majore, care să implice resurse financiare
importante. S-au adăugat şi măsurile tot mai restrictive impuse de autorităţile
guvernamentale maghiare în anii războiului mondial. Recunoaşte, cu onestitate,
această situaţie dificilă chiar Episcopul Miron Cristea. În anul 1919 a fost
propus ca membru de onoare al Academiei Române. La 4 iulie 1919 trimite
o scrisoare conducerii Academiei. Precizează că s-a străduit să desfăşoare
activitate pe mai multe planuri, dar nu a reuşit să facă atât cât era nevoie
deoarece existenţa "în statul ungar nu ne-a permis a ne specializa şi aprofunda
prea mult într-un anumit ram al ştiinţei sau al literaturii". Cu toate greutăţile
întâmpinate a reuşit totuşi să contribuie la "întărirea conştiinţei naţionale şi
pentru propagarea culturii româneşti". 9
Stăpân pe o vastă cultură teologică şi filosofică, a considerat cultura
ca un factor determinant în viaţa indivizilor şi a popoarelor. Nu scapă niciun
prilej ca să accentueze însemnătatea roadelor binefăcătoare ale culturii, să
susţină necesitatea extinderii acesteia în păturile largi ale popoarelor. 10 Prin
1. Munteanu, Banatul istoric. 1867-1918, val. /, Aşezările. Populaţia, Editura
Excelsior Art, Timişoara, 2006, p. 290-291.
6
Drapelul, Lugoj, XVII, 1917, nr. 134, din 9/22 decembrie, p. 3.
7
1. Munteanu, Mişcarea naţională din Banat. 1881-1918, Editura Antib, Timişoara,
1994, p. 208-21 O.
R T. V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Banat, Sătmar şi Maramureş aduse in
războiul mondial, Sibiu, 1923, p. 21-24.
9
1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 17-18.
10
Preot G. Cotoşman, op. cit., p. 680.
5
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luminii culturii - afirma deseori Miron Cristea - cei mulţi vor
scăpa din robia întunericului.
Educat în spiritual preţuirii valorilor naţionale, Episcopul Caransebeşului
s-a afirmat în cursul întregii sale activităţi ca un neobosit susţinător al culturii
româneşti. A făcut parte din Comitetul Central a! AS TREI; a condus, ca director,
acţiunile culturale ale Despărţământului ASTRA din Sibiu; a fost membru pe
viaţă al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român. Atât cât vremurile
acelor ani au îngăduit, în timpul păstoririi sale la Episcopia română ortodoxă
a Caransebeşului a pus un accent deosebit pe susţinerea nevoii de cultură a
românilor bănăţeni. S-a preocupat să asigure o bună organizare a Adunării
Generale a Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român, desfăşurată la
Caransebeş în noiembrie 1913. La insistenţele episcopului, Despărţământul
ASTRA al Caransebeşului şi-a ales o conducere nouă, alcătuită din "oameni
cu pricepere şi cu râvnă pentru binele obştesc" 11 • Stăruie pentru organizarea
de conferinţe cu tematică de interes general în localităţile rurale; militează
cu fermitate pentru amplificarea colaborării cu societăţile culturale din
Caransebeş: Casina Română şi Reuniunea Română de cântări şi muzică. 12
S-a implicat în impulsionarea activităţilor Reuniunii învăţătorilor români
ortodocşi din Dieceza Caransebeşului, orientându-i acţiunile spre realizarea
obiectivului de promovare a culturii naţionale. 13
Episcopul Miron Cristea şi-a îndreptat gândurile, în special, spre
Institutul Teologic din Caransebeş. Dorea ca acesta să devină o adevărată
pepinieră de unde să pornească razele unei noi vieţii culturale, printr-o
bună organizare şi susţinută activitate. În acest scop, iniţiază planul ridicării
(construirii) unui Seminar episcopesc la Caransebeş, unde să fie instruiţi
viitorii preoţi şi învăţători necesari afirmării culturii naţionale. 14 Îşi susţine
planul cu o donaţie de 5.000 coroane din modestele sale venituri materiale.
Propune, ca printr-o colectă publică, să realizeze un fond eparhial special
necesar construirii Seminarului. În concepţia Episcopului, realizarea acestui
obiectiv important ar constitui dovada grăitoare a "unităţii noastre bisericeşti
- culturale" . 15
11

Foaia Diecezană, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 22,din 1/14 iunie, p. 5.
1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 56.
13
Ibidem, p. 52.
14
Preot G. Cotoşman, op. cit., p. 681-682.
15
Ibidem, p. 682.
12

279
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULU/

În atenţia lui Miron Cristea au stat şi alte acţiuni, mai puţin spectaculoase
ca amplitudine, dar însemnate ca valoare culturală. Din dispoziţia sa au fost
înfiinţate o serie de biblioteci parohiale la sate. Pe cheltuială proprie a tipărit
cărţi de rugăciune şi broşuri cu conţinut religios, cultural şi economic, pe care
le-a răspândit în lumea rurală. Modernizează teascurile tipografiei Diecezane
prin investirea sumei de 17.000 coroane în vederea cumpărării unei prese noi
şi a literelor de calitate superioară. Reorganizează Librăria Diecezană pentru
a răspunde cerinţelor locuitorilor. 16 În anii păstoririi la Caransebeş a creat un
Fond de ajutorare preoţesc; a pus bazele unui Fond special pentru ajutorarea
văduvelor şi orfanilor preoţilor decedaţi. 17 În anul 1917 a încercat să editeze
un nou organ de presă al Diecezei Caransebeşului, care să completeze
informaţia din Foaia Diecezană. Opoziţia autorităţilor şi dificultăţile
provocate de războiul mondial determină eşuarea acestui plan. Reuşeşte însă
realizarea acestui obiectiv cultural în 4/17 ianuarie 1918, când apare primul
număr al săptămânalului Lumina. A dăinuit până la 20 decembrie 1918. Un
interes deosebit acordă Miron Cristea editării Anuarelor Institutului Teologic
din Caransebeş, urmărind să facă cunoscută strădania studenţilor şi cadrelor
didactice în plan cultural, didactic şi educaţional. Din diverse motive nu s-au
finalizat eforturile depuse pentru înfiinţarea Asociaţiei Preoţilor şi Asociaţiei
Femeilor Ortodoxe Române din Banat. 18 O activitate remarcabilă a depus
Episcopul Miron Cristea pentru susţinerea învăţământului naţional românesc
din Banat şi limitarea efectelor negative generate de aplicarea Legilor Apponyi
din anul 1907. Prin stăruinţele sale repetate au fost renovate sau construite noi
localuri de şcoală confesională română în 60 localităţi bănăţene şi s-au achitat
regulat salariile la 272 învăţători români confesionali. 19
În realizarea activităţilor concrete pentru afirmarea culturii naţionale,
episcopul Miron Cristea porneşte de la convingerea că împlinirea acestui
obiectiv important impune implicarea tuturor fruntaşilor- el eri ci şi mireni- din
lumea românească a Banatului. Are în vedere realităţile constatate în Eparhia
pe care o conducea. Nu şovăie să condamne public o serie de neajunsuri. În
cuvântarea ţinută la 1 aprilie 1912, cu prilejul deschiderii Sinodului Eparhial,
combate atitudinea unor preoţi care nu s-au ridicat în evlavie, care şi-au
16

Ibidem,
Ibidem,
IM Ibidem,
19
Ibidem,
17

p. 686-688.
p. 687.
p. 688.
p. 684-685.
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raporturile cu enoriaşii şi s-au îndepărtat de tradiţiile vieţii religioase
româneşti. 20 Nu generalizează acest fenomen, dar susţine că unii preoţi "s-au
interesat de popor numai când au avut lipsă de sprijinul lui, sau au avut vreun
câştig în urma slujbei ce o au". 21 Atrage atenţia că în tradiţia Bisercii Ortodoxe
Române, preoţii "au fost una cu poporul, au mers nedespărţiţi de el şi la bine
şi la rău". În timpurile "cele mai neguroase şi mai grele cu abnegaţiune de
adevăraţi apostoli şi-au făcut datoria faţă de turma credincioşilor"Y Preoţii
şi învăţătorii au, de aceea, un rol foarte important şi în promovarea culturii
naţionale. Ei trebuie să-şi întărească "simţul misiunilor apostoleşti", să-şi
aducă contribuţia, prin toate mijloacele, la dezvoltarea unei culturi adevărate
şi temeinice. 23 Însă, considera Miron Cristea, propăşirea culturii naţionale nu
constituie doar o îndatorire a preoţilor şi învăţătorilor. Toţi fruntaşii localităţi lor
au obligaţia să recunoască nevoile şi trebuinţele populaţiei, să o îndrume pe
calea dezvoltării, să o călăuzească "în cele bisericeşti şi culturale, curăţind holda
de buruiană şi neghină". 24 În vara anului 1914 caută să pună în practică această
cerinţă şi să implice direct fruntaşii localităţilor din Eparhia Caransebeşului
în susţinerea financiară a activităţilor culturale. La stăruinţele episcopului s-a
hotărât introducerea unei "dări culturale asupra tuturor intelectualilor"25 şi
fruntaşilor din Eparhie, care să fie aplicată de la 1 ianuarie 1915. În Circulara
din 1114 iunie 1914 adresată "oficiilor protopopeşti şi parohiale" făcea
următoarele precizări: Nimic nu este "mai scump pentru un popor care ţine
la ale sale şi la viitorul său decât aşezămintele sale culturale şi o conducere
sănătoasă şi puternică a treburilor sale bisericeşti şi culturale. Ce-i la un individ
lumina ochilor aceea-i la un popor instituţiile culturale superioare". 26 Întâia
datorinţă a credincioşilor din Eparhie era de a găsi toate mijloacele "pentru
înfiinţarea aşezămintelor de cultură superioară, de care avem trebuinţă" şi, mai
cu seamă, de a salva şi susţine pe cele existenteY În vederea aplicării dării
culturale, viitorii contribuabili au fost împărţiţi în patru categorii, în funcţie

°Foaia Diecezană, Caransebeş, XXVII, 1912, nr.

2

14, din 1/14 aprilie, p. 2.
ldem, p. 3.
22
ldem, nr. 13, din 19 martie/! aprilie, p. 1.
23
/dem, nr. 14, din 1/14 aprilie, p. 3.
24 ldem.
··.
25
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 22, din 1/14 fttnie, p. 1-2.
2
~ ldem, p. 1.
\
27
ldem, p. 1.
\ .'l ,
21
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de potenţialul financiar de care dispuneau. Suma stabilită era de 5, 1O, 20, 30
coroane pe an potrivit fiecărei categorii. Erau obligaţi la achitarea acestei dări:
protopopii, preoţii, medicii, advocaţii, notarii publici, asesorii din Consistoriu,
profesorii, învăţătorii şi învăţătoarele, inginerii, juzii regeşti, funcţionarii,
proprietarii mari, meseriaşii, negustorii, veterinarii. 2R Cerinţa era să aparţină
de Biserica Ortodoxă Română şi de Eparhia Caransebeşului. Caută să pună
în practică aceast idee şi în anul 1919, când pune bazele unui nucleu format
din intelectualii de frunte ai provinciei bănăţene şi care va alcătui temelia
Asociaţiei Culturale din Banat.
Pe lângă multiplele acţiuni iniţiate în vederea asigurării progresului
culturii naţionale şi extinderii sale spre categoriile sociale principale ale
românilor bănăţeni, Episcopul Miron Cristea a intrat în conştiinţa colectivă
a contemporanilor ca un profund cugetător privind însemnătatea culturii în
evoluţia istorică a naţiunii. Într-o Circulară trimisă preoţilor în anul 1914
îşi exprima convingerea că "viitorul unui popor îl asigură aşezămintele sale
culturale, cari stau în serviciul idealelor omenirii, adică Biserica şi Şcoala,
cu toate ramificaţiunile lor multiple". 29 Biserica, călăuzeşte popoarele spre
înălţimile înviorătoare ale mulţumirii sufleteşti. Şcoala, deschide ochii şi
luminează mintea cu toate cunoştiinţele de lipsă în viaţă. 30 Ambele instituţii
au menirea să întărească rădăcinile omului cu pământul moşiei şi al patriei
sale entice. Preţuind tradiţiile Bisericii Ortodoxe Române, afirmă în repetate
rânduri că întreaga cultură românească a izvorât pretutindenea din Biserică,
iar cultivarea poporului se făcea, la începutul secolului al XX-lea, mai ales
prin Biserică şi aşezămintele susţinute de ea. În concepţia Episcopului Miron,
cultura trebuie să se alimenteze permanent din două izvoare: din învăţătura
Bisericii şi din tezaurul de înţelepciune al marilor gânditori din viaţa
popoarelor. 31
Cultura "este o mare putere", 32 aprecia mereu Miron Cristea, şi are
un rol esenţial în evoluţia istorică a naţiunii. De aceea Biserica trebuie să se
implice direct în realizarea actului cultural. În cuvântarea ţinută la 13/26 aprilie
1914, cu prilejul deschiderii Sinodului Eparhial, rostea cu toată claritatea:
Ibidem, p. 2-3.
Apud 1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 55.
3
°Foaia Diecezană, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 22, din 1/14 iunie, p. 1.
31
Preot G. Cotoşman, op. cit., p. 681.
32
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXVII, 1912, nr. 37, din 9/22 septembrie, p. 4-5.
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"Biserica

noastră Ortodoxă Română, după

organizarea ei, nu este exclusiv o
instituţie religioasă, ci şi propovăduitoare a culturii româneşti în masele largi
ale credincioşilor ei". 33 În interesul viitorului credincioşilor români, misiunea
Bisericii era întărirea ortodoxismului credinţei, păstrarea religiei strămoşeşti,
dar şi "promovarea culturii noastre româneşti". 34 Mai mult, afirma Episcopul,
promovarea acestei culturi trebuie înfăptuită prin impregnarea sa cu "duhul
învăţăturii bisericeşti". Gândirea lui Miron Cristea în privinţa importanţei şi
rolului culturii a fost puternic marcată de concepţia sa teologică, de educaţia
religioasă şi activitatea spirituală desfăşurată în cursul anilor. Şi-a exprimat
convingerile ca un adevărat reprezentant de frunte al Bisericii, ca un desăvârşit
îndrumător al acestei instituţii de care şi-a legat viaţa. Poziţia sa nu a fost
întâmplătoare. Sublniind mereu implicarea Bisericii în fenomenul cultural,
argumentând rolul valorilor afirmate de Religie în desfăşurarea manifestărilor
culturale scotea în evidenţă caracterul profund moral al culturii şi consecinţele
sale benefice în evoluţia societăţii româneşti.
Convingerea dublei îndatoriri a Bisericii Române Ortodoxe, cea Spiritual
- religioasă şi cea culturală o va declara public Miron Cristea cu numeroase
prilejuri. În cuvântarea ţinută la Blaj, în 29 septembrie 1911, cu ocazia Adunării
Generale a Societăţii pentru crearea unui fond de teatru, îşi defineşte astfel
concepţia: "Nu numai mântuirea vecinică a sufletului credincioşilor noştrii, nu
numai cultivarea virtuţilor creştineşti şi cetăţeneşti sau patriotice este misiunea
Bisericii Române, ci şi mântuirea vremelnică a poporului nostru prin armele
luminei şi ale culturii româneşti". 35 Considera ca în condiţiile istorice create
în statul ungar la începutul secolului al XX-lea,prin adoptarea unei legislaţii
cu certe obiective de deznaţionalizare a naţionalităţilor nemaghiare, misiunea
culturală a Bisericii a devenit o necessitate vitală. Implicarea Bisercii Ortodoxe
în ridicarea nivelului cultural al poporului a devenit o condiţie esenţială
pentru apărarea şi consolidarea individualităţii entice. Datoria Bisericii este să
înzestreze poporul român cu o temeinică cultură şi pe această cale să îi asigure
un progres statornic. 36
Tulpină cu adânci rădăcini în lumea ţărănească a Ardealului, Episcopul
Miron Cristea atrăgea atenţia că rămânerea în urmă în domeniul vieţii culturale
33

Apud 1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 167.

34

lbidem.
Foaia Diecezană, XXVI, 1911, nr. 35, din 1O septembrie, p. 3-4.
36
ldem, XXVII, 1912, nr. 3 7, din 9/22 septembrie, p. 4-5.
35
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se poate constituii într-o cauză care să ducă la asimilarea unui popor, la pierderea
individualităţii etnice. 37 În consecinţă, obiectivul esenţial al românilor este
ca în interesul viirorului lor, în interesul asigurării credinţei strămoşeşti şi a
Bisericii naţionale, să facă tot ce le stă "în putinţă pentru întărirea nu numai a
ortodoxismului credinţei noastre, ci şi pentru promovarea culturii". 38
În gândirea Episcopului Caransebeşului, Cultura trebuie să aibă un
caracter naţional pentru ca roadele afirmării sale să fie trainice. Această
concepţie a marcat întreaga sa gândire şi i-a călăuzit faptele pe tărâm cultural.
În cuvântarea pe care o ţine la 25 aprilie/8 mai 191 O în Catedrala Episcopală
din Caransebeş, afirmă cu deosebită limpezime: cultura şi credinţa noastră
strămoşească au crescut laolaltă cu Biserica şi cu limba românească. Prin
urmare, cultura propovăduită de Biserica numai naţională poate să fie, iar
realzarea ei se poate mijlocii numai în limba proprie, matemă. 39 Episcopul
Miron Cristea îşi exprima astfel cu claritate convingerile în problema afirmării
culturii încă de la începutul păstoririi sale în eparhia Caransebeşului. Avea în
vedere realitatea istorică care atestă faptul că din vechime Biserica a lucrat
pentru "lăţirea unei culturi temeinice" în popor, iar primele forme de instruire
a tinerilor credincioşi s-a înfăptuit "în tinda vechilor bisericuţe de lemn". 40
Gândirea Episcolului Miron Cristea a fost puternic marcată de ideea
orientării şi extinderii fenomenului cultural spre păturile largi ale poporului.
Cu fapta s-a apropiat mereu de izvoarele sufletului celor mulţi, de ţăranii
credincioşi. Acestora le-a dăruit cuvântul şi înţelepciunea minţii sale, spre
aceştia a căutat să îndrepte binefacerile culturii naţionale. 41 Încă din momentul
instalării ca Episcop în anul 191 O a ţinut să precizeze că "răspândirea luminii"
în cele mai largi pături ale credincioşilor va fii "între întâiele sale preocupaţi uni
şi stăruinţe". 42 Cu acelaş prilej îşi destăinuie esenţa gândirii sale în chestiunea
culturii naţionale. Lumina şi cultura adevărată - afirmă Miron Cristea - sunt
"pentru dezvoltarea vieţii sociale a unui popor aceeia ce e Soarele şi căldura lui
37

Idem, XXIX, 1914, nr. 15, din 13/26 aprilie, p. 1..
Idem, p. 1-2.
39
1. Şandru, V. Borda, Patriarhul Miron Cristea, Editura Petru Maior, Târgu Mureş,
1998, p. 93.
40
Apud 1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 49.
41
T. Ionescu, Patriarhul Miron, povăţuitor şi ctitor al Asociaţii/ar Creştine, in
"Biserica Ortodoxă Română", 1938, nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 700-702.
42
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXV, 191 O, din 17/25 aprilie, p. 10-14.
3
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pentru natură, căci - precum în natură sub influenţa binefăcătoare a Soarelui
se dezvoltă toată firea într-o frumoasă armonie- aşa şi numai un popor cult să
ridică repede în toate privinţele, devenind un factor tot mai valoros al Bisericii,
al neamului, al ţării, al omenirii. Omul luminat distinge mai uşor binele de
rău". 43 Spunea astfel un mare adevăr al existenţei umane!
Cultura, susţinea adeseori Miron Cristea, nu constă numai din
asimilarea unei sume de cunoştiinţe, din instruirea individuală. Adevărata
cultură o dobândeşte un individ, un popor când dovedeşte o largă pricepere,
un viu interes pentru afacerile obşteşti ale Bisericii, neamului, ţării şi
omenirii, în toate ramificaţiunile lor multiple. 44 Adevărata cultură presupune
muncă stăruitoare pentru progresul obştesc, inplică un spirit de jertfă pentru
instituţiile care mijlocesc acest progres. 45 Viitorul unui popor, sublinia mereu
Episcopul Caransebeşului, zace în rădăcinile sale, în puterile sale proprii.
Aceste rădăcini se pot consolida prin activitatea aşezămintelor de cultură, a
instituţiilor culturale, care, întotdeauna, asigură un curent dătător de viaţă. 46
Pornind de la asemenea convingeri care i-au definit gândi rea şi activitatea,
Miron Cristea aprecia, că fenomenul cultural trebuie să se alimenteze din
două izvoare preţioase: din învăţătura Bisericii şi din înţelepciunea marilor
gânditori. 47 În opinia învăţatului Episcop, trei forţe de căpetenie au înălţat
omenirea până la nivelul atins la începutul secolului al XX-lea. Istoria
civilizaţiei omeneşti le consideră a fii: Ştiinţa, Religia, Arta, deci Cultura. 48
Ştiinţa, tehnica, cu progresele ei neimaginate îţi umple sufletul de
mândrie, izvorâtă din conştiinţa înălţimii până la care se poate avânta mintea,
intelectul omului. Acolo "unde sufletul n-are ştiinţă, acolo nu-i bine," spunea
adeseori Miron Cristea. Poporul care nu are oameni învăţaţi, acela oarbecă
(rătăceşte) în întuneric. 49 Trăind însă omul exclusiv în atmosfera ştiinţei, va
duce o viaţă destul de zbuciumată. Omul de ştiinţă trebuie să-şi însuşească, să
fie pătruns de marile valori morale oferite de Religie. Pentru că Religia oferă
omului liniştea şi mângâierea sentimentelor, îl îndeamnă la faptele iubirii
43

Idem.
/dem, XXIX, 1914, nr. 15, din 13/26 aprilie, p. 1-2.
45
Ibidem.
46
/bidem.
47
Preot G. Cotoşman, op. cit., p. 681.
4
M Foaia Diecezană, Caransebeş, XXVIII, 1913, nr. 46, din 17/30 noiembrie, p. 3.
49
ldem, XXVII, 1912, nr. 39, din 23 septembrie/6 octombrie, p. 1-2.
44
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în toate nuanţele sale. 50 Adevărata ştiinţă este doar aceea care se
întemeiază pe credinţa în Dumnezeu, întrucât Sfânta Scriptură precizează
"frica lui Dumnezeu este începutul înţelepciunii"Y Ştiinţa fără Religie,
considera Miron Cristea, poate fii o primejdie, căci este mai de preferat un om
prost, dar credincios, decât un învăţat fără credinţă. 52 Biserica şi Neamul au
nevoie de oameni învăţaţi şi cu credinţă, deoarece numai aceştia sunt de folos
statornic. Includea astfel valorile create de Ştiinţă atât în fenomenul cultural cât
şi în valorile morale oferite de Religie. Afirma mereu că nu atât cunoştiinţele
omului, oricât de învăţat era, aduc folos societăţii, ci, în primul rând, cinstea,
moralitatea de care dădea dovadă în acţiunile sale. Pentru a argumenta această
opinie, aduce, ca exemplu, versurile dintr-o poezie a lui Octavian Goga. La
întrebarea pusă de un călător drumeţ "pe cine-ngropi părinte azi?", Părintele
Irimie oferă un răspuns încărcat de înţelepciune: "Pe un om de omenie!" 53
Concluzia pe care o formulează Episcopul Caransebeşului este de o profundă
semnificaţie umană: "ferice de acela care după moarte cei care 1-au cunoscut
pot zice: a fost om de omenie".
Arta, ca şi componentă importantă a culturii, în opinia lui Miron
Cristea, prin "productele ei artistice", îmbogăţeşte viaţa oamenilor cu idei şi
sentimente noi, idealizează realitatea şi "nobilizează sufletul". 54 Arta adevărată
constituie întotdeauna o năzuinţă spre perfecţiune şi pe această cale sprijină
Religia. Cultivarea artei corespunde unor trebuinţe omeneşti generale şi la
orice popor este o necesitate firească. Alături de Ştiinţă şi Religie, prin Artă se
înalţă sufletul omului, se arată omului ceea ce este josnic spre a se putea ridica
deasupra acesteia, îi descoperă ce este frumos şi sublim spre a se avânta către
ele. 55 În cuvântările ţinute la diferite ocazii îndeamnă credincioşii să cultive
arta adevărată, întrucât poporul român posedă "multe lăudabile înclinări şi
talente artistice" care trebuie doar descoperite, scoase la iveală şi susţinute cu
toate mijloacele. 56
50

ldem,
ldem,
52
1dem.
53
ldem,
54
ldem,
55
ldem,
5fi ldem,
51

XXVII, 1913, nr. 46, din 17/30 noiembrie, p. 3.
XXVII, 1912, nr. 39, din 23 septembrie/6 octombrie, p. 1-2.
XXVI, 1911, nr. 47, din 20 noiembrie/3 decembrie, p. 2-3.
XXVlll, 1913, nr. 46, din 17/30 noiembrie, p. 3.
p. 4.
p. 4.
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Între aşezămintele de cultură ale unui popor, teatrul ocupa un loc de
frunte, considera Miron Cristea. Dacă îi era asigurată o bună conducere putea
să devină o şcoală de educaţie naţională, o şcoală care să înalţe virtuţile
cetăţeneşti şi sentimentul iubirii de neam, prin care să se evoce şi prezinte
faptele glorioase ale strămoşilor. Teatrul trebuie să cultive muzica, cântările şi
dansurile originale ale poporului, comorile cele mai de preţ ale românului. 57
Este o instituţie culturală de mare însemnătate, întrucât îşi aduce contribuţia la
formarea caracterelor şi dezvoltă educaţia morală a poporului. Ceea ce nu pot
face Biserica, Şcoala şi celelalte aşezăminte de cultură, va suplinii teatrul şi în
acest fel cultura poporului o să fie deplină, fără lacune. 58
Din cugetările episcopului nu lipsesc nici celelalte componente
implicate în cultura naţională, literatura mai cu seamă. Chiar în primul
număr al săptămânalului Lumina publică un articol prin care documentează
faptul "că toţi românii au nevoie de hrană sufletească din domeniul frumos
al literaturii româneşti, care cuprinde atâtea mărturii admirabile de poezii şi
produc te literare în proză". 59 Înmulţirea bibliotecilor parohiale şi poporale,
creşterea numărului cititorilor din localităţile rurale îl determină să-şi exprime
mulţumirea la Sinodul Eparhial din primăvara anului 1917 pentru extinderea
preocupărilor de citit. Recomandă intelectualilor satelor să ofere ţărănimii
"lectură aleasă şi de cuprins religios", căci nu poate fii "indiferent din ce izvor îşi
stâmpără credincioşii Bisericii noastre setea sufletului lor". 60 Solicită preoţilor
din Eparhie să-şi intensifice preocupările pentru ca în lumea ţărănească să
pătrundă o literatură scrisă "de cei mai buni educatori, scriitori poporali şi
folclorişti". 61 Vorbeşte, în repetate rânduri, de vitejia românilor, dovedită pe
câmpurile de luptă în cursul evenimentelor care au frământat Europa Centrală
şi cere învăţătorilor să o scoată în evidenţă ca dovadă a contribuţiei aduse
la apărarea creştinătăţii şi a existenţei statelor din acest spaţiu istoric. În
cuvântarea ocazională de Noul An 1915 vorbeşte de eroismul românilor de-a
lungul istoriei. Subliniază faptul că dacă românii merită libertate naţională pe
teren politic, economic şi cultural, aceasta se datorează nu doar numărului şi
57

ldem, XXVI, 1911, nr. 35, din 29 august!! O septembrie, p. 3-4.
ldem, p. 3-4.
59
Lumina, Caransebeş, 1, 1918, nr. 1, din 4117 ianuarie, p. 3; Cf. 1. Popescu, C.tin
Brătescu, op. cit., p. 61.
6
° Foaia Diecezană, Caransebeş, XXXII, 1917, nr. 15, din 9/22 aprilie, p. 2.
61
ldem, p. 2.
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lor în statul ungar, ci şi pentru sacrificiul lor "în întreg trecutul
de-atâtea veacuri". 62
În gândirea Episcopului Miron Cristea, Şcoala confesională şi
învăţământul în limba maternă alcătuiau o componentă esenţială în afirmarea
culturii naţionale. Cuvântările, Circularele şi Pastoralele din anii păstoririi
sale la Caransebeş, cu referiri precise la importanţa învăţământului naţional,
nu au fost întâmplătoare. Avea în vedere faptul că "şcoala confesională
română este aşezământul care creşte şi luminează odraslele poporului nostru
credincios, cărora avem să ne încredinţăm drept moştenire nu numai moşia
agonistă cu greu, ci şi numele şi cinstea familiei" (Anex 1). 63 Îngrijorat de
consecinţele negative generate de aplicarea Legilor Apponyi din anul 1907
asupra învăţământului românesc din Banat, stăruie mereu pentru ca românii să
facă eforturi sporite în vederea sustinerii şcolilor confesionale.
La doar 15 zile de la instalarea ca Episcop, adresează protopopilor
şi preoţilor o Circulară prin care îi îndeamnă să stăruie pentru continuarea
funcţionării şcolilor confesionale. "Din parte-mi vă îndemn şi sfătuiesc
să grijiţi ~e şcoalţ\noastră confesională ca de lumina ochilor din cap şi să
faceţi tot ce puteţi' pentru susţinerea ei". 64 Protopopii, preoţii, în concepţia
lui Miron Cristea, erau îndatoraţi să acţioneze ca şcolile confesionale "nu să
le înpuţinăm, ci să le sporim cu orice mijloace". 65 Ţine seama de faptul că
învăţământul în limba maternă română se afla supus la o mare presiune prin
aplicarea Legilor Apponyi şi se confrunta cu importante dificultăţi. Pentru
limitarea efectelor acestor Legi, solicită ca prevederile lor să fie cât mai mult
respectate. Într-o Circulară din vara anului 191 O atrăgea atenţia oficii lor
protopopeşti şi parohiale, învăţătorilor din Eparhia Caransebeşului, că "fără
amânare să se facă demersurile de lipsă pentru delăturarea tuturor scăderilor
la edificii le şcolare, ca acelea să corespundă prescriselor legii atât din punct de

Apud 1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 175.
Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului, Fond Şcolar, IV. act 389/1910;
N.Bocşan, V. Leu, Şcoală şi Comunitate În secolul al XIX-lea. Circularele şcolare bănă{ene,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 479.
64
N. Comean, Patriarhul Miron- un ctitor al şcoalei româneşti, in "Biserica Ortodoxă
Română", 1938, nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 676.
65
Ibidem.
62

63

288
https://biblioteca-digitala.ro

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL "CREDINŢĂ ŞI MĂRTURISIRE"

vedere higenic cât şi didactic". 66 Învăţătorii erau îndrumaţi ca la deschiderea
anului şcolar să ţină cuvântări în faţa elevilor şi sătenilor prezenţi în care
"să accentueze importanţa şcoalei în viaţa noastră cultural - naţională". 67
(Anexa 2). Printr-un Ordin transmis la toate oficiile protopopeşti din Eparhia
Caransebeşului la 1 august 1912 le îndatorează să stăruie pe zidirea de şcoli
"acolo unde e de lipsă", să nu cruţe nici o osteneală în acest scop, iar peste vară
să asigure "curăţirea, văruirea interiorului, micile reparaţiuni, încât începutul
anului şcolar să fie totul în rând" (Anexa 3). 68 Pe de altă parte, considera că
învăţătorilor şi clericilor trebuie să li se asigure "o cultură temeinică, din care
să transpire ca un fier roşu duhul unei creşteri religioase bisericeşti, conştie de
toate tradiţiile trecutului ... " 69
Episcopul Miron Cristea s-a implicat direct în apărarea şcolilor
confesionale şi a dreptului de instruire în limba română. Condamnă în anul
1917, măsurile preconizate de Albert Apponyi împotriva şcolilor confesionale
şi pedagogice, considerând că se încalcă astfel autonomia bisericească. 70
Solicită sporirea numărului orelor de predare în limba română în toate
instituţiile de învăţământ confesional, apreciind că "ar fi un lucru nedemn
pentru un popor de patru milioane ca să admită astăzi restrângerea dreptului de
cultivare în limba sa naţională". 71 Cultura naţională este un drept recunoscut
pentru fiecare popor şi toată lumea tinde ca această cultură să fie realizată în
limba naţională, considera Miron Cristea. Protestează contra impunerii unor
comisari permanenţi pe lângă Institutele Pedagogice Diecezane, măsură care
contrazicea cerinţele educative şi vatămă autoritatea profesorilor. 72 În vara
anului 1918, ministrul maghiar de Culte şi Instrucţiune Publică hotărăşte
statificarea şcolilor confesionale. Miron Cristea respinge categoric această
"" Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului, Fond Şcolar. IV, dosar 1-1251
/V/1910, act 511/V, 1910.
67
Ibidem.
oK Ibidem, dosar 142-190/1 VI 1912, act 172//V, 1912. Informaţii documentare oferite
de Pr. Drd. Daniel Alic, consilier cultural la Episcopia Caransebeşului. Îi aducem sincere
mulţumiri.

Foaia Diecezană, Caransebeş, XXVIII, 1913, nr. 13, din 31 martie/13 aprilie, p. 3-4.
Apud 1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 45-46.
71
1. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei
Banatului, voi. II, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p. 992.
72
Ibidem, p. 996.
"

9

70
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decizie şi declară că nu poate accepta "nici o petractare pentru cedarea vreunei
şcoale de ale noastre". 73
Ideile afirmate de Episcopul Miron Cristea în privinţa rolului şi
importanţei culturii naţionale au o profundă semnificaţie morală şi definesc
o personalitate adânc implementată în realităţile din societatea românească
bănăţeană. A căutat să înţeleagă cerinţele culturale ale populaţiei, să amelioreze
dificultăţile existente, să ofere oamenilor speranţa împlinirii dezideratelor
naţionale. Gândirea sa privitoare la cultura naţională dovedeşte o concepţie
progresistă şi ilustrează activitatea pe care a închinat-o cu dărnicie progresului
societăţii româneşti.

73

Apud 1. Popescu, C.tin Brătescu, op. cit., p. 66.
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Anexa 1
Nr. 4:-104

Şcol.

ox IUIO

CIRCULAR
cltra toate ellciile pratopapqtl

parohial• şi catra toti catlbafil din eparbla artodo11
'
romana 1 Daraasebqulul

şi

Ali-a nmîl In cuno.,rin\il po calti oH~i.tlci, că nml'i rlh1tre preotii t:tpRrhiei noa!ltro, In·
tlatnrali A ei'ltohiza linerim~n al;il t!totla şcoall,le nunllrt! confutNonalt:' rl)m{mo, m\L r;n dul;1 şooa
lolo eulllunal(l li'Î do ~lai, nu şi-au intk•plinit in t•·~·cut cu toatA L:Onştiuntimtil..i.ltua hnportnnra
lor slujbă ctn propun41ori ai ntlovi\rurilor credinţei noosrro, ch.• prl1povNiuimri ai ilwa~-lturilnr
du morali\ cr~timl !li n mommalt!lur tiu •~{LJll:!lonilt din trecutul J•lin illl IUJ'lU şi t.huciumi'lri a IHsuru;tti noastru druplr:n.."41inciua.se rom:\ne din patrie.
A.slfol nu-i mirnn~. r..i nml~i fii rlu-ai r.rflllindG~:~ilor nnştri it~pravnsc !fCOalf•lo ffLră a li
flo:3lul da inlari~l in t.:rodinta parm(ilnr lor, in dra"'oslL•I\ !fi nhpimn ctitră.' bismic• ~· c.."Ură ;u,ă;~..<i
minlolu du cununi susţinut'=' do too\. Iară - lipsiaulu-1•• •lragosloa din sullt•L - ccrcotat"ea bisurit~î
la mulli lu llilro o ~-~:rnutillO şi jcrllin..•;l ronlrn hi~oricA, şconl:l liÎ r.elclallu lrL"IJUi11~t) Uisoric~li
o wnflit.lorâ. do o s.1rcinf1, tlu .;aru la indumnul colui dinl:\i !•rur(lt: mincinos - comn ~i sr..il{W,
uitând: !:iL bisaricu uslo Ulllit:a 11naslr:\ IJunu, co lle \'Oilcuri no- oorol~;JŞht - pru~ăliudu-na m:\nluirw 'H~otmelnit.:ol şi vucîni1:ti. - 1ar scoala con[tniinnnlă rumână. ~ttt a•"lzămânLuL...-sw"tW:Uif:lltt... _

'!LJ~~.-~~dt•lu ~~Jr.t!_~~hJ~~~u crodmcioa, r..tLrora ,,,~ou• itn le_~~·g~!i•!l~'1L1r.~P!.m~l~
•!i!O nu ~um~_i_ •!•oşi.a ~onis~~ •.:.u _gro~.!. Ei _f.!_·~~_!ll~~~-~.!__Einsloo Jlt-~t~il!~·
1. lnllaloram duCi cu tuaL.a striclo(.a pe tot-i prOt.•~ii cati!Jl)~i din vlâdicia CnranseiJaşului,
ca p~ VIilor - in inl~re.sul bunei crflŞteri r~ligiOUSt> :-t. linurotulua - caru ttSta viilnrul nostru
să. nu introlasu 111e1 n oar:·a farâ a-şi r;u:i't datorin(a cu zel ~~ abnoga!iuna. Mai ules la şcualulu
slraîno, unde limlm tiO propunoro nu UHI.o c~ romi'\nl\, ;u n un j)t'\cnL strigiUor In r:criu, r..-'\ proOiii s.."\ lw;u elavii t.!rttplcrtM.Jinci~î lipsit-i li~ tnriurirea llinofăcă.Loaru a înstuc~iunii religionsa.
Ac~lit ~;J ttzi cu atat mai 1!t' lipşă, cu d'lt curonle protivnic& r.earcă n sh\bi crcdin!Jl,
l:O-am orozil-o t!ola ~~tlnl.moşi, şi in mullu pfarţi su ivesc socLo contraru craştinizmului.
11. Cu in n~oa.iiiL pri\"i•t~1. l)rotopopii şi comisarii O\"&ntuali s.i. puata axttrcil.n baront
la oKamonele dola sn\fşilul nnului cuvonitul control, ttispunem, ca la e1.amcnclc publice al

se punl un deosebit pond pe studiul religiunii, cAd •1

••1~

nmi mult in staro n apru-

pia pu olovi tlo scopul şcoaloi 1•01»orale, caro uslo a crttşto hi.saricl•i, patrioi şi sociol..\lli oauttn.i U OI/UIJ~.
lll. PreoUi primari in 1:a11tate da d!roctori şcoiHri mai au s.1 controiCYt;U din uimi in
cilml ~i col JlU~in odatl la luni !li numrul prosla tol al invât.<'um\ntului şi u.l attuca~unii din
ŞCOHielu noastre, stilfuind cu bunăvoinţă, 1ar la caz de lipsă şi cu r.u\'Onita onorgio, ca şi in·
vălâlorii sil.~i facă datoriR fi de aJLă p..vle mijlocind din loato pulerilt' detăturar~ ovontua.lolor
scătleri

deocoperile do orice soi

IIJ"

li ele.

N'oobsorvarea acostui ortlin poate avoa urmări gra\·o pentru r.ei ocgligenli.
ProlopoJJii sunt poftil-i a impfu-'i acosl circular Luturor colur interesa(.i, având a se ceti
şi in proxinm· şedinţfl a comilArului (IRrohi.'l.l, cn şi momhrii lui să aii.Jă cunU~~Iin(u do oi; Lolodillă A.U 88. .;onLroleze im(l!inireu lui.

Cornn•nbOij, 12 Iuliu 1910.

Dr. Jo:. .Miron Cristea.
opiacop

Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşu1ui, Fond Şcolar, IV, act 389/1910_
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Anexa 2
Nr. rl:'iO·I !;'c. f.•X. 1~"! 10.

Circular
cAtJ'I\ touto ufklile JlrO~IPUJI~ti ~i purohiule şi co~\trl\ toţi lnvl\ţ.Aturii de
Hllb jurJHdil,j.iUJIP& IJOUHÎ•f~n·uJni ortodoX·l'OII'âll din C;urUUHt\ht•~-

In \'Cdt!r68. Îfi('.('('ll'l'ii anului
confonmuu etth)r, p(• f'.Mi ii rui\'t~h',
1. Fă.1'i1 ami\narl' ~l su f;u:;,

Şt'lllar

IUlU/11

nnăm do lipSi! :1

llispuntt ~[Jfl' şlir~ ~i

unnollnart-~11'!:

tlc~IHI~r~urilo 1h• Jipsf1 pC'nlru dei:"Uuran·a tuturor l!t~:·ule
rilor la ~iliciilo şeularl!, •:•1 ;u..:l'lt.•;• !':.\ •:unlst•nnda (lf('!<o:ITÎ~•:Inr h•;!;ti ai:H din (lUIId rll..• \'LII'It•r~
hi(.{iOnir. coU ~i tlidaclk, astfel t:a pn·lw.(t•rilt• Să Au poatii. in,;•·po l:t rimp şi invă(a111ănlul s;.~ 1111
ti~' im~mdtu;al din lip.cm •;ur:l(t!IIÎt~i. uri dm hru;,\ mijln;u:r•lur dH im':'\(:imi'l.lll. (..1•:.
2. rusaicrih• !!It: \'UI' illf:(I(IU in 11.1 Au~u~l \'. (1 Sc(ll. n.), i•u· pre:IUJ,.!;Nih· nnlinarc :iC
"·or inr.epo In hn caz.ul in ltl4 Septembre in loat11 şt;uah.•ltl de lSuh juris•li~..~~iunun ~oa:tlr;,i.
:i. lnau~ur;uoa. anului şr:nlar nro 1u\ sn f;,r:a in mod s:"arh;itoro.'ic in Dumineca,
C(t caflu ÎnllilltU dU ljl.J. &J(JI. H fiec/\rui Un. ~- litur~IU Aii Îii11JI'UUili\ i.1 ili;P.ASl4l zi 1~11 ~lnjfm
pentru r•ogorArca Uuhului sfănl şi cu rug;,l.ciun&.'l dola inm·~•utul anului .!}colar. (Se an;, In lim~'l
liturgierului nou ti~ti'l.rit In ~ihiiu in 19112). Dupi1 ar.esl(·a urme;ai'.il pnwtJSiuno la ('llîlidilu ~cu·
laro, urui~ :so ...·a uliciit sfin~in.m upoi mici.
4. Ca acl.~'\Siti imwg-unii'O su suc(:Oad:i. IH' •lc·tllin. L'CI trullue anun'-altt in IJuminL'f:a
pn•mcrg:ă.toar~, pui.Jiic().u!lu-su in toate Lisuricii!J ;du;l .jlujln.•lur dumtlt'Z.OUtjti, pnw:um ~-;~i t;;·, prele-

,:;urilr, so vor incu(JB 1;,; 1! 14 SopL.
La actul ~linţirii s;·, :SL~ Îll\'ile toti inteligcn~i, rrunlnşii şi pârîn,ii, inrlonuu\nrlu-i şi In

act•l:if Jlfi1Bl!ÎU 1 să-.$î d~e fiii l'tJI-(ulat la şcoală. Conululuh~ pamhialt:l nu numai co"l ount int1alurah'
a luil JUII'lL~ Ju at:tul slinlirii, dar au tlirC.il'l ollli~;unfl.utul ~o~a ~'~IH'ijinl•ast.:a din Lnnlu pUil•rih! t:llu:r.clc şcolar~ şi intJc.~osc.~bi provi\z.;\ml 11c.• CVJ•iii !i<irad l:U d1qiiL' şi rut:uizilcl~..• no•.:P:~-<Irt> ~- a.
5. l..a actul religios uu soi fiLl riu la~L lo'i in\'Alilloril şi to(i pronlii din loe.. E\'l'll·
tuala absonlaro să poate .:scuza numui in ca~ •Ju murb rhJ\'~f.liL.
O. Prt.KJtul locului, iar uuclo sunt mai mul(i col rtu r::\tld, va ave.-\ să tjnfl. o cuy,iutaro.
pulrivită actului, ~~~!_:'i~~.a.':~O~liUf'ZC J.~~p_2r~~'.l!.l.~. J!:!?f!!-oi il~ ~ ~..'!'~~t ~~'!Yi!.r.P. ... r:•Jl!..!!•·:~!ă=l·.i.J~!J .'.;
~reutAlila omului li(tSil do hinerat;nrilc· şi roduriht im·i•iiilurii, •lat(lrin((_)Jl.' parin(ilor du a

,.lli!!!l,

<-rGŞIElrea reli.u;ioaAA·nmral:1 a odraslclor lnr şi allc m••munh.o mai imJJOrtanlH, l'unrunn
imprQjur6rilor locale.
7. IJespre :\elul Hlinţirii ş.i in•;(•pur&a fapti~fl. a nnului şcolar olidihJ parohinlc sunt inc.Jrumn.tu a rnportâ oliciilor prulopOJlL'--,ti couc~rnonh' r.ol nmll in t:urs •lu 1IJ zile.
S. Iară ofiCiile prolopnpt'şli sunt fXlnil~ la timpul s:\u a controlil intlvplinirua r.ulor
cuprinsa mai sus In ncost cirr.ulnr, 110 cartt .::H'l-1 imptlrt..'\ 1u1urur unciilur parnhualu, unr1o oxh.da
şt:oule cunfusionnlu ro1nime~ti, pr~cum t:~i itl\'ii.tl\torilor.
At:&st circulnr tw'i. fia eatit in t.:Oa mai deapruap" /jl.. lin~'l a t:omili~Lului (Jarohi&~l, spru
a-1 luiL la cunnştin'â. t.>~i mcnd.Jrii lui.
Cu arhirmmscA lJinecuvAnlnro 11111 rămas

hlgrijl dt!

· Cnrunsohei1, in ~iun s. proroc lli~ 1tlltl.
Al \·o!llru 1lto' binl.l voilor:

Dr. E. Miron Cristea

Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului, Fond Şcolar. IV,
dosar 1-125/1910, act. 51/1910.
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Anexa 3
Nr 5788

Şco!.

ex 1912

ORDIN
cătră

toate oficiile protopopeşti din eparhla

Caransebeşulul.

In anii 1910 şi 1911 s'a fost pornit o laudabilA mişcare Intru zidirea de
noue In parohiile, unde edificiile nu corespund legii, şi preste tot Intru aducerea In bun rind a şcoalelor noastre. Acum Insa pare-că din nou să furişează In
unele pArti un indiferentism comdamnabil, care poate avea de urmare pierderea şcoalei.
lndatorăm deci strict toate oficiile prolopopeşti :
1. SA stăruie_~_.!<~L!!i!!....~nsnl_!!!_c_eperea iucr~rilor 3L.!!~_irţ~ __şc 0 aiei
~~Q!o_!!!!_de e d~~ In acest scop să nu cruje nici _o__ o~Le_n~ai~, ci să citeze ia
oficiile protopopeşti pe preoti, epilropl, fruntaşi şi lmpreună sA combineze mijloacele mai ducAtoare la scop.
Să ceteascl ordinele noastre şcolare edate In 191 O, !9!! şi !9!2 şi sA
dispun! executarea lor acolo, unde cuprinsul lor lncă nu sa Intrupat.
In deosebi:
şcoale

a) Se dispun! preste vară, In ferii, curi!J!_r_!:!,_~!r~~a inte_riorul_~~c~JJrea
etc., lnc~c~!_n~u~_anuiui_~la.!_să ne
totul In rind bun.
b) Unde-i postul vacant să se publice concurs. Organele parohiale si se
intereseze şi ele a gAsi un candidat .potrivit, clei -- In lipsa cea mare de dascllli multe concurse rămAn fără rezultat.
c) ·SA se procure toate recvizitele şcolare.
d) Să se formeze biblioteci şcolară pentru elevi şi pentru lnvăţătorl acolo,
unde nu-i.
e) Oliciile parohiale sa facă şi predce lnvAţatorilor conscriptia elevilor
Indatorati a cerceta şcoala, ca din bună vreme să fie gata.
Cu un cuvint of. protopope,ti sA ceteascl .Reg. şcolar" şi ordinele conzistoriale şi să se Ingrijeasca co şcoalele din traci sA fie puse In deplină ordine
IncA Inainte de Inceperea anului şcolar proxim.

.!.'!!f'_!.!i~imei_l~-~~c_i!e ~~araturi

Caransebeş

1 August 1912.

Dr E. Miron Cristea
episcop.

Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului, Fond Şcolar. IV,
dosar 142-190/1912, act. 172/1912.
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Anexa 4
Nr. 719:1

Şc.

ex 1010.

Ci reu Iar
catra toate oficille

protopopaştl

din eparhla ortodoxa romana a

Caransabaşului

In conformitate cu dispoziţiile din circularul :"loslru :--lr. 4:30.1 :;;col. diu 1Y10,
trl!huin 3â so li incuput incii. la 1/1 -l SC'pt. prelegerile in Ioa te ~eoalcle primare din
parohiilu noastru şi iu1·iiţanuintul aro să uocur~ă prnlutinrlonea uormnl.
Spre a ne com·ingu dP.Spre aceasta, inuatorăm toate oliciilc protopopuşti,
ca să-şi căştigo dalo sigure u<'spro funcţionarL•n in rC'galli u şco~lalor, ai cftror iuspoclori confttsiouali sunt lmloos~lli să constato:
1. Dacă s'au dalătorat toale defectele la edificiul şcolnr, uac;\ s'au curăţit
at;il odiliciul eăt şi imprujurimea '1
2. Dacă s'au procurat recuizitele de lipsii ~i prescriso '1
:1. Dacă hm\ţiltorii işi vid de lucru conştionţios '1
.J. Dacă prooţii ţin regulat catehlzaflunea ~i <Iacă in calitato de rliroctori şcolari - işi rae daturinţa de a cerceta şcoala, a coutrola cu llunllvoinţă
ptt in>'ftţiituri şi a da lot sur:ursul, ca şcoala sa poat;i luucţioon normal.
5. IJilcă repartifia de cult esto aprobată şi sa incnssuaz;\, ca sii-~i poat<l
primi inv;\ţătorii regulat plata lor·~
Vaca s'au procurat lemnele dtl lipsfL pentru şconl;l? otc. etc.
Unde unele din cele dispuse nu vor fi inrleplinitL', sa lio cei vinovali momuntan chiemaţi la oficiul protopopasc şi acolo sfL li-să duo oner,e;ice inrlomnfui do-a
punu toate in c~l mai llun rfmd, ca tinurimoa să nu fie lipsită de hillllfacorilu ~coaiHi
confosionalo-ronuino.
Umlo intrevenirea ofici"lui protopopesc nu ajunge la scop, să ni-sll facă
aicia raport, ca s;i putem dispune cele necesare fără intărziuro.
Ni'sau raportat din mai multe păr!i, ca preoţii negliga inv;iţiimăntul ruligiei,
chiar ~i la şcoalolu n<H:onfosionnlo, lipsind po fiii bisericei noastre dL• orice inlluinţft
a IJisoricoi şi a invăţil.turilor oi. In asamunoa ca:.~uri protopopii sfL purceaclă cu toată
strictcţu şi fll.ră amânaro.
Caransobeş

5 Octomvrie 1U1O.

Dr. E. Miron Cristea
EplsC<>p.

Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului, Fond Şcolar, IV,
dosar 239-250/1910, act. 245/1910.
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IDEI PRIVIND PROGRESUL CULTURII NAŢIONALE
ÎN CUVÂNT ĂRILE ŞI CIRCULARELE EPISCOPULUI
DR. ELIE MIRON CRISTEA DIN PERIOADA 1910-1914
Praf Constantin

Brătescu

În momentul instalării lui Miron Cristea ca episcop al Caransebeşului, după
o îndelungată şi periculoasă sedisvacanţă, pe întinsul eparhiei Cartansebeşului
comunităţile româneşti se confruntau cu probleme care impuneau o grabnică
rezolvare. Pe un teritoriu destul de întins, cel al fostei graniţe militare bănăţene,
cu peste 90 de comunităţi ortodoxe române, învăţământul primar avea statut de
învăţământ comunal şi de stat, limba de predare în şcoală fiind preponderent
cea maghiară, mulţi învăţători necunoscând limba română. Populaţia din
acest întins teritoriu nu beneficia de nicio şcoală primară confesională, cu
excepţia celei din Caransebeş înfiinţată în anul 1875. Gimnaziul românesc din
Caransebeş, menţionat şi în patenta imperială din 1872 a rămas pentru români
doar un vis şi o necesitate pentru care s-au angajat să-1 rezolve personalităţi de
talia lui Traian Doda şi a urmaşilor săi.
Cele două institute diecezane, cel teologic şi cel pedagogic, care - sub
aripile ocrotitoare ale ierarhi lor şi consistoriului diecezan- pregăteau preoţi şi
învăţători pentru satele de pe întinsul Banatului istoric se străduiau să făurească
adevărate caractere, care să pună mai presus de interesele individuale pe cele
ale neamului din care proveneau.
Pe de altă parte, atât instituţiile şcolare cât şi asociaţiile culturale şi
profesionale ale românilor bănăţeni se aflau de mai multă vreme sub un riguros
control al instituţiilor statului maghiar, care încercau prin diferite metode să
le împiedice afirmarea în plan cultural. La Caransebeş perioada 1905-191 O
este un exemplu de amestec dur al autorităţilor, care au recurs chiar la procese
urmate de pedepse pecuniare şi perioade de detenţie pentru unii membri ai
societăţii române de cântări şi muzică, asemenea excese înregistrându-se şi în
alte localităţi.
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Pornind de la aceste adevăruri, mărturisite de documentele vremii, pe
care Miron Cristea deja le cunoştea în primăvara anului 191 O, noul ierarh
s-a angajat la o activitate susţinută în plan bisericesc, şcolar şi cultural şi a
încercat, reuşind în bună parte, să inoculeze în sufletele tuturor enoriaşilor,
indiferent de pregătire, câteva din concepţiile sale - identice cu ale Bisericii
strămoşeşti -privind cultura naţională.
Nu de puţine ori episcopul Miron Cristea, fin cunoscător al stării spirituale,
materiale şi culturale a neamului din care provenea, a declarat că o cultură
adevărată nu se poate afirma decât în limba maternă. Într-un moment greu
de gestionat, când guvernul maghiar ameniţa cu desfiinţarea preparandiilor
ortodoxe româneşti, la început impunându-le limitarea numărului de ore pentru
limba şi literatura română, Miron Cristea i-a atitudine în anul 1917 faţă de noul
demers apponyian, arătând că în condiţiile când., toată lumea tinde a asigura
drepturilefiecărui popor la limba şi cultura sa naţională, ar fi un lucru nedemn
pentru un popor de 4 milioane ca să admită astăzi restrângerea dreptului de
cultivare în limba sa naţională". 1 Deci, el îndemna la găsirea acelor mijloace
care să asigure o dezvoltare firească într-un mediu cultural bazat pe limba
maternă. Aceeaşi idee fusese afirmată de ierarhul caransebeşan şi în 4 mai
1910 cu ocazia hirotoniei întru episcop: ,.Făgăduiesc însă că, precum până
acum, aşa şi de acum înainte, credinţa şi legea strămoşească, limba şi cultura
românească, (..), vor fi stele conducătoare ale activităţii mele ". 2 Doar după
câteva zile, în puternica cetate a românismului şi ortodoxismului bănăţean
care era Caransebeşul, cu ocazia instalării ca episcop, Miron Cristea îşi făcea
cunoscută o parte a programului său de muncă: ..... nu pot fi călăuzit în paşii
mei decât de gândul curat de a vă închina de aici înainte munca mea şi a
tuturor lucrătorilor mei, clerici, dascăli şifruntaşi mireni din întreaga eparhie
(.. .). Şi cum credinţa noastră strămoşească a crescut laolaltă cu Biserica
noastră cu limba românească, această cultură propovăduită de Biserică,
numai naţională poate să fie. Adevărata cultură a unui popor nu se paote
mijloci decât în limba proprie ". 3
1

1.0. Suciu, Radu Constantinescu, Documente priovitoare la istoria Mitropoliei
Banatului, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p. 991-992.
2
Ilie Şerban, Valentin Barbu, Patriarhul Miron Cristea, Casa de editură Petru Maior,
Târgu Mureş, 1988, p. 91.
3
Ibidem, p. 93.
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Ca şi înaintaşii săi din scaunul episcopal al Caransebeşului, Ioan
Popasu şi Nicolae Popea, episcopul Miron Cristea a acordat o mare atenţie
învăţământului primar confesional, grijile ierarhului şi ale senatului şcolar
fiind permanente în condiţiile aplicării noilor legi şcolare iniţiate de contele
AlbertApponyi şi aplicate începând cu anul şcolar 1907-1908. Într-o circulară
a sa din 1O mai 191 O, cel mai probabil prima de acest gen redactată şi difuzată
după întronizare, se va adresa astfel protopopilor şi preoţilor de pe raza
eparhiei: "Din parte-mi vă îndemn şi sfătuiesc să grijiţi de şcoala noastră
confesională ca de lumina ochilor din cap şi să faceţi tot ce puteţi pentru
susţinerea ei ". 4
Pentru ca şcolile confesionale să nu fie ameninţate cu închiderea Miron
Cristea a reuşit în primul an de păstorire să impună repararea şi adaptarea a
peste 60 de localuri de şcoli la condiţiile pretinse de legile şcolare. 5 El era
conştient de faptul că în săli de clasă insalubre, neîncăpătoare, neîncălzite şi
cu o dotare materială precară nu se putea desfăşura un proces de învăţământ
cu bune rezultate, analfabetismul înregistrat fiind o piedică majoră în calea
progresului material şi cultural.
Asupra combaterii analfabetismului Miron Cristea va reveni la 25
noiembrie 1913 printr-o circulară care însoţea un apel al ASTREI din Sibiu
pentru combaterea acestui fenomen. Sugera preoţilor şi învăţătorilor ca pe
timpul iernii să se organizeze cursuri de scris citit în limba maternă ca o
"necesitate culturală" dar şi una politică, "căci dreptul de vot se leagă după
noua lege electorală şi de dreptul de a şti citi şi scrie în limba maternă". Tot
iarna indica ierarhul caransebeşan "să se ţină şi prelegeri publice cu cuprins
religios, social, economic, igienic etc. întru cultivarea poporului; căci precum
pe alte popoare cultura le-a ridicat, aşa şi noi numai prin cultură ne vom
putea asigura un viitor mai bun ". 6
Aflat pentru prima oară la Lugoj, în 26 noiembrie 1911, cu ocazia sfinţirii
şcolii confesionale ort. române din oraş, considerată de ierarh" cea dintâi şi mai
frumoasă şcoală poporală din întreaga eparhie ", Miron Cristea- fără a vorbi
Nicolae Comean, Lupta impotriva legii şcolare a lui Albert Apponyi, în lucrarea Un
Jianu, Caransebeş, 1935, p. 20.
5
Petru Călin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeş, 1885-1918, voi. 1, Editura
Banatica, Reşiţa, 1996, p. 227.
6
P.S. Lucian Mic, Episcopul Miron Cristea (1910-1919). Pastorale, ordine circulare
şi corespondenţă administrativă, Editura Diecezană, Caransebeş, 2007, p. 134-135.
4

luptător bănăţean: Ştefan

297
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULU/

explicit despre cultură- a dezvoltat câteva teme care se circumscriau culturii,
culturii materiale, solicitând tuturor cultivarea pământului, îmbrăţişarea
meseriilor şi meşteşugurilor, Lugojul excelând în aceste domenii, necesitatea
creşterii clasei mijlocii formată din meşteşugari tot mai bogaţi, care şă-şi
arate mărinimia faţă de acele proiecte care vizau consolidarea unor instituţii
culturale, economice şi de binefacere promovate de români prin intermediul
bisericii. Şi în acelaşi loc a ţinut să amintească şi despre rolul teatrului ca despre
o tendinţă nobilă şi naţională în contextul dezvoltării culturale a românilor. 7
Cultura materială era prezentată de Miron Cristea ca o pârghie a dezvoltării
întregii societăţi româneşti, în care se regăseau instituţiile de învăţământ,
asociaţiile culturale, reuniunile profesionale, asociaţiile de întrajutorare şi
binefacere şi nu în ultimul rând cele bancare.
La deschiderea sinodului eparhial din 1114 aprilie 1912 episcopul
caransebeşan a abordat o temă foarte sensibilă, cea a semidoctismului, care
avea mai multe cauze: o îndepărtare a familiei preotului de credincioşii de rând
şi influenţa unor curente şi mişcări sociale de împrumut. Analiza ierarhului
este profundă, semidoctismul fiind catalogat., unilateral, miop şi periculos",
exercitând o influenţă distrugătoare în toate direcţiile. Efectele erau enumerate:
casa ţărănească şi-a pierdut formele tradiţionale, originale, interiorul
dezvăluind un amestec nedorit; portul, dansurile şi limba se împestriţează
cu elemente străine; în biserică arhitectura nu mai are nimic artistic în sine,
iar pictura s-a depărtat de trecut, sectele joacă un rol nefast. 8 Miron Cristea,
ca un analist remarcabil al vieţii spirituale şi culturale din spaţiul românesc
de la vest de Carpaţi, indica soluţii de urmat: ., Trebuie deci să reluăm firul
unei dezvoltări normale Încopciate de tradiţiile trecutului. Aceasta se poate
numai prin mijloacele unei culturi adevărate şi temeinice, izvorâte din
trebuinţele proprii şi scutite de curentele care nu se potrivesc cu noi şi cu ţara
noastră". Mai departe considera că în cele două institute diecezane trebuie
să li se asigure viitorilor preoţi şi învăţători o cultură temeinică ., din care să
transpire ca un fir roşu duhul unei creşteri religioase, bisericeşti, conştie de
toate tradiţiile trecutului şi aspiraţiile viitorului, care să deştepte În sufletul
lor simţul misiunii apostoliceşti ce o au ... ". Argumentând că sărăcia şi cultura
formează doi poli opuşi .. În interesul unui progres cultural vădit trebuie să
7
K

Foaia

diecezană (Caransebeş),

an XXVI, nr. 47 din 20 noiembrie/) decembrie 1911.

Petru Călin, op. cit., p. 228-232.
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dăm poporului şi îndrumări

în cele economice ... ". 9 Aceste îndemnuri îl aşează
pe Miron Cristea între cei mai activi membri ai ASTREI care îşi propusese să
propage în rândurile celor mai mulţi ideile şi tehnicile înaintate în domeniul
cultivării pământului, al pomiculturii, economiei de casă şi transformării
unor îndeltniciri chiar cu valoare artistică în profitabile profesiuni. Creşterea
tineretului şi îndeseobi a celui care studia la şcolile din Caransebeş în alte
limbi decât cea română este tema unei cuvântări din 16/29 septembrie 1912
rostită în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeş. Considera
că pătura intelectuală din Caransebeş, avea o mare responsabilitate atât
pentru evoluţia sa proprie cât şi a tineretului studios, căruia trebuia să i se
întregească cunoştinţele "şi cu cunoştinţele de lipsă despre noi înşine, despre
limba şi literatura noastră românească, despre datinele şi obiceiurile noastre
şi despre toate câte sunt ale noastre şi cari sunt de lipsă oricărui cărturar
român. Societarea noastră trebuie să .fie pentru ei o şcoală de creştere socială
şi românească". 10 Când a declarat că este nevoie de cunoştinţe despre noi
înşine, ierarhul se gândea la istoria românilor, care nu se studia în nicio şcoală
din regatul maghiar, puţinele cunoştinţe din acest domeniu fumizându-se
tineretului prin lectură şi dizertaţii prezentate ocazional.
Cu acelaşi prilej a radiografiat ţinuta vestimentară a ţăranului bănăţean,
împestriţată cu elemente străine: "Poporul nostru ţăran din acest oraş este
cât se poate de corcit În toate ale sale. Portul ţăranilor noştri, atât la bărbaţi,
cât şi la femei este străin, luat de la şvabi. Şuba cea frumoasă bănăţenească
şi cămăşile albe au dispărut. Abia le vezi din Paşti În Crăciun la 2-3 inşi.
Opregul la femei este înlocuit cu zdrenţe nemţeşti. Dară chiar şi femeile,
cari se mai poartă româneşte au părăsit din hainele lor cusăturile şi formele
vechi bătrâneşti, cari singure-s româneşti şi au introdus nişte forme străine de
ornamentica noastră".
Cuvântarea aceasta a fost gândită ca să stăvilească orice formă de
înstrăinare a tineretului român, îndemnând să se frecventeze biserica pentru
a se obişnui "cu glasul ei de mamă", cu dulcea limbă şi cântare românească.
Le recomanda tinerilor: " ... să nu vă înstrăinaţi, ci să ţineţi la ea (n.n. la
biserică), cum ţine fiul recunoscător la iubitoarea sa maică". 11
9

Ibidem.

°Foaia diecezană, XXVII, nr. 39 din 23 septembrie/6 octombrie 1912.

1

11

1bidem.
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Fin analist al evoluţiei spirituale şi culturale a poporului român,
considera că la temelia unei adevărate culturi trebuie să stea tradiţiile, datinile
şi obiceiurile, care particularizează un popor. Lor le adaugă o solidă cultură
câştigată prin intermediul şcolii. La deschiderea anului şcolar 1912-1913
la cele două institute diecezane, prezenţi fiind profesorii şi studenţii, Miron
Cristea formula următorul adevăr valabil oricând şi oriunde: " Cultura este
o mare putere. Deci să nizuiţi a vă câştiga din izvoarele de aici o temeinică
cultură, ca astfel să fiii înzestraţi cu acele forţe şi cu putere, cari singure
garantează succesele statornice ". 12
Preocuparea sa pentru ridicarea prin cultură a păstoriţilor săi, prin
antrenarera tinerilor este evidentă şi în alte împrejurări. Cu prilejul Anului
Nou 1913, în prezenţa membrilor consistoriului diecezan, face următoarele
aprecieri: " ... trebuie să scoatem la iveală tristul adevăr că În afară de
biserică prea puţină hrană sufletească se oferă poporului nostru şi prea puţin
să lucră pentru ridicarea lui. Avem atâtea terene neglijate, cum e cel economic
şi agronomic, cel al higienei caselor şi al oamenilor, al cultivării pomilor, al
însoţirilor de tot soiul, al analfabetismului, al alcoolismului, al postului, al
lăţirii cunoştiinţelor de lipsă pentru viaţă pentru ţinerea de prelegeri, şezători
şi producţiuni culturale etc. Toate acestea oferă un frumos câmp de lucru şi
invită pe cărturarii noştri şi mai ales tinerimea la muncă culturală universală".
Modelul şi cadrul oficial de desfăşurare al unui asemenea program cultural
îl considera a fi despărţămintele ASTREI: "Doresc, deci, ca harem din anul
acesta tot natul inteligent de la noi să-şi iee partea de muncă extraoficială
pentru luminarea şi întărirea poporului şi a cetăţenilor, din sânul cărora am
ieşit ... ". 13
Simţind nevoia să sublinieze că trebuie întărită credinţa strămoşească,
acolo unde s-a constatat că a slăbit din cauza unor factori interni sau externi,
cu ocazia sinodului eparhial din 21 aprilie/4 mai 1913, ierarhul a vorbit despre
pregătirea vizitaţiunilor arhiereşti şi intensificarea activităţii pastorale "întru
apărarea celor mai scumpe comori ale sufletului nostru şi întru readucerea
celor porniţi pe căi greşite iară la staulul bisericii strămoşeşti şi a tradiţiilor
12

13

Foaia diecezană, an. XXVII, nr. 37 din 9/22 septembrie 1912, p. 4.
Ibidem.
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ei", indicând tipărirea şi difuzarea în rândul credincioşilor a unor broşuri "de
cuprins religios moral şi patriotic ". 14
Cuvântările, circularele şi pastoralele lui Miron Cristea din primii ani
ai păstoririi sale, cele mai multe cu accent pe nevoia de cultură, nu au fost
întâmplătoare. Ele au pregătit terenul pentru acţiuni concrete, unele de mare
răsunet, pentru găzduirea la Caransebeş în noiembrie 1913 a adunării generale
a Societăţii pentru fond de teatru român, altele cu impact local, aşezate sub
scutul ASTRE!, al Reuniunii învăţătorilor români ortodocşi din dieceza
Caransebeşului sau al asociaţiilor culturale locale care promovau cântul,
teatrul şi literatura naţională.
Cu ocazia adunării generale a Societăţii pentru fond de teatru român
desfăşurată între 711 Onoiembrie 1913 la Caransebeş sub îndrumarea lui Miron
Cristea, Vasile Goldiş, omul de cultură şi luptătorul naţional, fost profesor la
Caransebeş, a declarat:" În zilele acestea, când ne-am adunat întru prea mărirea
culturii româneşti, cea mai nebiruită cetate afiinţei noastre naţionale, sufletele
tuturor să fie încălzite la simţul solidarităţii în serviciul neamului românesc.
Când această solidaritate va fi desăvârşită noi am învins". În cuvintele lui
Goldiş găsim chintesenta programului cultural al mişcării naţionale de la vest
de Carpaţi, ca o componentă inseparabilă şi chiar premergătoare a mişcării
politice, care în toamna anului 1918, printr-o solidaritate desăvârşită s-a
înfăptuit actul Marii Uniri. Episcopia Caransebeşului, ierarhul său cel luminat
împreună cu toţi enoriaşii întinsei noastre eparhii, şi-au adus şi prin acte de
cultură notabile o majoră contribuţie la izbânda istorică săvârşită la Alba-Iulia.

14

lbidem, an. XXVlll, nr. 16 din 21 aprilie/4 mai 1913, p. 2.
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ANUARELE INSTITUTULUI DIECEZAN- VALOROASĂ
INIŢIATIVĂ A EPISCOPULUI DR. ELIE MIRON CRISTEA
Praf Virginia Ardelean

Episcopul Dr. Elie Miron Cristea, având o vastă şi solidă pregătire
ştiinţifică, venind la conducerea Episcopiei, a fost animat de dorinţa de a
introduce ordine, rigurozitate în toate domeniile de activitate.
Recomandarea de a se redacta Anuare ale Institutului Diecezan 1 se
încadrează pe această linie a perfecţionării activităţii, a raportării anuale a
rezultatelor obţinute în domeniul educării tinerilor.
Au fost întocmite anuare pentru anii şcolari 1910/11, 1911/12, 1912113,
1913114, 1914115, 1915116, 1916/17, 1917118, 1918119.
De conceperea şi tipărirea lor răspundea directorul Institutului (dr. Iosif
Olariu până în 1917, respectiv Ioan Hango în 1917/18), care a antrenat în
redactarea materialelor atât corpul profesoral, cât şi o bună parte a elevilor.
Conţinutul anuarelor este riguros sistematizat. Începând cu prezentarea
începutului anului şcolar în curs şi continuând cu materiale teoretice-ştiinţifice
şi chiar practice privind o problemă (temă) de larg interes, cu prezentarea
structurii organizatorice a Institutului, a corpului profesoral cât şi a elevilor
ambelor secţii. Un loc aparte îl reprezintă prezentarea planului de învăţământ,
a programelor şcolare, a manualelor şcolare ce sunt utilizate pentru fiecare
secţie, pentru fiecare obiect de învăţământ. Foarte interesante sunt articolele
care prezintă activitatea extraşcolară a profesorilor şi elevilor Institutului.
Societatea de lectură "Ioan Popasu", excursiile, serbările şcolare cât şi
susţinerea materială a elevilor prin stipendii (burse) ale diferitelor fundaţii.
Anuarele sunt o importantă sursă de informare privind componenţa bibliotecii
profesorilor, a bibliotecii Societăţii de lectură "Ioan Popasu" cât şi privind
1
Vezi şi Petru Călin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeş, /885-1918, voi. 1,
Editura Banatica, Reşiţa, 1996, pp. 93-96; Ionel Popescu, Constantin Brătescu, Patriarhul
Miron Cristea, ierarh providenţial al naţiunii române. Cuvântări, Editura Învierea, Timişoara,
2009, p. 60.
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Muzeului de Ştiinţe ale naturii, cu prezentarea donaţiilor
mecenaţilor pentru îmbogăţirea lui.
Sunt prezentate informaţii privind condiţiile înscrierii în anul şcolar
următor cât şi manualele valabile pentru următorul an şcolar, precizându-se
interzicerea folosirii manualelor vechi.
Materialele prezentate în prima parte a anuarelor sunt dovezi ale
preocupărilor profesorilor Institutului, cât şi ale elevilor ambelor secţii.
Tematica este foarte diversă: tratează probleme de larg interes, de teologie,
pedagogie, literatură, de istorie a învăţământului, cât şi evidenţierea unor
personalităţi care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării Institutului Diecezan.
În cuvântul de deschidere a anului şcolar 1914115 rostit de episcopul
Miron Cristea, se remarcă îndemnurile pentru continua perfecţionare: " ... să
fii- după vorba Sf Scripturi- «Lumina lumii şi sarea pământului», adică să
fii însuţi lumina, ca să poţi lumina pe alţii, şi să fii tu însuţi model de purtare
şi de fapte bune, care să dospească în sufletul celor încredinţaţi năzuinţă spre
continuă perfecţionare" 2 • Profesorii sunt îndemnaţi să sădească în sufletul
tinerilor sămânţa curată a credinţei noastre creştineşti, să-i convingă pe tineri
că misiunea de slujire a altarului "trebuia să fie un izvor de virtuţi, iar nu un
simplu mijloc de traiu, având preoţii să trăiască mai mult pentru fiii lor decât
pentru ei înşişi''_)
O adevărată lecţie de comportament este oferită tinerilor de Andrei
Ghidiu în Prelegerea privind pregătirea pentru împărtăşanie cu Sfănta Taină
a Cuminecăturii ( 191711918), insistând asupra momentelor ce premerg acest
moment (postul, pocăinţa, mărturisirea, ,facerea din destul pentru păcate"),
dar şi îndemnul ca după mărturisire şi împărtăşanie "să trăim cu multă grijă
şi cucernicie ". 4
O interesantă problemă privind situaţia şcolii româneşti este tratată în
articolul semnat de Nicolae Regman (191 011911 ), "Contribuţiuni la istoria
şcoalelor bănăţene".

Cuvântarea episcopului dr. E. Miron Cristea la inceputul anului şcolar 1914/15,
în Anuarul Institutului Teologic şi Pedagogic gr. ar. al Diecezei Caransebeşului pe anul
191411915, Caransebeş, 1915, p. 14 (în continuare Anuarul Institutului Diecezan).
1
Ibidem, p. 16.
4
Andrei Ghidiu, Pregătirea pentru impărtăşanie cu Sfânta taină a cuminecăturii, în
Anuarul Institutului Diecezan, 191711918, p. 8.
2
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Studiul profesorului Dr. Nicolae Regman apreciază activitatea neobosită
a directorului general pentru învăţământul iliric, Teodor Iancovici de Mirevo
privind dezvoltarea şcolilor bănăţene în sec. al XVIII-lea. Iancovici a urmat
timp de un an cursuri de pedagogie la Viena sub conducerea renumitului preotpedagog Felbiger, unde a învăţat" toate cele de lipsă pentru un director de la o
şcoală model". 5 Ajutat de Ştefan Vuianovski şi de Mihail Roşu Martinoviciu
a început o muncă asiduă şi rodnică pentru şcoală. Începând cu instruirea
dascălilor, cu manualele şcolare bilingve (germană-română), cu sublinierea
rolului preotului din localitate de a inspecta şi îndruma şcoala, activitatea
sa neobosită nu a rămas fără rezultate. În decursul unui deceniu 1768-1778
numărul şcolilor a crescut cu aproape 200, la fel şi numărul învăţătorilor.
La finalul studiului, prof. Nicolae Regman apreciază că "vremea de la
finele secolului al XVIII-lea este epoca luptelor de dezrobire prin care - au
clădit temeiurile culturii naţionale unitare "6 şi reprezintă un îndemn pentru a
duce mai departe această luptă pentru menţinerea şcolilor româneşti ameninţate
de apăsătoarea legislaţie guvernamentală ce urmărea maghiarizarea prin şcoală
a românilor.
Articolele semnate de dr. Vasile Loichiţa, ,,Literatura religioasă
şi istorică la români la începutul sec. al XIX-lea" (1912/13) şi "Trei poeţi
ardeleni la începutul sec. al XIX-lea" (1914115), analizează personalităţile
şi dimensiunile tematice ale operelor scriitorilor români. Sunt interesante
consideraţiile generale privind literatura începutului secolului al XIX-lea: ,Jn
viaţa poporului român şi deci şi în literatura lui de la începutul sec. al XIX-lea
numită cu drept o epocă de tranziţie; este tranziţia definitivă de la duhul cel
oriental la cel modern, apusean, de la Janariotism la latinism şi la influenţa
franceză, şi prin aceşti doi factori la ideea naţionalităţii şi libertăţii". 7
În articolul "Trei poeţi ardeleni la începutul sec. al XIX-lea", autorul
realizând o comparaţie între poeţii din principate (România) şi cei" ... de la noi,
dincoaci de munţi (Transilvania n.n.), aceştia sunt cărturari ieşiţi din popor,
cari scriu tot pe seama acestui popor, în graiul şi în versul lui, despre lucrurile
cari le ştiau din clasicii vechi sau scriitorii germani şi unguri. Aceşti scriitori
Nicolae Regman, Contribu(iuni la istoria şcoalelor bănăţene, în Anuarul Institutului
Diecezan 191011911, p. 7.
6
Ibidem, p. 13.
7
Dr. Vasile Loichiţa, Literatura religioasă şi istorică la români la inceputul sec. al
XIX-lea, în Anuarul Institutului Diecezan, 191211913, p. 3.
5
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poporali, ale căror versuri sunt cetite cu drag şi azi de pătura ţăranilor de
la noi, sunt Vasile Aran, Ioan Barac şi Ion Budai Deleanu". 8 Prezentând şi
analizând opera celor trei poeţi, Vasile Loichiţa insistă asupra epopeii comice
Ţiganiada, aducând la cunoştinţa cititorilor valenţele educative ale lucrărilor
prezentate. Profesorul Vasile Loichiţa evidenţiază râvna deosebită a scriitorilor
pentru studiul limbii româneşti .. căci studiu/limbii trebuie să servească pentru
acelaşi cop practic ca şi studiul istoriei, să dea dovezi noi pentru originea
romană şi prin aceasta sprijin în lupta pentru drepturile naţionale ". 9
Un real interes prezintă articolele ce tratează personalităţi didactice, care
prin activitatea lor sunt exemple demne de urmat.
Articolul semnat de prof. GheorgheNoaghea, ,,Pestalozzi" 10 (191311914),
prezintă personalitatea şi opera marelui pedagog, ale cărui idei despre educaţie
erau valabile, fiind recomandate pentru aplicarea lor şi de către contemporani.
Idei precum "învăţătorul să fie faţă de elevi cu adevărată iubire părintească"
(p. 18); "intuiţiunea e baza instrucţiunei" (p. 20) (Pestalozzi fiind numit şi
"pedagogul intuiţiei"; "înlănţuirea, continuitatea între cunoştinţele noi şi
vechi" (p. 20); "metodul cel mai bun este acela care stârneşte activitatea
elevului şi-i dezvoltă interesuf' (p. 20); "învăţătorul pune întrebări, elevii
răspund, explicaţiile lungi obosesc, întrebările aţâţă şi însujleţesc" (p. 20);
,Jnstrucţiunea să fie activă; profesorul arată drumul, dar lasă pe copil să
meargă singur; să-i procurăm ocaziunea de a-şi exercita observaţiunea şi
judecata. Aşa se trezeşte interesul şi atracţiunea ... Aceasta se poate face
numai dacă învăţământul eşi atrăgător, deci luminos, clar, limpede" (p. 20);
" ... Trebuie respectată libertatea copilului. Chiar dacă vede învăţătorul că
elevul judecă greşit, îl lăsăm să judece greşit până la capăt şi numai după
aceea îi arătăm greşala" (p. 21 ); " ... Trebuie să cunoşti bine sufletul copilului
ca să-I poţi creşte şi instrui" (p. 21 ).
Pestalozzi a trăit şi a creat în sec. al XVIII-lea şi la începutul sec. al XIXlea, în plină epocă a luminilor. Ideile lui despre educaţie au fost considerate
valabile şi demne de urmat în tot sec. al XIX-lea, în sec. al XX-lea şi sunt
absolut îndemnuri şi pentru noi cei de astăzi.
Dr. Vasile Loichiţa, Trei poeţi ardeleni la Începutul sec. al XIX-lea, în Anuarul
Institutului Diecezan, 191411915, p. 4.
9
ldem, Literatura religioasă ... , p. 4-5.
10
Gheorghe Noaghea, "Pestalozzi", în Anuarul Institutului Diecezan, 1913/1914, p.
3-23.
8
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Profesorul Gheorghe Noaghea a ales să trateze personalitatea şi opera
renumitului pedagog, ca model pentru generaţiile timpului.
În anuare se prezintă şi personalităţi didactice care şi-au pus amprenta
asupra Institutului Diecezan, cum sunt Patriciu Drăgălina, fost profesor dirigent
al Institutului pedagogic, .. valoros profesor, dedicat chemării sale .şi plin de
iubire faţă de elevii săi ". 11 A fost un pasionat cercetător al Istoriei Banatului
de Severin, cât şi al unor importante studii metodice privind predarea istoriei
şi geografiei.
La moartea sa, fiicele sale au făcut o donaţie de 1000 coroane care să
servească drept stipendiu pentru un fiu de grăniceri.
Prezentarea activităţii didactice desfăşurate de prof. Gheorghe Petrescu,
la împlinirea a patru decenii de muncă la catedră, model de muncă şi de viaţă
închinată şcolii, a fost un prilej de sărbătoare pentru colectivul didactic şi pentru
elevi deopotrivă: ,,Patruzeci de ani a slujit cu zel necurmat .şi cu stăruinţă acel
scop nobil .şi sublim, de a creşte suflete.şte-moralice.şte tinerimea noastră gr.
or., să o formeze în împlinirea datoriei de oameni .şi cetăţeni". 12
Principiul de a antrena în alcătuirea Anuarelor şi a unor elevi merituoşi
este demonstrat de articolul semnat de clericul cursului II, Pavel Popa
( 191111912) privind excursia în Italia făcută de 12 elevi merituoşi, în primăvara
anului 1912, sub conducerea profesorului Gheorghe Petrescu, din iniţiativa
episcopului Miron Cristea.
Se remarcă bogăţia de date, dar şi emoţia de a păşi e "pământul strămoşilor
noştri". 13

Anuarele prezintă particularităţile desfăşurării activităţii didactice de la
condiţiile materiale (săli de clasă, laboratoare, muzee, biblioteci, internate)
la cele de instrucţie şi educaţie. Este prezentată încadrarea profesorilor cu
disciplinele predate, cât şi programa analitică pentru fiecare disciplină. Este
prezentată componenţa elevilor din fiecare clasă cât şi situaţia lor şcolară.
Începând cu anul 1914, anuarele prezintă condiţiile grele în care se
desfăşoară cursurile. Cadrele didactice mobilizate pe front, spaţiul şcolii şi
11
12

Anuarul Institutului Diecezan, 1917/1918.
Gh. Pfeiffer, "Gheorghe Petrescu", Anuarul Institutului Diecezan, 1914-1915, p.

17-18.
13

Pavel Popa, Escurziunea noastră în Italia, în Anuarul Institutului Diecezan
191/11912, p. 3.
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al intematului este destinat ca spaţiu de spital pentru răniţi 1\ astfel că "numai
cu încordări foarte mari, cu zel şi cu conştiinciozitate" 15 s-au putut desfăşura
cursurile.
Întrucât învăţătorul titular al Şcolii de aplicaţie de pe lângă Institutul
Diecezan, Ion Popa Curescu, era prizonier în Rusia, prelegerile practice le ţineau
teologii din cursul III, iar un teolog din cursul II având diploma de învăţător
a fost încredinţat cu conducerea claselor de aplicaţie. 16 Datorită condiţiilor
speciale, prelegerile practice s-au desfăşurat şi la Şcoala Confesională din
Caransebeş sub conducerea învăţătoarei Ana Borlovan care a demonstrat
pricepere, zel şi tact pedagogic.
Anuarele reflectă pregătirea superioară a profesorilor încadraţi. Marea
majoritate au doctorat la disciplinele predate: dr. Iosif Olariu, dr. Dimitrie
Cioloca, dr. Vasile Loichiţa, dr. Moise Ienciu, dr. Petru Barbu, dr. Constantin
Popasu. Foarte mulţi profesori chiar dacă nu aveau doctoratul sau demonstrat
o înaltă pregătire ştiinţifică şi o desăvârşită vocaţie didactică, precum Andrei
Ghidiu, Gheorghe Petrescu, Gheorghe Noaghea, Ilie Orzescu, Antonie
Sequens, Ioan Hango, Alexandru Buţiu, Sabin Evuţian.
Pregătirea superioară este confirmată şi de faptul că numeroase manuale
folosite de elevi erau concepute de foşti sau actuali profesori caransebeşeni
(Vasile Mândrean. Iosif Olariu, Petru Barbu, Antonie Sequens, Enea Hodoş,
George Dragomir, Iuliu Vuia, Vasile Goldiş).
Anuarele evidenţiază activităţile extraşcolare ale elevilor îndrumaţi de
profesori.
Atrage atenţia în mod deosebit intensa activitate desfăşurată de
Societatea de lectură "Ioan Popasu", tematica încărcată de semnificaţii a
expunerilor susţinute de elevi şi profesori în adunările generale, precum:
"Viaţa şi moment~~~ mai însemnate ale activităţii lui Alexandru Ioan Cuza"
susţinută de l. Lungu (teolog cursul III), "Eminescu şi cultura naţională"
susţinută de teologul (cursul Il) 1. lmbroane (Anuarul 191111912), "Andrei
Baron de Şaguna" disertaţie susţinută de P. Sopon elev pedagogie, cursul IV
(Anuar 1912/1913).
14

Petru C!!.lin, op. cit., p. 95.
Jstoricu/ anului şcolar, în Anuarul Institutului Diecezan, 1915/1916, p. 3.
16
/bidem.
15
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Sunt consemnate şi programele artistice susţinute de elevi sub îndrumarea
profesorilor cuprinzând recitări, lecturi, piese vocale, aranjamente pentru cor
sau pentru instrumente muzicale, aparţinând scriitorilor şi compozitorilor
români: Şt. O. Iosif, Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Mihai Eminescu, Ion
Vidu, Ciprian Porumbescu, Antoniu Sequens, Iacob Mureşianu, fără a fi omişi
scriitori sau compozitori universali, precum Mozart, Beethoven, Schumann.
În raportul de activitate al Societăţii pe anul în curs se prezintă "averea"
Societăţii, premiile acordate celor care au prezentat materiale valoroase la
şedinţele Societăţii, fondul de excursii, starea bibliotecii.
Prin multitudinea informaţiilor prezentate, Anuarele reprezintă o sursă
importantă de cunoaştere a bogatei activităţi desfăşurate de Institutul Diecezan
pe anii respectivi, pepinieră de formare a preoţilor şi învăţătorilor confesionali.
Prin îndemnul de a se alcătui Anuarele Institutului Diecezan, episcopul
Miron Cristea a demonstrat încrederea în valoarea corpului profesoral, al
elevilor Institutului Diecezan, fiind convins că procesul educativ desfăşurat
aici contribuie la "luminarea" fiinţei umane, esenţială pentru desfăşurarea unei
activităţi întemeiată pe valori morale.
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VIZITA CANONICĂ A EPISCOPULUI
MIRON CRISTEA ÎN PROTOPOPIATUL F ĂGET
Alina Covaci

Numeroasele realizări înfăptuite pe plan bisericesc, şcolar, cultural,
social şi politic de către Elie Miron Cristea în calitate de consilier eparhial au
determinat recomandarea sa pentru alegerea ca episcop al diecezei Caransebeş.
Personalitate complexă, cu o capacitate uriaşă de muncă, Miron Cristea ajunge
pe scaunul episcopal din Caransebeş în urma celei de a treia alegeri de episcop
a Sinodului extraordinal, după ce primii doi aleşi Filaret Musta şi IosifTraian
Badescu nu au fost confirmaţi de către împărat.
La 25 aprilie 191 O, în Duminica Tomei, Dr. Miron Cristea a fost instalat
în scaunul episcopal de către părintele arhimandrit vicar episcopal Filaret
Musta în prezenţa unei numeroase asistenţe 1 • După Sfânta Liturghie, invocarea
Duhului Sfânt şi instalarea festivă în scaunul arhieresc, Prea Sfinţia Sa deschide
lucrările sinodului eparhial. În cadrul lucrărilor sinodului deputaţii au cerut ca
raportul general al senatelor bisericesc, epitropesc şi şcolar să cuprindă date
cât mai exacte, ca pe baza lor să se facă o analiză corectă a situaţiei în care
se afla dieceza Caransebeş. Consilieri eparhiali s-au conformat, drept pentru
care, în si nodul din 1911, rapoartele senatelor sunt mult detaliate. Raportul
senatului şcolar făcea o radiografie a situaţiei învăţământului confesional
românesc din cele Il protopopiate ale Diecesei Caransebeşului.
În general, românii duceau o luptă permanentă pentru susţinerea
caracterului confesional al şcolilor lor. Situaţia era consecinţa articolului
de lege XXVII din 1907 care prevedea introducerea în şcolile nemaghiare
unui număr suficient de ore ca la terminarea celor 4 ani de şcoală elevii să
fie capabili să-şi exprime gândurile în scris şi oral în limba maghiară. Legea
stabilea că parohia trebuia să asigure un salar minim de 1000 coroane/an
învăţătorului, căruia se adăugau din cinci în cinci ani gradaţii de câte l 00 sau
1

Protocolul Sinodului Eparhial al diecesei gr. ort. române a
1910, p. 35.

Caransebeşului,

Caransebeş
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sau bani de chirie (200 cor.) şi Yt jugăre de pământ.
Comunităţile care nu puteau îndeplini aceste condiţii puteau cere ajutor de
la stat, însă obiectele de studiu - aritmetica, geografia, lb. maghiară, istoria
(Ungariei), constituţia - se predau în limba maghiară după manuale aprobate
de minister şi după un număr de ore impus de ministru 2• Singurul protopopiat,
din cele 11 protopopiate ale diecezei Caransebeş, care nu a cerut ajutor de
la stat pentru întregirea salariilor învăţătorilor a fost protopopiatul Vârşeţ.
Într-o situaţie dificilă se aflau protopopiatele Lugoj, Buziaş, Bocşa-montană
şi Caransebeş, însă protopopiatul Făget se afla în situaţia cea mai precară.
Comunele bisericeşti erau sărace şi în incapacitatea de a susţine prin mijloace
proprii şcoala confesională la standardele prescise de lege. Cauzelor materiale
li se adaugă absenţa preoţilor şi învăţătorilor care să-i călăuzească. Mai
mult de jumătate din posturile de învăţător erau vacante, iar pentru ocuparea
unui post se organiza de două (sau chiar de trei) ori concurs, dar din cauze
pecuniare, acestea nu erau atractive pentru candidaţi. Situaţia s-a agravat
însă foarte mult pentru învăţământul românesc din această zonă ca urmare
a ordonanţei ministeriale care a interzis împreunarea postului de preot cu cel
de învăţător. Unele comune rămase fără păstor au fost amăgite să renunţe la
şcoala confesională şi să ceară şcoală comunală sau de stat.
"Matericeşte stau slab de tot, nu au preste tot conducători fireşti, cari
să-i înveţe la bine, jertfe nouă nu pot aduce, căci plătesc la cult şi câte 8090%, ba unele comune şi câte 210%. Între astfel de împrejurări să te mai puni
să-i constrângi, ca să zidească şcoale noi, după toate recerinţele legii, ar fi o
adevărată ruină pentru comunele acelea şi n-ar fi eschis, ca din cauza aceasta
poporul istovit să părăsească şi credinţa strămoşească ... " 3 •
Episcopul Miron Cristea urmând porunca Mântuitorului: "Mergând
învăţaţi toate neamurile"(Matei 28, 19), face vizită canonică în protopopiatul
200 coroane,

locuinţă

Făget.

"Ni-am ţinut de datorinţa în acest al doilea an al păstoririi Noastre să
Ne coborâm pe timp mai îndelungat în mijlocul turmei Noastre cuvântătoare,
răzleţită prin pitoreştile văi şi coline ale tractului protopopesc al Făgetului,
Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica
Transilvania in perioada dualismului I867-I9I8, Ed. Institutului Biblic
2

românească
şi

din

de Misiune a

Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu 1986, p. 154.
3

Protocolul Sinodului Eparhial al diecesei gr. ort. române a

Caransebeş

1911, p. 77-78.
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în credinţa noastră dreptmăritoare creştină,
propovăduindu-le nemijlocit cuvântul adevărului, iubirea de neam şi patrie,
de limbă, lege şi moşie şi întărindu-i în toate virtuţile creştineşti şi cetăţeneşti,
fiind pe deplin convins, că pe această cale se pot obţinea rezultate mai frumoase
4
şi mai grabnic decât cu zeci de ordine date în scris" •
Motivul pentru care a ales acest protopopiat este precizat de ierarhul
însuşi. "Am ales acest ţinut mai sărac al eparhiei Noastre, pentru că aici se
simţia mai mult lipsa de încurajare a credincioşilor mai ales la aducerea de
jertfe întru susţinerea şcoalei noastre confesionale, precum şi în multe alte
ca prin grai viu

să-i întărim

privinţe" 5 •

În drumul său spre Făget Prea Sfinţia Sa a fost întâmpinat începând de la
Lugoj în fiecare gară de către preoţi, învăţători, reprezentanţi ai administraţiei
locale, credincioşi. În gara din Cliciova, primul sat din protopopiatul Făget la
calea ferată, a fost întâmpinat de către protopopul tractului, Sebastian Olaru.
În Făget în prezenţa unei asistenţe impresionante protopretorele Ladislau
Schonenfeld adresează salutul de bun venit şi urarea de mulţi ani cu sănătate,
să lucreze pentru folosul bisericii şi patriei, din partea întregii comunităţii,
indiferent de naţionalitate sau confesiune. Din partea preoţilor a vorbit preotul
Antoniu Angel de la parohia Coşava.
În semn de preţuire pentru ierarhullor întreaga localitate au transformat-o
într-o grădină de flori şi verdeaţă iar drumul I-au presărat cu iarbă. Miron
Cristea a poposit la casa protopopului Sebastian Olaru, care era "împodobită
în mod maestros cu ghirlande de flori şi foionfoi, cu covoare, verdeaţă,
glasturi de flori. Întreaga casă şi intrarea erau prefăcute în un buchet de flori şi
podoabe cu mult gust aranjate"6 . Seara a urmat slujba de priveghere iar a doua
zi duminică 3/16 iulie 1911 s-a sfinţit biserica din Făget, care fusese renovată
şi pictată de către pictorul academic Virgil Simonescu 7 • Slujba de sfinţire şi
Sfânta Liturghie s-a oficiat de către Dr. Miron Cristea alături de arhimandrit
Filaret Musta, protopop G. Popovici al Lugojului, protopop Sebastian Olaru,
prof. G. Petrescu, diacon Aurel Mihaescu şi aproape toată preoţimea tractului.
În cadrul Sfintei Liturghii au fost sfinţiţi întru citeţi teologii Constantin Iosof
şi 1. Lorinţiu, răspunsurile le-a dat corul nou înfiinţat din Făget. După serviciul
4

5
6
7

Ibidem.
Protoco/u/1912, p. 59.
Foaia diecesană, XXVI,
Ibidem.
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1911, nr. 29 din 30 iulie, p. 3.
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religios arhiereul a primit reprezentanţii administraţiei şi antistiei comunale
condusă de protopretorele L. Schonenfeld, Bisericii romana-catolice din
Făget prin protopopul A. Pechtl, Bisericii izraelite, Judecătoriei cercuală,
perceptorul, erariul silvanal, casina maghiară, societatea de lectură romanacatolică, avocaţii greco-catolici, preoţii şi învăţătorii ortodocşi, tuturor le-a
răspuns în diferite limbi 8 .
Însoţit de membrii ai Consistoriului diecezan, protopopul Sebastian
Olaru, preoţi, credincioşi, episcopul începe vizitarea "Ţării Făgetului". Chiar
dacă era în timpul săptămânii în vremea muncilor de vară pretutindeni a fost
primit cu multă bucurie, fiecare parohie făcând din această vizită canonică zi de
sărbătoare, de altfel tradiţia locului nu păstra nici o menţiune despre vreo vizită
a vreunui ierah român prin acestă regiune. Bucuria credincioşilor este redată
de modul în care şi-au împodobit satul pentru primirea distinşilor oaspeţi. "În
tot locul uliţele comunelor erau prefăcute în adevărate grădini. Şiruri întregi
de verdeaţă formau podoaba plăcută de ambele părţi ale şoselelor, curăţăte,
măturate, presărate cu fiori şi iarbă proaspătă. Drumurile şi în satele de munte,
văile înguste erau direse, podurile tocmai din nou. Porţi de triumf de verdeaţă,
fiori, cu inscripţii în tot satul, fie una fie mai multe. Casele oamenilor curăţite,
văruite, împodobite. Cu un cuvânt ţinutul întreg luă haină de sărbătoare, spre a
primi cu vrednicie pe primul arhiereu român, care şi-a luat osteniala a vizita la
ei acasă până şi pe credincioşii din cele mai răzleţe crânguri ale acelui ţinut" 9 •
Vizitarea parohiilor protopopiatului Făget s-a desfaşurat în două etape:
prima parte a vizitei a fost în perioada 3 - 9 iulie 1911, cea de a doua între 2- 8
octombrie acelaşi an. În această vizită a fost însoţit de arhimandritu1 Filaret
Musta, secretarul consistorial Dr. Cornel Comean, prof. G. Petrescu, diacon
dr. Aurel Mihăescu 10 , protopopul Sebestian Orlariu, diaconu1 Pavel Magdescu
uneori de dr. George Gârda, dr. Octavian Popescu, dr. Petru Groza, Dionisie
Feneş, doamnele Olariu, Gârda, Popescu, Feneş, preoţi şi alţi credincioşi 11 •
Vizita canonică în protopopiat s-a făcut după următorul itinerar: luni
4117 iulie s-a poposit în Temereşti, Sinteşti, Margina-Zorani şi Nemeşeşti,
marţi 5/18 iulie Coştei, Coşava, Coşăviţa, Homojdia şi Curtea, miercuri 6/19
iulie Pietroasa, Crivina, Poeni, Fărăşeşti, joi 7/20 iulie Luncani, Tomeşti,
" Foaia diecesană, XXVI, Caransebeş, 1911, nr. 30 din 6 august, p. 4.
Foaia diecesană, Caransebeş, XXVI, 1911, nr. 31 din 13 august, p. 4.
10
ldem, nr. 27 din 16 iulie, p. 3.
11
ldem, nr. 31 din 13 august, p. 4.
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Româneşti-Goizeşti,

Breazova, vineri 8/21 iulie Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti,
Baloşeşti, Bichigi, Băseşti, sâmbătă 9121 iulie Drăgsineşti, Mâtnicul-mic,
Fârdea, Hauzeşti Gladna-montană şi Gladna-română. Prima parte a vizitei s-a
încheiat duminică cu oficierea Sfintei Liturghii la "Balta-caldă" din hotarul
comunei Româneşti 12 •
În 2 octombrie 1911 vizita canonică întreruptă în iulie s-a continuat cu
sfinţirea bisericii din Cliciova. În ziua următoare a vizitat satele Pogăneşti,
Sărăzani şi Bîrna, în 4 octombrie Jureşti cu filia Boteşti, Drinova, Săceni,
în 5 octombrie Bucoveţ, 6 octombrie Susani, Sudriaş-Jupani, Bujor (Traian
Vuia), 7 octombrie Povergina, 8 octombrie Surducu-mic, Botineşti, iar în 9
octombrie Sfânta Liturghie la Făget.
În toate parohii le s-au ţinut servicii religioase în funcţie de momentul zilei:
rugăciunea de dimineaţă, parastas pentru cei morţi, rugăciuni de dezlegare de
păcate, rugăciune de mulţumire, sfinţirea apei, vecernie, rugăciuni de sănătate,
Sfânta Liturghie. Serviciile religioase erau urmate de cuvântul de învăţătură
ţinut de către părintele episcop în curtea bisericii, la umbra unui copac sau pe
culmea dealului pentru a putea fi auzit şi văzut de mulţimea adunată în număr
mult prea mare pentru lăcaşurile de închinare. În general acesta era adaptat
situaţiei existentă în parohie în urma informaţiilor furnizate de preotul local.
S-au ţinut cuvântări despre iubirea creştinească, păstrarea legilor bisericeşti, a
datinilor, obiceiurilor, portului popular, cinstirea părinţilor şi cultivarea limbii
române prin consolidarea, reenovarea şi edificarea şcolilor confesionale singurele în măsură să vegheze la cultivarea sentimentelor româneşti.
Combaterea concubinajului, a certurilor, bătăilor, beţiei şi luxului au
fost alte câteva probleme pe care Prea Sfinţitul părinte episcop le-a dezbătut
subliniind de alfel consecinţele negative pe care le au acestea în dezvoltarea
comunităţii. Combaterea beţiei a fost unul din viciile combătute prin circulare
în întreaga Mitropolie Ortodoxă Română, însă realitatea de la faţa locului
I-au determinat să le reamintească credincioşilor consecinţele acesteia atât
din punct de vedere religios, medical cât şi economic, sublinind că decât să
risipească banii la crâşmă mai bine să cumpere pământ. Astfel de îndemnuri
a dat în parohiile Tomeşti, Româneşti, Curtea, Bichigi, Săceni, Botineşti,
12

Protocolu/ ... 19 12 , p. 69-70.
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Pogăneşti. În comuna Bucovăţ, unde beţia făcea ravagii a insistat asupra
implicaţilor

medicale care se răsfrâng asupra copiilor 13 •
Au fost îndemnuri pentru conlucrarea cu autorităţile locale, respectarea
legilor ţării, a dinastiei şi buna înţelegere între oameni. În raportul înaintat
de către episcop sinodului, acesta aminteşte că administraţia locală a sprijinit
sătenii pentru ca arhiereul să aibă o primire aleasă. Primirea cordială din partea
autorităţilor este menţionată şi în coloanele Foii Diecesane. Spre exemplu
protopretorele L. Schonenfeld l-a însoţit mai multe zile pe episcopul M.
Cristea, mergând înainte şi îngrijindu-se de ultimele detalii. Acesta ajunsese să
cunoască chiar detalii legate de tipic, cum să fie aranjate masa pentru slujire,
cărţile necesare, apă sfinţită, busuioc 14 • Respectul pe care autorităţile l-au
arătat arhiereului reiese şi din primirea pe care unii funcţionari ai statului i-au
făcut-o venind special pentru această întâlnire. În acest caz a fost inspectorul
suprem al topitoriilor de fier ale statului, d-l Buczer Jozsef, venit special
la Poieni, de unde se transporta minereu pentru topitoria din Hunedoara.
Alocuţiunii în maghiară P.S Sa răspunde tot în maghiară rugând sprijin pentru
românii care trăiesc în această localitate de munte fără pământ arabil şi păşuni.
În cadrul banchetului organizat pentru arhiereu şi 14 persoane din suita sa la
hotelul statului, inspectorul Buczer mărturisea că la început s-a apropiat cu
"sfială rece" dar văzând poporul adunat, ascultând (înţelegea româna) slujba
şi poveţele date de arhiereu se bucură că l-a întâlnit. Mai mult promite sprijin
românilor iar peste 2-3 ani pentru a se convinge de progresul acestora să revină
la Poieni, unde va fi totdeauna binevenit 15 •
Alt prilej de întâlnire cu autorităţile statului a fost vizita la fabrica de
sticlă de la Tomeşti, unde a fost aşteptat de director, oficiali şi muncitori.
Directorul ţine o alocuţiune în limba germană căreia prea sfinţia sa răspunde
tot în germană. După binecuvântarea muncitorilor, Prea Sfinţia Sa şi cei care
l-au însoţit au primit în dar pahare cu monograma fiecăruia înscripţionată pe
ele. Suitei episcopului i se alătură şi directorul fabricii 16 •
În lunga vizită prin cele 49 de localităţi ale protopopiatului Făget,
episcopul Miron Cristea ca un adevărat păstor mereu îngrijorat de soarta turmei
sale îşi permite să dea poveţe chiar reprezentanţilor autorităţilor statului. În
13

Ibidem.
Foaia diecesană, Caransebeş, XXVI, 1911, nr. 31 din 13 august, p. 4.
~ ldem, nr. 32 din 20 august, p. 3.
16
ldem, nr. 33 din 27 august, p. 3.
14
1
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predica rostită după sfinţirea bisericii din Cliciova, sfătuişte credincioşii sâ-şi
iubească biserica, patria şi naţia, să se supună legilor statului şi autorităţilor
bisericeşti şi politice care au datoria "a munci pentru ridicarea poporului pe
umerii căruia zac sarcinile cele mai mari ale ţării". De remarcat este îndemnul
dat autorităţilor prezente să înveţe limba poporului pentru a-l înţelege mai
bine, să devină educatorii acestora în ce priveşte ordinea, progresul economic,
normelor sanitare că "vai de cel ce aplică doar rigorile legii". Ca urmare a
acestui îndemn vicecomitele Aurel Issekutz la agapa care a precedat sfinţirii
bisericii a vorbit şi în limba română 17 •
Credincioşii atraşi de învăţăturile rostite îl conduceau până la marginea
satului, alţii îl însoţeau până în satul vecin. Locuitorii satului Temereşti, cu
mic cu mare, şi-au urmat arhiereul, acesta văzând dragostea lor, a dispus să
mâne trăsurile mai încet, ca astfel "oile cuvântătoare - resfirate într-un aspect
din cele mai pitoreşti pe pajiştea verde a coastei din stânga drumului -urmau
cum urmează roiul de albine matca ieşită din coşniţă" 18 •
Întâmpinarea arhiereului - moment unic în viaţa multor credincioşi - se
transforma în clipe cu multă încărcătură emoţională. Un astfel de moment a
avut loc la întâmpinarea făcută de către preotul din Coşava, Antoniu Angel,
care îl aştepta cu baldachin şi litie la intrarea în sat înconjurat de mulţime de
copii. Din mulţimea copiilor, o fetiţă i s-a adresat arhireului: "Prea bunule
părinte, Mântuitorul Hristos a zis apostolilor săi: Lăsaţi copiii să vină la
mine ... , cu dragoste fiiască ne rugăm şi noi: Lasă prea sfinte părinte, să ne
apropiem cu neţărmurită iubire de cela ce ne eşti părinte bun, căci atâta avem
şi noi ... ". Emoţionat de aceste cuvinte i-a dăruit fetei un galben pe care să-I
poarte la gât drept amintire a acelei zile 19 •
Combaterea avortului, combaterea obiceiului de a nu avea mai mult de
doi copii încetăţenit în rândul bănăţenilor au fost alte câteva idei dezbătute
în cuvântările sale. În opinia sa, copiii sunt cea mai mare comoară naţională,
scoţând în evidenţă că cea mai frumoasă femeie nu este cea mai împodobită şi
"rumenită" ci cea care are în braţe cel mai sănătos copiF 0 •
Deseori în cuvintele de învăţătură, acolo unde realitatea locului o
impunea, Miron Cristea laudă preotul şi enoriaşii satelor unde şcoala şi biserica
17

ldem, nr. 43 din 23 octombrie, p. 2.
ldem, nr. 31 din 13 august, p. 5.
19
Ibidem, p. 6.
20
Ibidem, p. 4.
IK
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se aflau în bună orânduire. Un asfel de exemplu este preotul Antoniu Angel
care în faţa enoriaşilor săi primeşte cuvinte de laudă din partea superiorului,
pentru vrednicia sa recunoscută în toate împrejurimea, pentru osteneala de a
pune ordine în socoţile protopopiatului, drept pentru care este răsplătit cu brâu
roşu 21 •

De fapt, în cadrul vizitei în protopopiatul Făget, au fost distinşi doi preoţi
cu brâu roşu pentru meritele bisericeşti şi şcolare. Cel de al doilea preot a fost
Dimitrie Iosof din parohia Bujor, care a primit distincţia în cadrul Liturghiei
de la Izvorul Miron 22 • Din raportul episcopului şi din coloanele Foii Diecesane
reiese hărnicia preotului prin chiverniseala corectă a averii bisericeşti, dovedită
de şcoala şi biserica nou edificate 23 •
Mare admirator al portului popular, a cusăturilor tradiţionale, el însuşi
fiind fiu de ţăran, îndeamnă credincioşii să-şi păstreze portul nealterat, aşa cum
1-au moştenit de la strămoşi. În satele de munte, unde tentaţia de a împrumuta
elemente vestimentare străine era mult redusă, frumuseţea costumelor populare
impresionează prin motivele originale româneşti întreaga suită. Satul Luncani
se transformă într-o veritabilă expoziţie etnografică românească, credincioşii
fiind îmbrăcaţi în frumoasele costume populare originale, specifice zonei
muntoase, dintre care se remarcă portul femeiesc 24 • În satul Breazova unele
ferestre erau împodobite cu "covoare" tradiţionale, în predică laudă măiestria
femeii a cărei ţesături au reuşit să-1 impresioneze, dând-o drept pildă de
hărnicie pentru întreaga comunitate 25 • În satele bogate sau cele din împrejurul
oraşelor modernitatea s-a impus şi în vestimentaţie. Ca o mustrare la adresa
celor care iubesc luxul le reaminteşte de importanţa păstrării valorilor
naţionale, tradiţiilor şi portului popular "necorcit"( în parohiile Fârdea şi
Beghei) 26 • Tot ca un susţinător al tradiţiilor şi portului popular participă la ruga
satului Cliciova organizată în curtea bisericii, unde Prea sfinţia Sa a îndemnat
cultivarea tuturor dansurilor naţionale şi păstrarea costumelor populare27 •
În parohia Jupâneşti, renumită pentru ocupaţia locuitorilor săi, arhiereul
21

Ibidem, p. 6.
Ibidem, p. 7.
23
Protocolu/ ... !912, p. 74.
24
Foaia diecesană, Caransebeş, XXVI, 1911, nr. 33 din 27 august, p. 3.
25
Ibidem.
26
Foaia diecesană, Caransebeş, XXVI, 1911, nr. 34 din 3 septembrie, p. 3.
27
ldem, nr. 43 din 23 octombrie, p. 3.
22
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asistă

la o demostraţie dată în tehnica olăritului de către doi elevi
de 11 şi 7-8 ani. Pentru osteneala de a face fiecare câte o oală, episcopul le
adresează cuvinte de încurajare şi îi recompensează cu bani, iar primarului
prezent la acest eveniment îi sugerează să creeze o bursă pentru un elev în
vederea perfecţionării meseriei de olar 8 •
Printre parohiile vizitate a întâlnit şi comunităţi unde tentaţia de a părăsi
credinţa ortodoxă era destul de mare, parte din cauza clerului, parte din cauza
unui susţinut prozelitism, cu care se confruntau. În aceste parohii a susţinut
cateheze menite să întărească credinţa ortodoxă. În Coşteiul de Sus, din cauza
preotului suspendat Sudreşian, enoriaşii doreau să părăsească biserica; în
predică episcopul a arătat că nimeni nu poate avea un motiv pentru a se supăra
pe biserică, enumerând căteva exemple din lupta românilor pentru păstrarea
credinţei ortodoxe 29 • Au fost predici despre combaterea nazarenismului,
atragerea celor rătăciţi de turma cea mare. Elocvenţa predicilor sale face ca
şi cel care părăsise credinţa ortodoxă să îngenuncheze la rugăciunile săvârşite
de arhiereu, este cazul unui pocăit din BăteştP 0 • În Fârdea unde numărul
pocăiţilor era destul de mare, aveau casă de rugăciune, câţiva dintre ei au
venit la întâmpinarea arhiereului, intrând chiar în biserică unde au asistat la
serviciul religios 31 •
Au existat şi momente în care episcopul nu s-a sfiit să mustre poporul şi
preotul acolo unde realitatea o impunea. În satul Margina, deşi era o frumoasă
comună românească, biserica era mică şi din lemn, iar şcoala fusese închisă
de autorităţi ca urmare a deciziei corporaţiilor bisericeşti de a o sista. În acest
caz în cuvântul său episcopul se întreabă: "Ce rost că mă primiţi frumos, iar
porunca mea de susţinerea scolii confesionale n-o ascultaţi?" 32 . De altfel,
putem spune că în întreaga sa vizită Miron Cristea a insistat pentru păstrarea
şi conservarea valorilor naţionale, promovând suţinerea şcolilor confesionale
tocmai pentru păstrarea limbii române. În aces sens, a contribuit cu donaţii
menite să fie exemplu pentru întreaga comunitate că prin jertfă pot salva
învăţământul confesional. În Margina donează 300 de coroane cu condiţia ca
fruntaşii satului să dea mai mult, pentru că a lor va fi şcoala. Au mai fost
în

şcoală

2K

Jdem,nr. 34 din 3 septembrie, p. 2.
Idem, nr. 31 din 13 august, p. 6.
30
Jdem, nr. 33 din 27 august, p. 4.
31
Jdem, nr. 34 din 3 septembrie, p. 3.
32
/dem, nr. 31 din 13 august, p. 4.
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donaţi

200 coroane pentru şcoală nouă în Povergina 33 . A recomandat ridicarea
de noi şcoli în Coştei, Beghei, Mâtnicul-mic, Jureşti, Boteşti, Botineşti,
Săceni, Surducu-mic, etc. Totodată, laudă credincioşii pentru frumoasele
şcoli ridicate în Tomeşti, Curtea, Sărăzani, Susani, Bujor, Bichigi, Gladnaromână. În parohia Gladna-română dragostea pentru şcoală a dus la jertfe fără
precedent în istoria şcolilor confesionale româneşti, achitând un cult anual de
460% 34 • Prea sfinţitul episcop a făcut dan ii a câte 100 coroane pentru edificarea
bisericilor din parohiile Povergina şi Hauzeşti şi 200 coroane pentru Tomeşti 35 ,
subliniind necesitatea ridicării a noi lăcaşuri de cult şi în parohiile Margina,
Băteşti, Bâma, Bucoveţ, Surducu-mic, etc 36 .
În parohiile Poieni şi Mâtnicu-mic s-a recomandat păstrarea bisericilor
vechi pentru frumuseţia picturii bizantine şi a portretelor ctitorilor ţărani,
îmbrăcaţi în costume populare, aflată într-o bună stare de conservare 37 . Din
cele două biserici, a dăinuit peste ani ca o mărturie vie a unor vremuri de mult
apuse, biserica din Poieni, care astăzi necesită lucrări urgente de restaurare.
De altfel P.S. Sa a propus ca dintre bisericile de lemn care urmau treptat să fie
înlocuite cu cele de piatră măcar una să se reconstruiască la Sibiu sau în alt
loc, ca un muzeu bisericesc cu icoane şi alte obiecte specifice cultului ortodox.
Urmând sfatul arhiereului lor, în Protopopiatul Făget s-au păstrat cele mai
multe biserici de lemn din Banat, în localităţile Coşeviţa, Curtea, Român~şti,
Margina, Băteşti, Jupâneşti, Poieni, Crivina, Povergina, Zolt.
În vizita în Protopopiatul Făget, Miron Cristea a sfinţit trei biserici: cea
din Făget, Cliciova şi Drinova. În primele două cazuri evenimentul a fost
sărbătorit cu mare pompă, participând reprezentanţii autorităţilor statului,
reprezentanţii celorlalte culte conlocuitoare în cele două aşezări. În toate
parohiile cu ajutorul celor care I-au însoţit s-au verificat matricolele, socoţile,
arhiva parohială, starea edificiilor, acordând indicaţii acolo unde se impuneau.
Fără să facă deosebire de naţionalitate, PS Sa a făcut cinstea de a vizita fruntaşii
satelor, cercetând astfel case de proprietari străini, notari, primari, profesori,
preoţi, învăţători, epitropi şi ţărani .
Protocolul ..... 1912, p. 63, 75.
Ibidem, p. 70.
Jllbidem .
.1 6 1bidem.
37
Foaia diecesană, Caransebeş, XXVI, 1911, nr. 34 din 3 septembrie, p. 3.

.1.1

34
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În cea de a şaptea zi a primei părţi a vizitei în Ţara Făgetului, întrucât era
duminica, s-a hotărât ca în cazul în care va fi vreme favorabilă să se oficieze
Sfânta Liturghie în aer liber, lângă un izvor la care să poată participa poporul
din împrejurimi. Locul ales a fost "Balta-caldă", în hotarul parohiei Româneşti.
La adăpostul unui cort de verdeaţă, împodobit cu covoare şi flori s-a săvârşit
Sfânta Liturghie, la care răspunsurile au fost date de Reuniunea de cântări din
Curtea, sub conducerea învăţătorului Ioan Caba. Cuvântarea, ţinută în faţa a
aproape 10000 de oameni, conţinea îndemnuri la o viaţă adevărat creştinească.
Dragostea cu care a fost urmat şi ascultat de credincioşi a făcut din această zi
un eveniment memorabil, după cum însuşi arhiereul mărturisea. "În acestă zi
am petrecut unul dintre cele mai frumoase momente din timpul arhipăstoririi
mele, şi din cele mai înălţătoare din întreaga călătorie atât pentru mine şi suita
mea, care acum deveni-se mare, cât şi pentru popor" 38 .
La iniţiativa protopopului Sebastian Olaru, credincioşii au hotărât a
etemiza acestă zi prin ridicarea unei troiţe, însă cu timpul s-a decis edificarea
unei sfinte mănăstiri. Mănăstirea poartă numele Izvorul Miron, după numele
arhiereului şi are hramul Sfăntului Ilie Tesviteanul.
Rezultatele eforturilor făcute prin parcurgerea cu trăsura a peste 500 de
kilometri prin satele protopopiatului nu au întârziat să apară. În urma vizitei
canonice majoritatea parohii lor, chiar şi cele mai sărace comunităţi, au început
să-şi ridice şcoli noi, a crescut numărul căsătoriilor, iar unii credincioşi au
renunţat la despărţirea de Biserica străbună. Dând dovadă de multă dragoste
şi jerfă pentru turma ce i-a fost încredinţată, Miron Cristea a fost singurul
arhiereu care a vizitat toate satele protopopiatului Făget, oficiind slujbe, ţinând
cuvinte de învăţătură şi întărind în credinţa străbună pe enoriaşi.

JH

Protocolul ... 1912, p. 71.
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VIZITE CANONICE
ALE EPISCOPULUI MIRON CRISTEA
ŞI SEMNIFICAŢIA LOR SPIRITUALĂ ŞI NAŢIONALĂ
Alin Scridon

Fiind un militant de seamă al mişcării naţionale româneşti din Banat la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, dr. Elie Miron
Cristea a reuşit să construiască într-o activitate deosebit de bogată, datoria de
slujitor al altarului cu lupta neobosită pentru apărarea drepturilor românilor
şi împlinirea idealurilor naţionale.' Astfel, viitorul patriarh al României era
simbolul credinţei creştineşti al păcii, jertfindu-şi odihna şi sănătatea pentru
mântuirea, liniştea şi propăşirea ţării şi neamului românesc. 2 S-a preocupat să
desfăşoare o activitate remarcabilă în plan bisericesc, cultural, ştiinţific, social
şi naţional.

Miron Cristea a promovat şi ocrotit valorile

naţionale,

remarcându-se în

această direcţie încă de pe vremea studenţiei. Activitatea sa din cadrul asociaţiei
studenţeşti Petru Maior îl va impune ca un susţinător consecvent în lupta
pentru realizarea unităţii naţionale a poporului român. 3 Astfel se conturează,
iată, doar în câteva cuvinte, activitatea desfăşurată de Miron Cristea. Aceleaşi
convingeri le-a manifestat şi prin intermediul vizitelor canonice.
Vizitele canonice efectuate de ierarhul caransebeşan dr. Elie Miron
Cristea sunt regăsite în paginile gazetei româneşti care a avut una dintre cele
mai lungi existenţe, contribuind la difuzarea unor materiale - studii, articole,
apeluri care au avut un rol semnificativ în progresul cultural al credincioşilor

1

1. B.

Mureşianu,

Actul integrării i"n Biserica

Ortodoxă Română

Carpaţilor,

a credincioşilor din

în Altarul Banatului, anul VI (XLV), aprilie-iunie, Editura Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1995, p. 112-116.
2
1. Munteanu, V. M. Zaberca, Mariana Sârbu, Banatul şi Marea Unire. 1918, Editura
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1992, p. 193.
3
P. Bona, Istorie şi Ortodoxie, Editura Marineasa, Timişoara, 2002, p. 7.

vestul
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români ortodocşi. 4 Foaia Diecezană, căci despre ea este vorba, abundă în ştiri
referitoare la vizite canonice. 5
Vizita canonică oglindită în organul de presă amintit mai sus, este
prezentată ca o legătură nemijlocită dintre episcop şi turma lui. Era o adevărată
sărbătoare a românilor ortodocşi, eveniment la care de cele mai multe ori luau
parte oaspeţi de seamă, coruri etc.
Desigur, o semnificaţie spirituală şi naţională au avut şi vizitele canonice
efectuate de episcopii greco-catolici de Lugoj, cu toate că diferenţele sunt uşor
sesizabile. 6
Cu toate acestea, în ceea ce priveşte semnificaţia naţională - este un
adevăr de netăgăduit că Biserica Unită 7 , alături de Biserica Ortodoxă, dincolo
de conjuncturile istorice şi calculele politice, au contribuit deopotrivă la
edificarea idealului naţional şi numai din această perspectivă se pot emite
judecăţi istoriografice pertinente. 8
4

I. O. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
voi. Il, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p. 1001.
5
M. Lădău, Sfinţiri şi inaugurări de biserici ortodoxe oglindite În paginile Foii
Diecezane la începutul secolului XX, în Analele Universitatii de Vest din Timişoara, Seria
Teologie, Nr. 12, Timişoara, 2006, p. 109-113.
6
Diferenţele dintre vizitele canonice efectuate de episcopii caransebeşeni şi vizitele
efectuate de colegii din Lugoj pot fi surprinse în lucrarea Vizitaţiuni canonice În ţara Haţegului,
semnată de Camelia Elena Vulea şi Luminiţa Wallner Bărbulescu.
Studiul în curs de publicare Valoarea istorică a protocoalelor Încheiate cu ocazia
vizitelor canonice a ierarhi/ar greco-catolici din Episcopia Unită a Lugojului. Parohia
Hisiaş- 25 septembrie 1884, semnat de lect.univ.dr. Viorel Dorel Cherciu, este fără îndoială
un reper bine documentat în această comparaţie confesională. Aici aflăm de Protocolulu
Visitaţiunei Canonice având o rubricatură octopartită, care era "completată" În momentul
.. consumării" unei descinderi canonice Întreprinse de episcop. Datele consemnate În atari
Împrejurări solemne pentru comuna bisericească respectivă, constituie pentru cercetătorul
istoriei bisericeşti "materia primă" din care poate "prelucra" la + co ipostaze ale unei
anume existente comunitare.
7
Implicarea Bisericii Greco-Catolice din Timişoara, prin intermediul membrilor ei în
viaţa culturală şi spirituală e atestată de presa vremii: Plugarul Român, Timişoara, V, 1907,
nr. 7, 2114 februarie, p. 3; Controla, Timişoara, Il, 1901, nr. 4, 20 mai/1 iunie, p. 3; Plugarul
Român, Timişoara, Il, 1907, nr. 34,2/14 octombrie, p. 3; Controla, Timişoara, lll, 1901, nr.
24, 23 septembrie/5 octombrie, p. 3 etc.
8
V. O. Cherciu, Identitatea şi Alteritatea În Istorie, Filozofie, Teologie, Editura
Marineasa şi Nepsis, Timişoara, 2009, p. 143.
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Cele două Biserici au contribuit semnificativ, participând cu toată
energia în vâltoarea mişcării naţionale din Banat. 9
Având ca repere informaţiile preluate din Foaia Diecezană din anii
1910-1919, lucrări, studii şi articole, vom încerca să reconstituim aspecte ale
universului parohial din cuprinsul Episcopiei Caransebeşului. De la instalarea
sa a fost preocupat de soarta parohiilor, astfel că până în anul 1914 a sfinţit
bisericile din Alibunar 10 , Buziaş, Făget, Glimboca, Pătaş 11 , Sacu, Sân-Mihai,
Seleuş şi Vârşeţ. 12
Sfinţirea

bisericii ortodoxe române din Vârşeţ a fost unul dintre cele
mai importante obiective realizate de viitorul patriarh. Dorinţa clerului şi
credincioşilor de pe acele meleaguri a fost în sfârşit pusă în practică la 23
mai/5 iunie 1913. Amploarea evenimentului ne este înfăţişată de prezenţa
reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Sârbe, oficialităţi, credincioşi veniţi
din toate părţile. Cele Il coruri, printre care s-a aflat şi Ion Vidu, dirijor al
Reuniunii române de cântări din Lugoj, arată importanţa oferită de dr. Elie
Miron Cristea românilor din acele locuri. Au fost interpretate piese compuse
de: Ciprian Porumbescu, Gheorghe Dima, Ion Vidu ş.a.m.d. 13
Episcopul Miron Cristea a fost însoţit la Vârşeţ de: Iosif Iuliu Olariu,
Iosif Traian Bădescu, Filaret Musta, Andrei Ghidiu, Ioan Lupaş, Cornel
Comeanu, George Petrescu etc. 14
În timpul vizitei din 19 iulie 1915 întreprinsă la Băile Herculane,
episcopul Miron Cristea a fost impresionat de slujirea preotului Popovici
de la Pecinişca. 15 O altă remarcă surprinsă de prelatul ortodox se referă la
răspunsurile liturgice ale stranei. Cantorul Doboşan a fost ajutat de mai
mulţi soldaţi, impresionând prin cântari arhiereul şi credincioşii prezenţi la
sfânta slujbă. În predica sa, preasfinţitul Miron Cristea, prezintă date istorice
despre acele ţinuturi, iar în partea a doua a cuvântului său insistă, în prezenţa
9

1. O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 1009.
1912, nr. 39, 23 septembrie/6 octombrie, p.

° Foaia Diecezană, Caransebeş, XXVII,

1

2.
11

Ibidem,, nr. 31, 29 iulie/Il august, p. 2-3.
lbidem, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 47, 23 noiembrie/6 decembrie, p. 1-2.
IJ 1. Popescu, C-tin Brătescu, Patriarhul Miron Cristea, ierarh providential al natiunii
române. Cuvântări, Editura Învierea, Timişoara, 2009, p. 34-37.
14
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXVIII, 1913, nr. 20, 19 mai/1 iunie, p. 5-6, Apud, 1.
Popescu, C-tin Brătescu, op. cit., p. 36.
15
Ibidem, Caransebeş, XXX, 1915, nr. 30, 26 iulie/8 august, p. 5-6.
12
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soldaţilor,

aratând că: "apărarea ţării este cea mai înaltă datorie cetăţenească,
pe care - precum în tot trecutul nostru - aşa şi acum trebuie să o apărăm
alături de celelalte popoare în speranţa că vor urma apoi zile mai senine şi de
mulţumire". Profită de prezenţa sa în lăcaşul de cult al staţiunii, pentru a arăta
că: "multe boli provin din păcate, din necumpătare. De aceia îndeamnă pe toţi
la cumpătare şi pe lângă ajutorul medical oferit prin băi să ceară şi ajutorul
lui Dumnezeu". După Sfânta Liturghie, episcopul Miron Cristea participă la
agapă alături de preotul Popovici, cantorul Doboşan, epitopul Nestorovici,
credincioşi şi invitaţi ai parohiei.
Paginile Foii Diecezane din 26 iulie/8 august 1915, unde este surprinsă
vizita canonică din 19-21 iulie 1915, aminteşte de prezenţa ierarhului în
saloanele spitalelor. A intrat în toate saloanele şi a vorbit cu fiecare bolnav
încurajând şi mângâind. 16
O altă vizită canonică relatată de această revistă din l 0/23 ianuarie 1916
se referă la vizita din 26 decembrie 1915 în localitatea Borlova. Suntem anunţaţi
în paginile ziarului că datorită bolii parohul din Borlova a fost împiedicat a mai
face slujbe. Preasfinţitul însoţit de protopopul Andrei Ghidiu 17 , profesorul de
la seminar Petrescu şi diaconul Cornel Corneanu, slujesc la parohia amintită
spre bucuria credincioşilor pentru că şi-a adus aminte de ei şi a venit ca să îi
mângâie şi să petreacă harem câteva ceasuri din acele sărbători. În predica
sa, episcopul Miron Cristea, aminteşte de bogata semnificaţie chenotică a
întrupării Mântuitorului Hristos. 18

16

17

IH

/bidem.
1. Munteanu, V. M. Zaberca, Mariana Sârbu, op. cit., p. 21 O.
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXXI, 1916, nr. 30, 1O ianuarie/23 ianuarie, p. 7-8.
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* Anunt publicat În Foaia Diecezană
privind vizita

canonică efectuată

de Miron Cristea la Borlova.

Desigur, au fost prezentate doar câteva vizite canonice. Se impune
cercetarea întregii activităţi pastorale ale ierarhului, care trebuie analizate şi
interpretate cu discemământ în context cu conjunctura istorică.
A lăsat în urmă, după anii petrecuţi la Caransebeş: Fondul de pensie
preoţesc 19 ; un monahism revigorat20 ; refacerea unui număr impresionant de
19

Ibidem, XXVII, 1912, nr. 13, 25 martie/7 aprilie, p. 2; Ibidem, XXVIII, 1913, nr. Il,
17/30 martie, p. 1-4; Ibidem, XXVIII, 1913, nr. 12,24 martie/6 aprilie, p. 3.
20
După vizita din 5/18 iulie 1911 în zona Făgetului, episcopul Miron Cristea
mărturiseşte: întru reimprospătarea şi cultivareafrumoaselor învăţături creştineşti, româneşti
şi cetăţeneşti, semnate de numitul arhipăstor in cele 49 comune cercetate: Clerul şi poporul
dreptcredincios român din aceste părţi a hotărât intemeierea unui loc de sfântă mănăstire şi
de pomenire lângă .. Balta Caldă" de pe hotarul comunei Româneşti, unde in cursul vizitei,
anume la 5118 iulie 1911, acel episcop inconjurat de preo{imea din {inul şi in fa fa multor
mii de credincioşi a slujit o sfântă liturghie, sfinţind şi apele izvorului, botezat atunci de
popor .. Izvorul Miron". Cf. L. Mic, Episcopul Miron Cristea (1910-/919). Pas/orale, ordine
circulare şi corespondenţă administrativă, Editura Diecezană, Caransebeş, 2007, p. 105.
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confesionale 21 ; sprijinirea şcolilor diecezane: teologia şi pedagogia22 ;
societăţi/filiale culturale bine organizate 23 : Reuniunea învăţătorilor români
ortodocşi din dieceza Caransebeşului, Societatea pentru Fondul de Teatru
Român, Casina română, Reuniunea română de cântări şi muzică etc; publicarea
de cărţi; acordarea de burse, înfiinţarea de biblioteci parohiale; apariţia unor
reviste noi 24 etc.
Miron Cristea rămâne la Caransebeş până la 31 decembrie 1919, când
a fost ales Mitropolit Primat al României. În anul 1925, mitropolitul primat
devine primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Documentele de arhivă, articolele din presa vremii, lucrările, studiile,
referitoare la ierarhul caransebeşan Miron Cristea, îl prezintă ca fiind o
personalitate complexă, un purtător de grijă al credincioşilor păstoriţi, dar
şi susţinător apărător al valorilor şi conştiinţei naţionale. Prin întreaga sa
activitate, ierarhul caransebeşan, a dovedit că este un model pentru întreg
clerul ortodox. Cuvântările pe care le-a rostit în diferite împrejurări au căpătat
o importanţă deosebită în două direcţii: pastorală şi naţională.
şcoli

Spre a nu pierde şcoala s-aufor(attoate puterile pentru a le face corespunzătoare
legilor (...), s-au reparat, adaptat sau zidit din nou cel pu(in I50 edificii şcolare făcându-se
moderne, iar celelalte edificii şcolare Încă au primit repara(iuni. (...) acel rezultat poate cel
mai favorabil În metropolia noastră că eparhia noastră n-a pierdut până azi decât câteva
şcoale confesionale, cu toate că vremuri mai grele pentru şcoala românească nu cred săfi fost
undeva. Cf. Foaia Diecezană, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 47, 23 noiembrie/6 decembrie,
p. 1-2.
22
Foaia Diecezană, Caransebeş, XVII, 1912, nr. 17, 22 aprilie/5 mai, p. 2
23
C-tin. Brătescu, Cartea şi biblioteca În spa(iul cultural bănă(ean până la 19I8,
Editura Marineasa, Timişoara, 2004, p. 56.
24
Vezi Lumina, Caransebeş, an 1, 1918.
21
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ŞCOALA CONFESIONALĂ ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL
PĂSTORIRII EPISCOPULUI MIRON CRISTEA
Praf Dr. Angela Dumitrescu

Izbucnirea Conflagraţiei Mondiale găseşte instituţia şcolară, patronată
de Episcopia Caransebeşului şi de episcopul Miron Cristea, sub auspiciile
unei noi legislaţii.
Legea este adusă la cunoştinţa tuturor instituţiilor de învăţământ
confesionale prin Ordinele Consistoarelor Diecezane cu numărul 3748 din
1913, adresate tuturor oficiile protopopeşti şi parohiale precum şi tuturor
învăţătorilor confesionali din Eparhiile sufragane 1•
Înainte de adoptarea efectivă a legii, în şedinţa Senatului Şcolar a
Episcopiei Caransebeşului, din 28 iunie 1913 se emite un circular semnat
de episcopul dr. Miron Cristea 2 . În ordinul de pregătire pentru aplicarea
dispoziţiilor legale se considera că noua reglementare crea "o situafie enorm
de grea pentru că nesocotirea dispozifiei acestei legi care reclamă măsuri
grabnice de conformare nu numai că primejduieşte cele mai multe şcoli,
dar poate deveni În multe cazuri de-a dreptul catastrofală şi pentru comuna
bisericească ca atare".
Conform articolului 20 din legea 1611913 se considera concediat
învăţătorul confesional care îndeplinea voluntar un an de zile serviciul militar
activ 3 •
Comitetul parohial local trebuia să comunice, prin intermediul
protopopului, în regim de urgenţă faptul că învăţătorul era încorporat. Pentru
cadrele didactice care îşi primeau întregul salariu de la comuna bisericească,
Consistoriul Mitropolitan de la Sibiu, în şedinţa sa din 20 august/2 septembrie
1

Sufragane = din subordine.
Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române Caransebeş, (în continuare AEORC), Fond
şcolar, IV, dosar 133/1914, nenumerotat.
3 AEORC, Fond şcolar, IV, dosar 133/1914, nenumerotat.
2
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1914, hotărăşte că toţi învăţătorii confesionali chemaţi în serviciul militar pe
durata războiului trebuiau să primească salariul său întreg 4 •
Lipsurile provocate de conflagraţie determină populaţia să nu mai poată
plăti regulat darea cultuală şi astfel, în noiembrie 1914, familiile învăţătorilor
înrolaţi înaintează Reuniunilor învăţătorilor plângeri din care reieşea faptul
că nu îşi primiseră salariile. Drept urmare episcopul Caransebeşului, Miron
Cristea, trimite o circulară cu numărul 728111914 prin care cere organelor
neglijente să îşi îndeplinească datoria colectării dării, în caz contrar aceştia
urmând să fie anchetaţi disciplinar5 •
Mobilizarea masivă a învăţătorilor confesionali va crea mari
disfuncţionalităţi în reţeaua şcolară bănăţeană. Într-un memoriu, înaintat
episcopului de Caransebeş Miron Cristea, comitetul parohial din comuna
Răchitova deplânge mobilizarea care "a răpit pe harnicul Învăţător Constantin
Simu. Întru-cât sub numitul Învăţător comuna ... arăta semne frumoase
de Înaintare sub supravegherea neobosită a Învăţătorului, a suferit prin
Înrolarea sa o mare pagubă care, dacă va mai dura mult comuna nu va mai
fi În stare a arăta astfel de fapte frumoase Între-ale Învăţături. Prin Înrolarea
Învăţătorului, cel mai mare rău posibil a suferit comuna noastră prin aceea că
şcoala noastră din localitate nu va mai putea da hrană sufletească vlăstarelor
comunei ... căci e departe de cei ce-l doresc cu inimă fierbinte, e departe de
acei vlăstari care până acum sub supravegherea lui au fost pildă harnică
de urmat şi setoşi după Învăţătură şi Înaintare". Deşi era suplinită lipsa
sa din post de către cei 2 preoţi ai comunei, Toma Stan şi Mitrofan Simu,
aceştia, împovăraţi de ani mulţi şi de greutatea bătrâneţii, nu erau în stare să-I
suplinească pe învăţător. Drept urmare sătenii îl doreau înapoi pe ,factorul
cel mai Însemnat al Înaintării, pe părintele vlăstarelor setoşi după ştiinţă
şi cultură". În numele credincioşilor din comună, comitetul parohial cerea
episcopului să intervină la comandamentul militar din Caransebeş, unde se
afla învăţătorul, ,,să binevoiască al ni-l concedia să poată începe prelegerile
la şcoala noastră şi să vină În mijlocul celor ce-l aşteaptă cu un dor nestrâns
şi să ia din nou conducerea lucrurilor bune pe care le-a iniţiat" 6 •
4

5

Ibidem, dosar 253/1914, nenumerotat.
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 48, din 30 noiembrie/13 decembrie,

p. 1.
6

AEORC. Fond şcolar, IV, dosar 278/1914, nenumerotat.
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Rezoluţia

Consistoriului Diecezan şi a Episcopiei este de respingere
a cererii datorită imposibilităţii Episcopiei de a se amesteca în problemele
militare. Cu toate acestea, în decembrie 1914, ministrul cultelor şi instrucţiei
publice emite Ordinul cu numărul 5208/1914 prin care se preciza faptul că
funcţionarii publici, (deci şi învăţătorii), născuţi între anii 1878-1890, (având
deci între 24 şi 36 de ani), şi găsiţi inapţi pentru armată erau din nou obligaţi
să se înroleze ca glotaşi. Puteau fi scutiţi doar cei care erau consideraţi de către
autorităţile competente ca fiind indispensabili în oficiul pe care îl ocupau.
Învăţătorii puteau trimite petiţii de obţinere-a scutirilor direct către Consistoriul
Arhidiecezan însoţite de un dosar cu următoarele documente: 1. Biletul de
justificare; 2. Proiectul de scutire în 2 exemplare; Acestea erau formulare care
se găseau la autorităţile comitatense şi la preturile sau primăriile comunale.
Consistoriullocal urma să trimită aceste dosare ministrului instrucţiuni publice
care la rândul său prezenta documentele ministrului de honvezi.
Consistoriile Diecezane puteau interveni pentru eliberarea din serviciul
militar doar pentru "acei învăţători glotaşi care prin supraarbitrare au fost
declaraţi inapţi pentru serviciul de front, dar apţi pentru serviciile secundare
de cancelarie, crucea roşie, serviciul de pază, etc.", şi care puteau demonstra
prin atestat dat de "comandă militară" acest fapt. Pe lângă acest document
se mai ataşau următoarele acte, (care trebuiau să demonstreze necesitatea
indiscutabilă a cadrului didactic la catedra sa): un atestat alcătuit de comitetul
parohial şi semnat de preşedintele şi notarul comitetului din care să rezulte câţi
elevi frecventau şcoala respectivă, dacă au existat întreruperi ale procesului
de învăţământ din şcoală, de cât timp era respectivul învăţător la post,
dacă era definitiv pe acea catedră, dacă nu exista nici un alt învăţător care
să-I înlocuiască şi o cerere adresată Înaltului Ministru de Culte în care să se
specifice cererea de dispensare a respectivului învăţător din serviciul militar
activ. Aceste cereri erau supravizate de Consistoriul Diecezan şi înaintate
apoi spre aprobare către Minister7 • Învăţătorii rămaşi în localităţile unde îşi
desfăşurau activitatea erau totuşi obligaţi, (conform ordinului ministerial
nr.362711915), să desfăşoare acţiuni cu caracter de război. Astfel, aceştia erau
obligaţi să ajute oficiile notariale locale la rechiziţionarea cerealelor şi a altor
7

Serviciul

Fond Episcopia

Judeţean

al Arhivelor

Naţionale,

ortodoxă română Caransebeş,

(în continuare SJAN),
dosar 17/1916, fila 1.
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"materiale de război," iar în perioada vacanţelor erau obligaţi să funcţioneze
în cadrul oficiilor administrative de stat8 •
Cum în Arhidieceza ortodoxă a Sibiului în anul 1915 mai mult de
jumătate din învăţători, (peste 350), se aflau pe câmpul de luptă se considera
că cei rămaşi acasă erau indispensabili pentru funcţionarea şcolilor9 . Prin
circularul 14970/1915 emis de Ministerul de ungar de Culte şi Instrucţie
Publică învăţătorii care nu aparţineau corpului ofiţeresc şi au fost clasificaţi
ca neapţi pentru serviciul de front, dar erau utili pentru serviciile auxiliare de
cancelarie puteau fi eliberaţi în termen de 30 de zile pentru a se reintoarce în
oficiul învăţătoresc pentru a-şi reocupa posturile şi a începe prelegerile în mod
regulat. Învăţătorii - soldaţi clasificaţi ca neapţi pentru serviciul de front, dar
potriviţi pentru serviciul de pază nu se încadrau în reglementarea anterioară.
În cazuri cu totul excepţionale însă puteau fi propuşi direct ministrului de
culte şi instrucţiune publică pentru eliberare. Restul învăţătorilor, soldaţi şi
rezervişti cu instrucţie militară, precum şi glotaşii nu puteau fi propuşi pentru
această excepţionare 10 •

Problemele aduse de starea de război au fost însă cu mult mai grave decât
mobilizarea cadrelor didactice. 11 Începând din anul 1915 au fost chemaţi în
armată chiar şi elevii Institutului Pedagogic din Caransebeş. În cele din urmă
vor fi convocaţi doar cei care aveau vârsta necesară îndeplinirii serviciului
militar activ, (considerându-se că elevii trebuiau înainte de a pleca pe front
să îşi aranjeze afacerile personale de ordin familial). Acestora li s-a permis să
nu frecventeze cursurile Institutului după data de 26 aprilie/9 mai 1915 12 • În
cadrul Preparandiilor s-au introdus, încă din anul 1913, în programa şcolară
instrucţia militară, cu accent pe folosirea armelor, pentru ca viitorii învăţători
mobilizaţi să ştie cum anume se puteau organiza militar, sub comanda lor,
soldaţii 13 •

AEORC, Fond şcolar, IV, dosar 25611914, nenumerotat.
Revista Preoţilor, Timişoara, V, 1914, nr. 43, din 14/27 decembrie, p. 2.
10
Arhiva personală Vasile Popeangă, Circularul numărul 6285/1915 semnat de
episcopul Ioan /. Papp.
11
Angela Rotaru-Dumitrescu, Primul război mondial şi instituţia confesională şcolară
din Banat, în "Pe drumul Marii Uniri", Ed. "Vasile Goldiş" University Press, Arad, 2008, p.
65-89.
12
SJAN, Caraş-Severin, Fond Şcoala Pedagogică din Caransebeş, dosar 2/1914-1915,
fila 32-39.
13
AEORC, Fond şcolar, IV, dosar 77/1913, nenumerotat.
H

9
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cadrele didactice ale acestui institut, ca de altfel întreg corpul didactic,
au avut de suferit şi din punct de vedere material în timpul războiului. De
aceea, periodic se înregistrează cereri de măriri ale salariilor şi de acordare a
"ajutoarelor de război şi de scumpete", care erau de obicei aprobate de către
Consistoriile Diecezane 14 • Aceste ajutoare de război ordinare şi extraordinare
pentru procurarea hainelor sau a alimentelor erau aprobate, conform unei
rezoluţii ministeriale din 27 septembrie, cu nr. 132759/1917, prin care se făcea
recomandarea Consistoriilor Diecezane să încuviinţeze toate cererile de ajutor
pentru procurarea hainelor. Dacă fondurile nu erau suficiente să se adreseze
statului pentru completarea sau chiar plata integrală a ajutoarelor. Cererile
erau adresate protopopi lor care le centralizau şi le înainta apoi Episcopiei 15 •
Într-o notă oficială, a ministerului de rersort, cu nr.1951 00/1917, pe baza
art. de lege XV11917, se făceau cunoscute condiţiile de acordare a ajutoarelor
pentru învăţătorii de la şcolile confesionale. Astfel, acei învăţători care
beneficiau de asistenţă de la stat pentru întregirea salariului, cf. art. XVI/1913,
vor beneficia de un nou ajutor de război anual în valoare de 1200 de coroane
începând cu 1 noiembrie 1917. Sprijinul financiar se acorda din oficiu, fără
a mai fi necesară formularea unei cereri. Învăţătorii care nu aveau ajutor de
la stat pentru întregirea salariilor puteau primi această sumă dacă înaintau o
cerere specială. Pentru învăţătorii substituţi, suma lunară care se putea acorda
era de 80 de coroane, pentru perioada în care se ocupau catedrele respective.
Aceste precizări erau valabile şi pentru învăţătorii pensionaţi care înlocuiau
învăţătorii mobilizaţi. Preoţii care suplineau absenţa cadrelor didactice plecate
pe front nu aveau dreptul să ceară acest tip de ajutoare financiare.
Lipsa de personal determină Consistoriul Diecezan din Caransebeş,
la cererea episcopului Miron Cristea, să constituie un comitet de analiză
a acestei probleme format din doctor Iosif Bădescu, Dominic Raţiu, Aurel
Moaca, doctor Nicolae Ionescu, doctor Valeriu Branişte, Şt€fan Jianu şi doctor
Cornel Cornean. Aceştia studiază, din toate punctele de vedere, situaţia creată
şi hotărasc că ar fi trebuit ca Institutul Pedagogic de băieţi să se transforme
în Institut de fete. Se considera că după încetarea ostilităţilor învăţătorii duşi
pe câmpul de luptă se vor întoarce într-un număr foarte mic acasă, iar aceia
puteau fi bolnavi sau invalizi deci, incapabili să predea în şcoală. La aceasta
14

15

lbidem, Fond epitropesc. V, dosar 113/1916, nenumerotat.
Ibidem, Fond şcolar, IV, dosar 10/1916, nenumerotat.
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se

adăuga

faptul

că,

la examenele de calificare se prezentau din ce în ce mai
puţini candidaţi. Cei care obţineau calificarea preferau de cele mai multe ori
să predea în şcolile comunale sau de stat unde primeau ajutoare mai mari iar
salariul se plătea regulat 16 •
Deoarece Ministerul de resort luase măsura interzicerii calificării în
preparandii a femeilor, cele trei Consistorii Diecezane de la Sibiu, Arad şi
Caransebeş încearcă să-şi unească demersurile pentru a obţine înfiinţarea
unei astfel de Preparandii pentru fete, eventual în Sibiu încă din anul 1914 17 •
Datorită războiului, însă, instituţia nu se mai înfiinţează, iar criza de cadre
didactice devine tot mai acută din cauza mobilizării învăţătorilor. Demersurile
întreprinse la guvern au rămas fără rezultate pe parcursul anului 1915. În
aceste condiţii, Sinodul Arhidiecesan, în sesiunile sale din anii 1916 a decis,
la rândul său, înfiinţarea unei pedagogii de fete la Sibiu, care să funcţioneze
începând cu anul şcolar 191611917. In anul 1917 preparandia nu s-a înfiinţat,
iar ideea este reluată, propunându-se de această dată pentru anul şcolar
1918/1919 înfiinţarea acesteia la Caransebeş, în locul celei de băieţi şi unirea
acesteia din urmă cu cea de la Arad. Consistoriul Diecesan din Arad, la 19
martie 1916, în decizia cu numărul 231511916 a acceptat să construiască
clădirea noii preparandii, care ar fi costat 500 000 de coroane, iar întreţinerea
anuală s-ar fi ridicat la suma de 4000 de coroane/an. Evenimentele militare
din august 1916 determină refugierea Consistoriului la Oradea Mare, şedinţa
consistorială nemaiavând loc. Rezolvarea problemei trenează şi după anul
1918. Din Protocolul Sinodului ordinar al Eparhiei greco-ortodoxe române a
Caransebeşului, din 5 şi 6 aprilie 1920, aflăm că această chestiune, (a înfiinţării
preparandiei de fete), este "în prefacere" 18 , împreună cu întreaga transformare
şi reformă integrală şi naţională a învăţământului.
De altfel, problema a fost rezolvată, temporar pentru învăţământul
confesional, prin circularul trimis tuturor şcolilor din subordine în anul şcolar
191411915 în care se preciza necesitatea ca toţi preoţii să suplinească posturile
de învăţători rămase vacante şi totodată se anunţa suspendarea cursurilor din
anii IV, V, şi VI şi chiar exceptarea de la studiu a elevilor clasei a III-a, mai bine
dezvoltaţi fizic, care ar fi putut să ajute la muncile câmpului. Se mai preciza
AEORC, Fond Şcolar. IV, dosar 31/1916, nenumerotat.
Ibidem, dosar 31/1916, nenumerotat.
IK Ibidem.

16

17
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că, dacă şcoala

era

transformată

în spital, atunci casa preotului sau a

învăţătorului

trebuia să funcţioneze ca şcoală 19 •
Instituţiile de învăţământ cu învăţători mobilizaţi activau deci, cu
ajutorul preoţilor. Au intervenit însă probleme datorită faptului că frecvenţa
în şcoli era foarte neregulată. Din rapoartele preoţilor parohi către protopopi
reieşea faptul că prezenţa scăzuse drastic în rândul copiilor cu părinţi duşi la
război deoarece aceştia făceau acum munci mărunte cu "moşii şi babele" 20 •
Începutul lunii mai 1915 coincidea cu intensificarea muncilor agricole,
aproape toţi copiii suplinind prin munca lor absenţa părinţilor mobilizaţi. În
consecinţă s-a decis ca examenele finale şcolare să debuteze în luna aprilie,
scurtându-se astfel anul şcolar21 • Munca agricolă a pământului a devenit o
prioritate absolută economică deoarece făcea parte din efortul de război.
Circularele episcopeşti cereau preoţilor să lămurească populaţia să cultive
întreg pământul pentru ca "în împrejurările grele de astăzi să nu ajungem a
duce lipsă sau a răbda chiar foame ... bărbaţii mai În vârstă rămaşi acasă
dimpreună cu femeile şi cu băieţandri mai mărişori să înceapă din bună vreme
lucrul la câmp pentru ca astfel pământul ... să nu rămâie în părăginire ...
Preoţii şi învăţătorii sunt îndatoraţi a stărui din toate puterile şi la toate
ocaziunile în această privinţă dând şi ei sfaturile ce vor crede ... să dea acelor
tovărăşii agronomice şi organelor administrative întreg ajutorul lor ... pentru
a preîntâmpina o crâncenăfoamete şi lipsa ... să se ţină numai sărbătorile cele
legate şi însemnate cu roşu în calendar, mai ales că uşor se poate întâmpla ca
în zilele de lucru să fie ploi şi astfel să fim Împiedeca ţi a isprăvi lucrurile" 22 •
În unele localităţi edificiul şcolar era rechiziţionat şi folosit în scopuri
militare. Este şi cazul intematului pedagogic diecesan din Caransebeş, care
având două clădiri, cedase autorităţilor corpul cel mai mare pentru a fi folosit
de autorităţile militare locale, în timp ce sălile de studiu au fost transformate
în spital pentru răniţi 23 . Lipsa cadrelor didactice calificate va duce şi la
19

Ibidem, dosar 256/1914, nenumerotat.
SJAN, Timiş, Fond Protopopiatul ortodox român Jebei-Buziaş, dosar 104/19131916,fila6.
21
AEORC, Fond şcolar. IV, dosar 40/1915, nenumerotat.
22
Revista Preoţilor, Timişoara, VI, 1915, nr. 10-11, din 22 martie/4 aprilie, p. 1.
21
SJ AN, Caraş-Severin, Fond Episcopia ortodoxă română Caransebeş, dosar 4 711916,
fila 1.
20
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imposibilitatea continuării întocmirii de rapoarte pedagogice speciale, periodice
pe baza cărora se întocmeau statisticile pentru învăţământul confesionaF4 .
S-a încercat să se ţină o evidenţă atât a învăţătorilor mobilizaţi, cât şi a
celor decoraţi, răniţi, sau morţi pe câmpul de luptă, a celor invalizi sau care
lucrau în serviciile auxiliare ale armatei sau a celor scutiţi de serviciul militar
şi care rămăseseră sau se reîntorseseră la catedră 25 • Din păcate, datele nu au
putut fi centralizate, căci foarte multe raportări nu s-au mai realizat.
În anul 1914 se relaxează, datorită războiului, legislaţia şcolară.
Necesitatea ca românii să participe activ la efortul de război desfăşurat atât
pe front cât şi în spatele acestuia face ca prin Ordinul ministerial numărul
11400011914 să se admită limba maternă a elevilor ca limbă auxiliară folosită
chiar şi în şcolile poporale de stat pentru clasele 1 şi a II-a, iar pentru clasele a
III-a, a IV-a şi a V-a aceasta se putea studia chiar separat. Pentru ca neştiinţa
învăţătorului în cunoaşterea limbii materne a copiilor să nu fie o piedică în
îndeplinirea ordinului se permitea numirea pe posturi a unor învăţători care
să nu împiedice bunul mers al învăţământului adică să cunoască bine şi altă
limbă decât maghiara 26 . Măsura era oarecum tardivă deoarece cei mai mulţi
învăţători erau deja mobilizaţi.
Cum presa politică românească era cenzurată este dificil de formulat o
opinie privind reacţiile în planul socio-politic la aceste reglementări pentru
aprobarea cărora, în anii anteriori, se dusese o veritabilă luptă politică.
În presa şcolară şi pentru uzul preoţilor există totuşi comentarii acide cu
privire la noile prevederi legislative. Astfel, prezentând circulara ministerială
pentru începerea anului şcolar 1915-1916 prin care se cerea ca debutul anului
şcolar să aibă loc chiar în localurile provizorii şi cu "puterile didactice care
sunt la îndemână." Revista preoţilor remarcă în mod ironic faptul că "acum
sunt bune şi localurile private, până când ieri, alaltăieri inspectorii şcoalelor
noastre le închidea, azi sunt bune numai să le capete, ca să nu rămână fără
posturi slujbaşii. Ce mai grandomanie!" 27
O altă acţiune legislativă redactată în spirit conciliabil care era de natură
să atenueze opoziţia populaţiei româneşti în susţinerea efortului de război s-a
referit la statutul celor peste 300 de şcoli confesionale româneşti din fosta graniţa
24

AEORC, Fond şcolar, IV, dosar 51/1915, nenumerotat.
Ibidem, dosar 271/1914, nenumerotat.
26
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 36, din 7/20 septembrie, p. 4-5.
27
Revista Preoţilor, Timişoara, VI, 1915, nr. 18-19, din 16/29 august, p. 2.
25
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care erau deservite de aproximativ 500 de învăţători. Compromisul a
constat în faptul că Mitropolia Ortodoxă Română a oferit guvernului şcolile pe
care Ministerul urma să răscumpere sau să le închirieze, păstrându-le destinaţia
de edificii şcolare, dar mai ales păstrând pe toţi învăţătorii activi aflaţi în
funcţiune pe catedrele respective. Totodată se asigura un număr rezonabil de
ore pentru studiul limbii române 2s. Era o măsură menită să apere integritatea
corpului profesoral prin netrimiterea pe front a învăţătorilor respectivi.
Tot în anul 1915 se modifică legislaţia şcolară în privinţa arborării
însemnelor statului pe clădirile şcolilor confesionale. Prin Ordin ministerial,
se permitea arborarea, în timpul sărbătorilor religioase specifice românilor,
steagul tricolor: roşu galben, şi albastru şi se accepta portul costumului popular
românesc, prins în talie cu brâul tricolor. Dispoziţiile ministrului încercau,
prin textul documentului oficial, să limiteze rezistenţa românilor la ideea
de a fi activi pe front, cerându-le în schimb o participare intensă şi cu toate
mijloacele, specifice perioadei, la susţinerea efortului de război. Se insista pe
importanţa statutului cetăţenesc al locuitorilor: ,,Recunoscându-se primejdia
comună au dispărut contrastele. Toţi cetăţenii statului s-au unit În simţămintele
lor şi În voinţa lor pentru a apăra tronul şi patria. Fiecare îşi jertfeşte viaţa
şi averea pe altarul patriei cu aceeaşi voie de jertfire şi nu prin vorbe, ci prin
fapte neperitoare ... manifestarea externă a caracterului lor etnic, anume prin
folosirea colorilor, insigne/ar istorice nu slăbeşte patriotismul. "Se considera,
acum, că nu mai exista nici un motiv pentru ca "statul" să interzică cetăţenilor
săi, indiferent de etnie, să folosească culorile steagului românesc care, "pe
temeiul tradiţiilor şi a obiceiului Înrădăcinat În popor au fost introduse În uz
şi au fost folosite şi în trecut ... "Se declara că" naţionalităţile din statul ungar
pot să folosească colorile lor naţionale izvorâte de fapt din tradiţii istorice şi
obiceiuri poporale, întru-cât acelea nu sunt identice cu insigniile vreo-unui
stat străin În locuri publice şi la ocaziuni publice În mod ne împiedicat, dacă În
acelaşi loc şi timp culorile naţionale maghiare se folosesc cel puţin În aceeaşi
măsură de mai nainte. Dispoziţiile contrare se scot din vigoare. În încheierea
ordinului ministerial se încerca, printr-un ultim efort tardiv, să se atragă, prin
vorbe frumos meşteşugite, bunăvoinţa populaţiei româneşti pentru sprijinirea
"tronului": Considerând marea dragoste ce a arătat-o întotdeauna poporul
nostru român faţă de tricolorul său naţional ... că aceste culori cu care la zile
2

"

Ibidem, VIII, 1917, nr. 5, din 26 noiembrie/9 decembrie, p. 2.
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mari şi-a împodobit portul îşi au rădăcinile în însăşi inima poporului român
care bate cu căldură precum pentru tron şi patrie aşa şi pentru toate comorile
etnice." Schimbarea conjuncturilor politice, a determinat, prea târziu, însă,
modificarea, atitudinii guvernului faţă de populaţia românescă. Cunoscând
repercursiunile grave aduse, în trecut, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
determinate de simpla purtare, de către credincioşii ortodocşi, a tricolorului
românesc, ca element al costumului specific, popular, episcopii au emis,
imediat circulare. Conţinutul acestora reluau dispoziţiile guvernamentale,
comentându-le în mod favorabil: "cuprinsul acestei ordinaţiuni va fi cauzat
desigur multă bucurie tuturor românilor din iubita patrie şi mai ales ... se
pune capăt multor neplăceri ce s-au ivit în trecutul mai recent ... chiar şi jertfe
de viaţă."
Chiar dacă în esenţă Ordinul era propagandistic, consecinţele pozitive,
reale ale acestuia au fost imediate. Ca urmare, Episcopiile româneşti dispun:
"ca pe edificiul şcolilor ortodoxe române din eparhie să se arboreze la ocaziuni
festive pe lângă stindardul ţării şi steagul naţional român şi îndeosebi în toate
acele ocaziuni când este prescrisă arborarea stindardului tării" 29 •
Şcoala de repetiţie şi-a sistat total funcţionarea pe timpul războiului,
iar elevii claselor IV-VI erau dispensaţi de frecvenţă pe toată durata anului
agricol.
Aceeaşi situaţie tragică se înregistrează şi în şcolile din oraşe, datorită
mizeriei materiale şi a nesiguranţei civice. În anul şcolar 1915-1916 au
fost înrolaţi şi tinerii de 18 ani care frecventau şi instituţiile de învăţământ
secundare. Cronicele şcolare din presă remarcau faptul că examenele
şcolare din localităţile în care profesorii şi învăţătorii nu fuseseră mobilizaţi
decurseseră în condiţii acceptabile, dar nu s-au mai desfăşurat serbări şcolare
cu flori şi cântece. Cum funcţionarea şcolii confesionale româneşti era
îngrădită în continuare de legislaţie, Consistoriul Mitropolitan din Sibiu cere
din nou modificarea articolelor de lege. Măsura se baza pe faptul că acum
aceste cereri erau susţinute "de jertfa de sânge a neamului şi guvernul va
cumpăni cu obiectivitate justele postulate ale bisericii şi va schimba toate
dispoziţiile legii care vatămă nu numai autonomia, dar şi cele mai elementare
principii de educaţie". De asemenea, se cerea ministrului numirea în consiliul
SJAN, Timiş, Fond Protopopiatul Ortodox Român Jebei-Buziaş, dosar 105/19151917, fila 2; Fond Şcoala confesională ortodoxă română Buziaş, 1895-1920.
29
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regnicolar de instrucţie, unde se discutau toate proiectele şi legile şcolare, a
unui reprezentant pentru confesiunea ortodoxă a românilor, Biserica ortodoxă
fiind singura nereprezentată în acest for ministeriaP 0 •
Examenele de capacitate politică, aşa cum mai erau numite examenele de
final de clasa a VI-a, (deoarece de absolvirea lor depindea acordarea dreptului
de vot), erau considerate antidemocratice şi se cerea sistarea lor. Acum este şi
momentul în care, confruntându-se cu o acută lipsă de învăţători, Sinoadele
din Sibiu şi din Arad hotărăsc înfiinţarea unei şcoli normale de fete. Proiectul
rămâne nefinalizat însă şi tot acum se introduc, pentru absolvenţii de teologie,
examenele de capacitate învăţătorească pentru ca aceştia să poată suplini lipsa
dascăli lor.
În vara anului 1915 se considera că numărul total al cadrelor didactice
din Banat şi Transilvania, care luptau pe front, era de peste 1000, deşi nu exista
o statistică exactă în acest sens. În cadrul Episcopiei Aradului, din totalul de
325 de învăţători definitivi, între anii 1916-1917, 120 erau mobilizaţj3 1 •
De asemenea nu se cunoştea nici numărul exact al învăţătorilor morţi pe
front. Tot în această perioadă îşi sistează activităţile secţia şcolară a Astrei32 •
Învăţătorii rămaşi acasă primesc însărcinarea ca "datorită stărilor
excepţionale atât în viaţa publică cât şi în viaţa socială, ... pe terenul bisericesc
administrativ şi pe terenul cultural determinate de războiul actual" să strângă
date statistice care urmau să .fie păstrate ca material cronologic pentru istoria
"poporului nostru român din această patrie". În acest scop se trimitea fiecărei
comune bisericeşti câte un chestionar pentru datele generale administrative
bisericeşti cumulate pe anii 1914-1916 şi un chestionar special pentru datele
şcolare, separat pentru anii 191411915 şi 1915/1916. În acestea trebuiau să fie
cuprinse informaţii nu doar despre şcolile primare sau elementare poporale
confesionale sau de stat, ci şi despre gimnaziile, şcolile reale comerciale
şi civile de băieţi sau de fete. Documentele trebuiau completate până la 1
iulie 1917 în trei exemplare: unul pentru arhiva parohială, unul pentru arhiva
oficiului protopopesc şi unul pentru arhiva consistorială. Pe baza tuturor
acestor date, Consistoriul Diecezan urma să formuleze, pe protopopiate, o
30
31

12

Transilvania, Sibiu, XLVI, 1915, nr. 1-6, din iulie, p. 81-84.
Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului ... , p. 21 O.
Transilvania, Sibiu, XLVI, 1915, nr. 1-6, din iulie, p. 81-84.
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situaţie statistică completă, până

la data de 31 decembrie 1917 pe care urma să
o trimită Consistoriului Mitropolitan de la Sibiu 33 .
Deoarece războiul a continuat cu aceeaşi intensitate, iar la sfârşitul anului
1917 nu se întrevedeau soluţiile de încetare a ostilităţilor, Vasile Mangra,
noul mitropolit, trimite o nouă circulară prin care amâna acţiunea de culegere
a datelor pentru perioada când războiul s-ar fi încheiat, dar cerea preoţilor şi
învăţătorilor să continue culegerea de date pe întreaga durată a conftictuluP 4 •
Tot cu acelaşi scop se cerea oficiilor parohiale să îşi procure o condică
parohială în care să introducă toate faptele şi momentele deosebite petrecute în
parohie în timpul războiului "ca să rămână pentru viitorime şi ... să păstreze
toate actele şi scriptele în legătură cu războiuf' 35 •
Numărul formularelor completate şi trimise, conform instrucţiunilor,
către Episcopii a fost destul de mic, dar documentul permite crearea unei
imagini, pornind de la particular la general, asupra stării sistemului şcolar din
perioada 1914-1916. Ofereau informaţii preţioase despre: mutarea edificiului
şcolar; durata anului şcolar, frecvenţă, locţiitorii învăţătorilor, nivelul de
salarizare a acestora, numele învăţătorului care a prestat serviciul militar,
rangul militar obţinut pe front, dacă a murit, a fost rănit sau a primit distincţii
pentru eroism, despre acţiunile caritabile întreprinse cu elevii localităţii,
etc 36 . Alte aspect reieşeau din formularul privind colectarea de date despre
comuna bisericească: numărul sătenilor concentraţi, care au murit sau au fost
răniţi, au dispărut sau au ajuns în captivitate, numărul invalizilor, al orfanilor,
a familiilor rămase fără mijloace materiale, despre contribuţiile sătenilor la
acţiunile umanitare fie din averea proprie fie prin colecte, etc.
Spre exemplu aflăm că în protopopiatul Panciovei, în comuna Glogani şi
în filia Iabuca s-au colectat în scop militar 300 de coroane, au fost concentraţi
203 localnici dintre care 181 au luptat pe front, 13 au murit, 51 au fost răniţi,
AEORC, Fond şcolar, IV. dosar 89/1916, nenumerotat; Arhiva Episcopiei Ortodoxe
Române Vârşeţ, (în continuare AEORV), Fond protopopiatul ortodox român al Vârşe(ului,
Circular numărul 4600/1916, nenumerotat.
34
AEORC, Fond şcolar, IV, dosar 89/1916, nenumerotat.
35
Revista preoţilor, Timişoara, V, 1914, nr. 43, din 14/27 decembrie, p. 2.
36
AMORB, Fond Cronici Parohiale; AEORC, Fond şcolar, IV. dosar 278/1914,
nenumerotat; DJAN, Caraş-Severin, Fond Reuniunea învă(ătorilor din Dieceza
Caransebeşului, dosar 1O111915; DJAN, Timiş, Fond Colectia personală Nicolae /lieşiu,
dosare 1, 2, 3.
33
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45 au fost luaţi prizonieri, 4 au dispărut, iar 11 au rămas invalizi. Ca urmare
1O copii au rămas orfani, 169 de familii au fost lipsite de cel puţin un membru
al familiei, 38 de familii au rămas fără nici un mijloc material de trai, iar47 de
familii au primit ajutoare de la stat.
În ceea ce priveşte situaţia şcolară, menţionăm faptul că se pot identifica
puţine documente care să prezinte situaţii complete pentru aceeaşi comună.
Spre exemplificare, în protopopiatul Vărşeţ în comuna Ferendia, şcoala şi-a
păstrat localul, iar anul de învăţământ a durat între 1114 septembrie 1914-20
aprilie 1915 şi 1114 septembrie 1915-6 aprilie 1916. În raport cu anii şcolari
anteriori şcoala a fost frecventată cu 41 de elevi mai puţini.
Deşi în total au frecventat clasele 1-VI 120 de elevi, instituţia având
2 posturi, învăţătorii au fost înlocuiţi de George Oalde, preot capelan şi de
învăţătorul pensionar Pavel Râmneaţu. Învăţătorii titulari: Aurel Crăciun
a ajuns caporal al regimentului 61, iar celălalt învăţător Pavel Râmneaţu a
fost trecut în rezervă întorcându-se la post. Aurel Crăciun a fost rănit şi luat
prizonier. În privinţa acţiunilor caritabile elevii au adunat saci cu frunze de
mure şi alte articole consumabile în număr de 16037 .
Perioada războiului abundă de acţiuni dirijate de către Episcopii, care
răspundeau astfel ordinelor ministeriale privind organizarea de colecte sau
desfăşurarea de diferite acţiuni cu caracter umanitar.
Anual, (între 1914-1918), se organizau acţiuni de strângere a frunzelor
de mure, prelucrarea şi predarea lor către autorităţi, acestea fiind folosite la
prepararea ceaiurilor pentru soldaţii de pe front 38 • O activitate asemănătoare
se desfăşura pentru strângerea jirului din care, prin prelucrare industrială, se
extrăgea ulei industriaP 9 •
S-au mai organizat colecte pentru strângerea de "albituri" pentru a fi
transformate în bandaje pentru răniţi, pentru obţinerea de donaţii băneşti
pentru Crucea Roşie, 41 pentru construirea de barăci în care să fie internaţi
40

AEORV, Fond Protopopiatul ortodox român Vârşe{, document neîndosariat.
Ibidem, dosare 278/1914, 289/1914; 289/1919, nenumerotat.
39
/bidem, dosar 114/1916.
41
' SJAN, Caraş-Severin, Fond Episcopia ortodoxă română Caranseheş, dosar 4711917,
37
Jx

fila 1.
41

AEORC, Fond şcolar, IV. dosar 32911914, nenumerotat.
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bolnavii de tuberculoză întorşi de pe front, 42 pentru înfrumuseţarea
cimitirelor eroilor căzuţi pe câmpul de luptă, 43 pentru întreţinerea orfanilor
internaţi la sanatoriu, 44 etc.
Mitropolia are iniţiativa de a construi la Sibiu un Orfelinat pentru copiii
celor căzuţi în război. Prima donaţie e făcută de însuşi mitropolitul Ioan
Meţianu, în valoare de 3000 de coroane, căci" cu cât fondul vafi mai mare cu
atât mai multe lacrimi vom şterge de pe feţele celor care plâng ... "45 .
Tot pe perioada războiului şi cadrelor didactice li s-au acordat ajutoare
de haine, alimente sau ,,scumpiri ale traiului", care în lipsa acestora puteau fi
ridicate de către membrii familiilor care trebuiau să posede o chitanţă timbrată
şi contrasemnată de inspectorul şcolar regesc din comitatul respectiv 46 • Aceste
ajutoare "de scumpete" continuă să se acorde până în anul 1920 tuturor cadrelor
didactice care beneficiau de completarea salariului din fondurile bugetare de
stat. În Comitatul Timiş, primeau ajutoare de veşminte 62 de învăţători din
Timişoara, 12 din Aradul Nou, 15 din Ciacova, 14 din Buziaş, 14 din Lipova,
Il din Vinga, 15 din Recaş, 78 din plasa Centrală. O statistică diferenţiată a
învăţătorilor după şcoala de predare, (confesională sau de stat), care primeau
astfel de ajutoare este aproape imposibil de realizat din lipsa documentaţiei
necesară analizei statistice47 •
De sprijin s-au bucurat şi copiii care învăţau la Şcoala de aplicaţie a
Institutului Pedagogic pentru care Consistoriul Diecesan achiziţionează, din
fondurile sale, materiale textile pe care apoi le coase la un croitor local, le
cumpără ghete şi le dă manuale şi rechizite şcolare prin Tipografia Diecesană,
totalizând cheltuieli de 150 de coroane.
Acţiunile caritabile ale societăţii au cuprins gesturi de devotament şi
donaţii destinate, în special, familiilor care aveau bărbaţii plecaţi în război.
Astfel Institutul de credit Victoria dăruieşte acestor familii 1000 de coroane în
timp ce Comunitate de avere din Caransebeş pune la dispoziţia autorităţilor
42

43

Ibidem, dosar 155/1913, nenumerotat.
SJAN, Caraş-Severin, Fond Episcopia ortodoxă română

Caransebeş,

dosar 45/1917,

fila 3.
44

Ibidem, fila 4.
AEORC, Fond epitropesc, V, dosar 82/1916, nenumerotat.
46
Ibidem, dosar 256/1915; Fond şcolar, IV, dosar 49/1917, nenumerotat.
47
SJAN, Timiş, Fond Inspectoratul şcolar al Judeţului Timiş, dosar 278/1919-1920,
filele 359-382.
45
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administrative locale suma de 200.000 de coroane din care trebuiau cumpărate
alimente care apoi să fie distribuite prin magaziile comunităţii în comunele din
fosta graniţă. Tot pentru cei aflaţi în lipsuri Anton Mocioni din Foeni trimite
prim - comite lui de Caraş-Severin 1000 de coroane. Bisericile şi comitetele
parohiale decid purtarea unui tas, (coşuleţ de colectă) pentru a strânge bani
în acelaşi scop, iar episcopul de Arad, Ioan Papp, donează personal 200 de
coroane48 .
Comitatele adresează, prin intermediul preoţilor, un apel publicului care
este citit în toate locaşurile de cult. Rugămintea era ca fiecare să încerce după
puterile proprii să aline foamea şi mizeria semenilor prin donaţii 49 •
Moartea mitropolitului Ioan Meţianu a intervenit într-un moment
în care Biserica, ca de altfel întreaga societate, se găsea într-un moment de
răscruce. Tot datorită războiului două protopopiate importante aveau scaunele
de conducere vacante (Mehadia şi Oraviţa). Cu toate acestea, încrederea în
instituţia Bisericească şi Şcolară nu a scăzut, fapt demonstrat şi de gestul că
doctorul Petru Borlovan din Bocşa Montană lasă Bisericii spre administrare,
la moartea sa, 200.000 de coroane, ce urmau să fie administraţi de o fundaţie
care să-i poarte numele 50 .
Presa îşi manifestă însă nemulţumirea pentru faptul că în şedinţa plenară
a Sinodului din Caransebeş nu s-a hotărât înfiinţarea unui fond de ajutorare a
văduvelor şi orfanilor de război precum şi a unui orfelinat. Această acţiune este
însă demarată sub auspiciile Astrei care întreprinde de la începutul războiului
colecte de veşminte, alimente şi chiar bani pentru răniţi, înfiinţează centrespitale pentru îngrijirea soldaţilor bolnavi îngrijiţi de românce caritabile şi
care distribuiau de sărbători daruri adunate din toate localităţile 51 •
O acţiune similară se desfăşura prin intermediul Oficiului de ajutorare şi
a Crucii roşii, care prin colectă publică, oferă cadouri soldaţilor aflaţi pe front
cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a Învierii din anul 191652 •
O acţiune umanitară, care a privit în mod direct pe învăţători şi profesori,
a fost circulara data de episcopul Miron Cristea cu numărul5933 din 1917 prin
4
H

Revista Preoţilor, Timişoara, V, 1914, nr.30-31, din 10/23 august, p. 5.
Foaia Diecezană, Caransebeş, XXIX, 1914, nr. 31, din 3116 august, p. 1.
5
°Foaia Orăviţii, Ora viţa, III, 1916, nr. 102, din 12/25 mai, p. 2.
51
Transilvania, Sibiu, XLVII, 1916, nr 1-6, din iulie, p. 3.
52
SJAN, Timiş, Fond Protopopiatul Ortodox Jebel-Buziaş, dosar 105/1915-1917, fila

49
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care, conform unui ordin ministerial se cerea să se colecteze, prin intermediul
şcolilor confesionale bani pentru dascălii care s-au îmbolnăvit de tuberculoză
pe front, pentru ca aceştia să poată fi trataţi în sanatorii specializate 53 •
Începutul anului şcolar 1917 determină pe mulţi preoţi să inaugureze
momentul amintind sacrificiile învăţătorilor morţi sau răniţi pe front. În predica
sa pastorală, preotul militar Eugeniu Munteanu din Timişoara dă o definiţie
impresionantă muncii pedagogice în vreme de război: "mulţi dascăli de-ai
noştri au picat pe câmpul de luptă, dar rodul ostenelilor lor va rămânea; alţi
mulţi luptă şi acum la diferitele fronturi, departe de catedră şi elevii lor la care
desigur zilnic le va fi gândul ... în cele multe locuri de unde e dus învăţătorul
îi ocupă locul preotul bătrân şi evlavios cu iscusinţa din şcoala bătrână sau
cel tânăr plin de însufleţire şi dornic de înaintare şi şcoala pe lângă toate
greutăţile şi necazurile funcţionează ... şcoala e deci acum chemată să facă
totul: să abată pruncii de la căile cele rele şi să crească din ei fii credincioşi şi
vrednici bisericii, patriei şi neamului ... să facă din ei tineri bravi şi buni ca pe
când se vor reîntoarce părinţii lor aceştia să uite de necazurile şi suferinţele
îndurate şi să aibă bucurie şi fericire pe urma lor. În şcoală vor învăţa să scrie
şi să citească ca să poată coresponda cu părinţii lor duşi pe câmpul de luptă
sau în alte părţi ca soldaţi . ... Cunoscând deci toate acestea, iubiţilor soldaţi,
căutaţi pe lângă toate greutăţile şi trimiteţi sau îndemnaţi cu toată tăria soţiile
voastre ca să trimită copii voştri regulat la şcoală pentru ca să se facă părtaşi
de mulţumire şi îndestulare aici pe pământ şi de fericire veşnică dincolo de
mormânt. Faceţi-vă şi împliniţi datorinţa adevărată de părinţi" 54 .
Războiul nu a
ocolit, prin urmările sale negative, nici desfăşurarea
activităţii în cadrul Institutelor Pedagogice.
Încheierea anului şcolar 1917-1918, în 25 iunie/8iulie 1918 găseşte
Institutul Pedagogic Diecezan din Caransebeş în situaţia de a avea ca director
pe protosincelul Traian Bădescu, care îl înlocuia pe Iuliu Olariu numit director
la Institutul Teologic din Arad. Acesta va fi înlocuit, la rândul său, de Ioan
Hanga la 16 septembrie 1918. Totalul elevilor ordinari la cursul pedagogic
era de 15 (4 în anul I, 7 în anul II, 2 în anul III şi 2 în anul IV), fiind înscrişi
şi 25 de elevi privatişti. Aceştia din urmă erau toţi în serviciul militar, fiind
foarte mulţi dintre ei ofiţeri decoraţi. Dintre elevii ordinari în timpul anului
53

54

AEORC, Fond epitropesc, V, dosar 500/1917, nenumerotat.
Revista preoţilor, Timişoara, Vlll, 1917, nr. 2, din 29 octombrie/Il noiembrie, p. 2-3.
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şcolar

2 au fost chemaţi în armată. Elevii săraci ai institutului au fost ajutaţi
de Consistoriul Diecezan de Comunitatea de avere, dar şi de donaţii private.
La rândul lor, elevii au cumpărat, prin eforturi financiare proprii, din fondul
Societăţii de lectură Ioan Popasu, titluri de stat pentru împrumutul de război
în valoare totală de 250 de coroane. Totodată, au participat la acţiunile de
colectare de fonduri, în scopuri de binefacere, pentru un cămin, (cu 33 de
coroane), cadouri pentru soldaţi de Crăciun (cu 64,84 coroane), pentru soldaţii
întorşi din lagăre, (cu 16,70 de coroane), pentru îngrijirea mormintelor eroilor,
(cu 150 de coroane) şi pentru şcolarii mici, (cu 10,5 coroane). Sumele sunt
mici şi denotă secătuirea de resurse financiare a populaţiei.
Deoarece învăţătorul şcolii de aplicaţie era soldat şi prizonier la ruşi
elevii Institutului Pedagogic i-au suplinit lipsa predând elevilor în locul său.
Lipsa de fonduri a dus în cele din urmă la închiderea intematului, fapt resimţit
din plin de elevii pedagogi, cei mai mulţi fiind foarte săraci şi ducând lipsa
unei hrane bune şi suficiente, dar şi a luminii şi căldurii mai ales în timpul
iernii. Ca urmare aceştia se îmbolnăveau des iar Consistoriul le-a acordat din
fondul de ajutorare Ioan Popasu în scopuri curative şi de medicină 149,77 de
coroane 55 .
Elevii Seminarului teologic, împreună cu cei ai Institutului Pedagogic,
participau la repetiţiile Reuniunii corale de cântări suplinind, de asemenea
şi lipsa membrilor activi în marea lor majoritate mobilizaţi şi asigurau astfel
bunul mers al slujbelor religioase dar şi marcarea unor ocazii festive 56 •
După anul 1918 s-au acordat drepturi funcţionarilor publici care au fost
mobilizaţi în timpul războiului pentru întregirea neamului. Foştii deţinuţi
cereau ca aceleaşi favoruri să le fie acordate şi românilor bănăţeni întemniţaţi
la Sopron pentru atitudinea lor antimaghiară manifestată în timpul conflagraţiei
mondiale. În marea lor majoritate aceştia au fost preoţi şi învăţători, memoriul
precizând că "lupta dusă de noi la sfintele altare, catedre sau alte ocupaţiuni
a fost obolul sacru ce voluntar am avut fericirea să-I depunem pe altarul
neamului ... ".
După încheierea războiului învăţătorii s-au reîntors la catedre în cadrul
corpului funcţionarilor publici. Se dorea ca şi cei nemobilizaţi, dar care
fuseseră întemniţaţi, sau lucraseră de cele mai multe ori neplătiţi ca funcţionari
55

56

AEORC, Fond şcolar, IV, dosar 13/1916, nenumerotat.
Ibidem, Fond bisericesc, III, dosar 121/1915, nenumerotat.
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publici în timpul conflictului şi care puteau demonstra cu acte internarea în
lagăr sau închisoarea să poată fi remuneraţi. Marea majoritate erau trecuţi de
50 de ani şi se dorea deci, oferirea unor condiţii de pensionare rezonabile.
Însuşi semnatarul memoriului în numele ligii, funcţionase ca preot ortodox
în comuna Şuştra din comitatul Timiş de unde fusese ridicat de honvezi la
începutul lui noiembrie 1918. A fost închis şi "chinuit" în Timişoara, existând
pe numele său chiar un ordin de execuţie semnat de colonelului Bartha. Se
pare că a fost salvat în ultimul moment printr-o intervenţie a doctorului avocat
Otto Roth care i-a obţinut eliberarea. În continuare Gheorghe Ciunga a rămas
în Timişoara deoarece a necesitat îngrijiri medicale.
Din memoriul înaintat ministrului reies şicanele pe care le-au îndurat
românii care promovau interesele idealului naţional în timpul războiului şi
care, nefiind pe placul autorităţilor, au fost ridicaţi şi internaţi în lagăre sau
închisori, familiile rămânându-le în sărăcie. Dintre aceştia, şase au decedat în
timpul detenţiei. 57
Învăţătorii neînrolaţi, ca de altfel toţi funcţionarii publici, primiseră un
paşaport militar care servea ca legitimaţie şi care le demonstra starea militară.
Se făcea astfel dovada faptului că persoana în cauză nu era pe front din motive
legale. Paşaportul trebuia prezentat, atunci când proprietarul era notificat,
primarului sau altor autorităţi locale. Totodată îi era interzis posesorului să
se înroleze în armata altui stat. Învăţătorii trebuiau totuşi să se supună unor
proceduri speciale în perioada vacanţelor, participând la exerciţii militare de 8
săptămâni la care erau chemaţi prin documente speciale. În caz de boală, sau
doar în alte cazuri excepţionale exerciţiile militare puteau fi amânate. Petiţia
pentru obţinerea amânării trebuia însoţită de paşaportul militar şi de adeverinţa
medicului sau a autorităţii politice districtuale58 •
Încheierea războiului aduce la noi măsuri în privinţa desfăşurării
procesului instructiv-educativ din şcoli. Astfel, prin circularul nr. 2411918
episcopul Miron Cristea dă un ordin tuturor oficiilor parohiale în care
preciza faptul că, deoarece ,,şcolile noastre au suferit În cursul războiului, mai
ales din lipsa învăţătorilor", în interesul învăţământului se dădea următorul
ordin în care se specifica faptul că, "deoarece cei mai mulţi dintre învăţători
57

Angela Rotaru-Dumitrescu, Participarea corpului didactic bănăţean la .făurirea
Unirii din 1918, în "Pe drumul Marii Uniri", Ed. "Vasile Goldiş" University Press, Arad,
2008, p. 37-64.
58
AM ORB, Fond Cronici Parohiale, document neîndosariat.
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se reîntorc la căminul lor, se îndatorau organele parohiale: oficiul parohial
În calitatea sa de director şcolar şi comitetul parohial ca scaun şcolar să
nu cruţe nici osteneala şi nici banii pentru ca şcoala să fie adusă în rând,
reparată, văruită, curăţită şi Încălzită, pentru astfel prelegerile să se poată
Începe şi ţine regulat şi fără întreruperi. Protopopii să caute acolo unde nu
este învăţător calificat o persoană potrivită, un învăţător pensionat, un cleric
sau intelectual care ar putea prevedea ca învăţător ajutător învăţământul şi
să recomande Consistoriului pentru a putea fi numit ca învăţător substitut."
Oficiul parohial trebuia să cheme învăţătorii, să le citească acest ordin şi să-i
îndemne să-şi dea toată silinţa să pună prin muncă încordată, conştientă şi
însufleţită baza trainică a educaţiei naţionale. Se cerea totodată un raport
amănunţit despre starea tuturor şcolilor protopopiatului în cel mult o lună de
zile.
Era o primă încercare de reîntoarcere la normalitate.
Sfârşitul Conflagraţiei Mondiale găseşte Banatul într-o stare de Încordare
Socială şi Politică determinată de internările în lagărele de concentrare sau
în închisori a preoţilor, învăţătorilor, a ziariştilor şi a celor care îşi manifestau
sentimentele pro româneşti, fiind acuzaţi de înaltă trădare sau de agitaţie
contra statului.
Armatele române intră în august 1916 în Orşova, fiind comandate de
generalul Ion Dragalina, ceea determină foarte mulţi români să participe
la operaţiunile militare ca voluntari. Represaliile din partea autorităţilor
maghiare sunt imediate: sunt întemniţaţi, apoi trimişi în faţa curţii marţiale,
sub învinuirea de spionaj în favoarea României, vor fi deportaţi şi internaţi în
lagăre, iar alţii s-au aflat sub pază politică, cu domiciliul forţat.
Corpul profesoral românesc erau acuzate că instiga populaţia la "agitaţii
politice" prin promovarea şi propagarea ideilor de unitate naţională a tuturor
românilor. Învăţătorii şi preoţii erau acuzaţi de spionaj în favoarea României
şi de infidelitate faţă de Monarhia Austro-Ungară.
În toamna anului 1918 spiritul revoluţionar domina viaţa localităţilor
bănăţene, manifestându-se prin greve şi proteste. Au loc manifestaţii
impresionante şi adunări populare care sprijină acţiunile noilor organisme
administrative. La acestea iau cuvântul intelectuali bănăţeni de marcă, iar
între aceştia se regăsesc şi numele celebre ale învăţământului românesc: Aurel
Cosma, (preşedintele al comitetului executiv al Consiliului Militar Naţional
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Român), Iuliu Vuia, George Jumanca, Petru Cornean, profesor Victor Bârlea,
Valeriu Branişte, Mihai Gropşianu, George Popovici, Petru Secoşanu, Andrei
Ghidiu, George Dobrin 59 •
Disoluţia autorităţii statale Austro-Ungare determină formarea de
Consilii Naţionale, Sfaturi Militare şi Gărzi Naţionale care preiau conducerea
plăşilor, comitatelor şi comunelor în perioada 31 octombrie-? noiembrie
1918 60 . În 31 octombrie ia fiinţă Consiliul Naţional Român Central, iar la 7
noiembrie 1918 este ales Sfatul naţional şi Sfatul militar român 61 •
Un rol deosebit în constituirea Consiliilor Naţionale Româneşti şi a
Gărzilor Naţionale I-au avut învăţătorii români. Aceştia organizează, în toate
localităţile, adunări populare locale în care rostesc cuvântări, dând expresie
sentimentelor de unitate naţională: învăţătorul Teodor Bucurescu din Comloşul
Mare, Grigore Vermeşan din Pesac, învăţătorul Băleanu din Moldova nouă,
etc. 62 Pe lângă atribuţiile majore, avute în alcătuirea şi funcţionarea gărzilor
şi a Consiliilor Naţionale româneşti locale, corpul didactic bănăţean a condus
desfăşurarea efectivă a adunărilor naţionale, deţinând preşedinţia acestora.
Este cazul manifestaţiilor din Lugoj, Caransebeş, Mehadia, Vărădia, Teregova,
Feneş, Borlova şi Obreja63 .
În calitatea lor de preşedinţi ai Consiliilor Naţionale sau de comandanţi
ai Gărzilor au activat învăţătorii: Cornel Mircea din Jupa; Constantin Mihaiu
din Ohaba Forgaci; losifDrăgoi din Globurău; Ion Bob din Cireaşa; Alexandru
Ţierean din Voiteg; Titu Telescu din Ghiroc; Nicolae Iancovici din Hitiaş;
Damian Sebeşan din Secusigiu; IosifCiorogariu din Chişoda; Iuliu Puticiu din
Chizătău; Cornel Popovici din Sânmihaiul Român; Ispas Crâsta din Berzovia;
Petru Humiţa din Feneş; Constantin Giurgioca din Petnic; Iosif Toader din
Prigor64 .
În tot Banatul, trimişii Consiliul Naţional Român Central sunt întâmpinaţi
de o populaţie bine organizată, având în frunte preoţii şi dascălii din localitate.
59

Ioan Munteanu, Mişcarea naţională din Banat 1881-1918, Ed. Antib, Timişoara,
1994, p. 225-227.
60
Ibidem, p. 222.
61
Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu, Banatul şi marea unire 1918,
Timişoara, 1992, p. 38.
62
Ioan Munteanu, Mişcarea naţională ... , p. 234-237.
63
Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu, op. cit, p. 53.
64
Ibidem, p. 55.
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Se pregătiseră chiar, pentru aceştia, mici spectacole artistice, de către corurile
şi fanfarele conduse de intelectualitatea satelor. În toate localităţile, aceste
întruniri naţionale, se desfăşurau în clădirea şcolii locale sau lângă aceasta.
Peste tot, locuitorii aclamau dorinţa unirii cu România.
Începuseră să se manifeste, cu intervenţia vechilor autorităţi, şi atitudini
contrare acestor adunări, care se finalizau uneori şi cu distrugeri materiale sau
cu victime omeneşti. Ca urmare, Sfatul Învăţătorilor Români, din fosta graniţă
militară a Severinului, se adresează locuitorilor, prin intermediul ziarului
Drapelul, să asigure ordinea publică şi să apere viaţa oamenilor, indiferent de
neamul sau "legea" acestora. De altfel, Consiliile locale elaboraseră ,,planuri
de lucru" 65 pentru a asigura ordinea şi liniştea civică.
Realităţile militare şi politice, vor determina, (în conformitate cu
prevederile Convenţiei de armistiţiu de la Belgrad, din 13 noiembrie 1918), ca
trupele sârbeşti să intre în Oraviţa, la 14 noiembrie, în Lugoj la 17 noiembrie
şi în Timişoara unde la 3 decembrie 1918 ajung şi trupele franceze.
În aceste împrejurări, dificile, de ocupaţie, se va realiza şi alegerea
delegaţi lor bănăţeni participanţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.
Textul convocării este făcut public prin intermediul presei şi este popularizat
la nivelullocalităţilor de către preoţi şi învăţători 66 •
Presa bănăţeană politică reflectă, prin articolele sale, atmosfera
efervescentă creată de noile evenimente. Sunt reproduse documentele Marelui
Sfat al Naţiunii Române din Ungaria şi Transilvania al cărui preşedinte era
doctor Ştefan Ciceo Pop. Din acestea reieşea faptul că ,,sub nici o condiţiune
nu se mai voieşte legătura cu naţiunea maghiară... naţiunea română din
Ungaria şi Transilvania speră şi aşteaptă că în năzuinţa ei spre libertate o va
ajuta întreg neamul românesc cu care una voim a .fi de aici înainte în veci"61 •
Oraşul Alba Iulia a devenit astfel, în opinia ziarului "Opinca", editat sub
coordonarea învăţătorului Petru Bizerea, simbolul destinului românesc şi al
aspiraţiilor naţionale, locul unde ,faptele vor vorbi", un memento al vremilor
istorice când "umilirea neamului românesc se va şterge din harta aspiraţii/ar
de unitate" 68 • De aceea, se publică acum, de către inteligenţa bănăţeană, (care
Ibidem, p. 58.
Ioan Munteanu, Alegerea delegaţi/ar bănăţeni pentru Marea Adunare Naţională din
1 Decembrie 1918, în Tibiscum, V/1979, p. 349-354.
67
Românul, Arad, VII, 1918, nr. 10, din 7/20 noiembrie, p. 1-2.
fiH Ibidem, nr. 12, din 10/23 noiembrie, p. 1.
fis

fifi
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îi includea şi pe învăţătorii români), zeci de articole care îndemnau populaţia
să participe efectiv la alegerea delegaţiilor pentru Adunare. Oficialităţile
bisericeşti, (episcopii români de Oradea - Radu Demetriu, de Caransebeş
- Miron Cristea, de Arad - Ioan Papp, de Lugoj, Valeriu Traian Frenţiu),
recunosc printr-o adeziune oficială Marele Sfat al naţiunii române din Ungaria
şi Transilvania, 69 legitimând, o dată în plus pentru populaţie, acţiunile acestui
organ politic.
La Adunarea Naţională de la Alba Iulia urmau să ia parte: episcopii
români, protopopii, câte un reprezentant al fiecărui consistor şi capitlu, câte
2 reprezentanţi ai societăţilor şi ai asociaţii/ar culturale, câte 2 delegaţi
din partea reuniuni/ar de femei, câte un reprezentant de la şcolile medii,
Institutele teologice, pedagogice şi şcolile civile, câte 2 delegaţi ai Reuniuni/ar
învăţătoreşti, ai reuniuni/ar de meseriaşi ai tinerimii universitare, ai gărzilor
naţionale, ai Partidului Social Democrat Român şi câte 5 delegaţi ai fiecărui
cerc electorafl0.
Organizarea alegerilor pentru desemnarea delegaţilor a fost, în Banat,
îngrădită de autorităţile militare de ocupaţie. Presa publică pagini întregi
cu descrieri ale evenimentelor premergătoare Adunărilor de la Alba Iulia
prezentând situaţia particulară a Banatului ocupată de trupele sârbeşti. Se
acuza faptul că românii au fost împiedicaţi să se manifeste liber, deşi doreau,
la fel ca şi transilvănenii, unirea cu România 71 •
Cu toate acestea, alegerile delegaţilor s-au desfăşurat într-un exemplar
spirit de ordine şi disciplină, dar mai ales de legalitate 72 • Desemnarea
democratică a reprezentanţilor bănăţeni s-au bucurat de un sprijin real şi masiv
în rândul populaţiei româneşti. La adunările organizate cu aceste prilejuri în
cercurile electorale rolul organizatoric şi de conducere a revenit, din nou,
preoţilor şi învăţătorilor.

Au fost aleşi ca delegaţi: 182 de reprezentanţi din comitatul Timişului,
88 din Caraş-Severin şi 51 din Torontal, dar la Adunare vor participa şi
69

Ibidem, nr. 13, din Il /24 noiembrie, p. 1.
Ibidem, nr. Il, din 8/21 noiembrie, p.l; Opinca, 1, 1918, Vârşeţ, nr. 2, din 12/25
noiembrie, p. 1.
71
Opinca, 1, 1918, Vârşeţ, nr. 20, din 20 noiembrie/3 decembrie, p.l-2; Radu Păiuşan,
Participanţi bănăţeni la lupta pentru independenţă şi unitate naţională 1830-1918, Editura
Eurostampa, Timişoara, 2003.
72
Ioan Munteanu, Alegerea delegaţi/ar bănăţeni ... , p. 352.
70
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alţi bănăţeni

din 275 de localităţi ale comitatelor Caraş-Severin şi Timiş.
Participarea românilor bănăţeni ar fi fost şi mai mare dacă trupele sârbe de
ocupaţie nu ar fi impus restricţii de circulaţie, împiedicând astfel o parte din
delegaţi să poată fi prezenţi la Adunare.
Ziarul Opinca publică articole mobilizatoare pentru învăţători,
îndemnându-i să se implice în acţiunile politice ale momentului şi să
transforme acest moment în apogeul acţiunilor de tip cultural şi naţionalist
desfăşurate la în toţi anii dualismului austro-ungar: "dacă învăţătorul român
a fost la înălţimea chemări sale în vremurile de asuprire el va trebui să-şi
îndoiască acum puterile pentru a-şi face datoria, trecând poporul din satul
său prin aceste zile de mari prefaceri cu mult tact şi cu multă înţelepciune.
Arma cu care a luptat învăţătorul .. a fost cartea. Şi astăzi ... a rămas tot
cartea ... astăzi nu mai este de ajuns ca învăţătorul să fie numai povăţuitorul
celor mici, ci şi a celor mari ... deci fraţilor învăţători scuturaţi lanţurile şi
luaţi în mână conducerea poporului vostru. Iar voi fraţilor săteni ascultaţi
învăţăturile luminoase ce se desprind de pe buzele învăţătorilor voştri care şi
până acum au împărţit greul şi amarui vieţii cu voi şi de acum înainte vă vor
fi adevăraţi proroci vestitori ai vremurilor bune"73 •
Trecând peste şicanele şi interdicţiile autorităţilor de ocupaţie marea
majoritate a delegaţi lor- învăţători au reuşit sa participe la istorica Adunare 74 .
Corpul profesoral, care nu s-a deplasat la Alba - Iulia, a organizat,
în acele zile, manifestaţii artistice şi serbări populare la care participau cu
entuziasm toţi locuitoriF 5 • Toate aceste acţiuni locale, spontane, de bucurie,
demonstrau, fără drept de apel, sprijinul popular, de care s-a bucurat Adunarea
Naţională plebiscitară de la 1 Decembrie 1918 76 în rândul tuturor bănăţenilor
în general şi al corpului didactic în special.
Noutăţile au fost primite cu un entuziasm deosebit. Toader Bucurescu
din Banat-Comloş amintea în Românul că "nimeni în lume n-a băut mai multă
otravă şi nu a suferit mai multe ameninţări obraznice, dojeni brutale, pedepse
aspre şi suspendări decât învăţătorii români. Şcoala românească în Ungaria a
Opinca, Vârşeţ, 1, 1918, nr.5, din 2/15 decembrie, p. 1.
Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu, op. cit, p. 70.
75
Ibidem, p. 74.
76
Radu Păiuşan, Participanti bănăţeni la lupta pentru independenţă şi unitate naţională
73
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1830-1918, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2003, p. 133;
unire, Editura de Vest, Timişoara, 1993.
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fost valea plângeri/ar ... ţara ungurească pentru şcoala românească, şcolari şi
învăţători a fost iadul pe pământ, schingiuire, hulă şi batjocură şi... a fost Alba
Iulia ... Şcoala românească a crescut pe Goga, Maniu, Goldiş, Vai da, Vlad,
Pop, doctor Lupaş, întreaga pleiadă a celor ce atât de minunat şi însufleţit
cuvântau, tot şcoala română i-a crescut pe cei 100.000, şcoala învăţătorilor
români care a ştiut să secere fără să adune pălămidă şi au treierat fără de
neghină ... şi acum iată ziua triumfală ... avem ţară mare mândră şi bogată,
cu 14 milioane de români ... şcoală românească cu limbă de propunere numai
românească ... "77 •
Notele circulare oficiale au fost întărite prin decrete semnate de
preşedintele Consiliului Dirigent Iuliu Maniu: Decretul numărul 1 ,,Despre
funcţionarea în mod provizoriu a serviciilor publice, aplicarea legilor,
despre funcţionari şi întrebuinţarea limbilor" şi Decretul numărul 2 ,,Despre
funcţionarea în mod provizoriu a serviciilor publice administrative". Prin
acestea se reglementa în special folosirea limbii române în administraţie şi
şcoală, denumirea românească a localităţilor şi a numelor de familie etc 78 .
Entuziasmul declanşat de evenimentele anului 1918 a impulsionat
întreaga societate să contribuie la munca de reconstrucţie care a urmat
războiului şi de asemenea să treacă cu uşurinţă peste lipsurile economice, dar şi
peste problemele inerente provocate de perioada de tranziţie care a existat între
anii 1918-1922. Îndemnurile patriotice ale presei mobilizau societatea oferind
suportul moral necesar depăşirii momentelor dificile. Şcoala era considerată
sanctuarul culturii care trebuia inaugurată în fiecare localitate românească,
indiferent dacă mai existase sau nu anterior. "Cărturarii" neamului - cadrele
didactice - se simţeau datori să ia parte la opera de consolidare şi organizare
a noului stat7 9 .
În cursul verii anului 1919 Marile Puteri dispun retragerea trupelor
străine din Banat şi instaurarea conducerii politica-administrative româneşti,
(iunie - Judeţul Caraş - Severin şi iulie -judeţul Timiş - Torontal), iar la 3
august în Timişoara îşi face intrarea triumfală Armata Română.
Înainte de a se legifera statificarea definitivă a învăţământului din Banat
a fost trimis, învăţătorilor şi profesorilor de la şcolile primare şi normale, un
77
78
79

Românul, Arad, VII, 1919, nr.48, din 29 decembrie/Il ianuarie, p. 2.
Gazeta oficială, Sibiu, II, 1919, nr.6, din 14/27 ianuarie, p. 1-26.
Românul, Arad, VIII, 1919, nr.2, din 3/16 ianuarie, p. 2.
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chestionar. Ministerul Instrucţiunii din Regatul Român dorea astfel, să se
folosească de experienţa practică a corpului didactic, în privinţa modificărilor
ce urmau să fie cuprinse în noua lege a învăţământului. Pentru consultările
privind unificarea sistemului şcolar s-a organizat, la Cluj, o Conferinţă,
în august 1920. Aceasta a fost condusă de Petre Ghiţescu, ca delegat al
Ministerului şi directorul învăţământului primar normal, doctor Prie, şeful
resortului instrucţiei din Ardeal, Enache Ionescu delegat al Ministerului
Instrucţiunii Publice din Bucureşti şi doctor Paul Roşe inspector general
pentru învăţământul de peste Carpaţi.
S-a hotărât, ca din ianuarie 1921, 80 să se aplice, în Banat şi Transilvania,
toate legile din Vechiul Regat, numindu-se directori şcolari provizorii. Pe
locurile vacante urmau să fie aduşi profesori din România, iar în regiunile
unde "cultura maghiară e mai înrădăcinată" urmau să se trimită învăţători de
peste Carpaţi. De asemenea, urmau să fie trimişi, la schimburi de experienţă,
"contingente" apreciabile de învăţători 81 •
Se încheia, în mod oficial, procesul de unificare şi integrare a
învăţământului românesc confesional în cadrul României Mari, la care, în
calitatea sa de episcop al Caransebeşului, episcopul Miron Cristea, ales
primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi-a adus contribuţia valoroasă
rămasă istorică.

Începea un nou capitol În Istoria Şcolii, a Bisericii şi a Învăţământului
Bănăţean, care a urmat, ca destin, istoria naţională.

"
"

0
1

Banatul românesc, Timişoara, Il, 1920, nr. 24, din 18 aprilie, p. 1.
Ibidem, nr. Il O, din Il august, p. 1.
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SFINŢIREA BISERICII "ÎNĂLŢAREA DOMNULUI"
DIN V ÂRŞEŢ PRIN EPISCOPUL MIRON CRISTEA
Arhim. Longhin Muncean

Ideea înfiinţări şi organizării unei parohii româneşti la V ârşeţ datează încă
din 1845 şi aparţine preotului cărturar Nicolae Tincu Velia, primul protopop
român de după despărţirea ierarhică. Tot lui îi aparţine şi ideea construirii unei
biserici româneşti în acest oraş.
Din pricina condiţiilor grele de după înfiinţarea Episcopi ei Caransebeşului,
dorinţele protopopului Velia nu s-au putut împlini. Acţiuni concrete pentru
înfiinţarea unei parohii la Vârşeţ s-au mai făcut abia la 30 octombrie 1893,
când Mihaiu Juica - protopop, Antonie Popoviciu - preot, Elia Dabiciu preot, alături de fruntaşii românilor din Vârşeţ, înaintează episcopului de la
Caransebeş o primă petiţie prin care se cerea:
"1. Înfiinţarea unei parohii gr. ort. române în Vârşeţ;
2. Să roage pe Venerabilul consistoriu diecezan ca să ţină în suspensie
îndeplinirea Protoprezbiteratului până când se înfiinţează parohia gr. ort.
română în Vârşeţ, pentru că Protoprezbiterul tractului Vârşeţ are să fie şi
preotul Vârşeţului cu sediul în Vârşeţ." 1
O petiţie similară a fost înaintată episcopului de Caransebeş la 9 februarie
1896. În ea se afirma: "Existenţa unei parohii române în acest apid este de
o importanţă deosebită. Numai misiunea de a conserva generaţia tânără a
românilor de aici neamului nostru, o arată ca o necesitate imperativă. A amâna
înfiinţarea ei este a descuraja pe aceia, care sunt însufleţiţi de cauză şi ce este
mai mult înseamnă a lăsa acea generaţie să se piardă pentru neamul nostru. " 2
Arhiva Episcopiei Caransebeşului (A.E.C.), Fond Bisericesc (III), 36/1993,
nenumerotat.
2
A.E.C., Fond Bisericesc (III), 36/1993, nenumerotat.
1
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Protopopul Traian Oprea, împreună cu intelectualii din oraş, aduce la
împlinire visul înaintaşilor.
În anul 1907, după instalarea lui Traian Oprea ca protopop al Vârşeţului,
avându-se ca prioritate construirea unei biserici în Vârşeţ, s-a făcut un apel
către autorităţile bisericeşti şi politice în acest sens: "Am constatat însă şi
tristul adevăr, că românii din Vârşeţ,- fie din cauza vitregimei vremurilor, fie
din lipsa stăruinţei proprii, -dar nu s-au învrednicit până acum, să contribuie
şi ei, cu toată puterea, la îndeplinirea supremei datorinţe către neam şi legea
strămoşească: n-avem încă biserică românească, ceea-ce strădanie şi-au dat să
întemeieze şi cele mai sărace sate.
Este de mare însemnătate ca oraşul nostru, cu provincie atât de bogată
şi de românească, să avem parohie perfect organizată şi biserică potrivită
împrejurărilor date. Nu e vorba numai de Sion, în jurul căruia să ne strângem
noi orăşenii, ci de un far care să lumineze departe împrejur. Din lipsa unei
organizări bisericeşti şi a locului de închinare românesc, multe suflete de
români s-au pierdut pe aici şi multe prilejuri bune s-au scăpat, întru a ne
manifesta şi noi alăturea cu celelalte centre româneşti. " 3
Pentru construirea bisericii, în 191 O s-a încheiat contract cu arhitectul
diplomat din Lugoj, Ferencsik Alader".
Biserica Ortodoxă Română din Vârşeţ cu hramul "Înălţarea Domnului"
s-a întemeiat prin punerea pietrei de temelie la 9 martie 1911 şi s-a sfinţit la 23
mai 1913 prin Episcopul diecezan al Caransebeşului dr. Miron Cristea, paroh
fiind protoprezbiterul Traian Oprea, iar preşedinte al Comitetului parohial dr.
Petre Ţepeneag. 5
Pe placa comemorativă din biserică sunt trecuţi peste 80 de ctitori, printre
care banca "Luceafărul", ilustra familie Mocioni, banca Orăviţeană, dr. Petre
Ţepeneag, dr. Savu Butoarcă, preotul Ioanichie Neagoie din Nicolinţ, preotul
Avram Coreea şi dr. Nicolae Imbroane din Coştei, dr. Aure1 Novac, avocat din
Biserica Albă, Găvrilă Mihailov din Sân-Mihai, dr Mihai Spăriosu şi alţii. 6
Planul bisericii este de cruce greacă, cu braţele egale, ca majoritatea
bisericilor ortodoxe, cu următoarele dimensiuni: L- 27 m, 1- 15 m şi H- 27
m.
3
4

5
6

A.E.C., Fond Bisericesc (III), 36/1993, nenumerotat.
A.E.C., Fond Bisericesc (III), 36/1993, nenumerotat.
Cf. pisaniei din coridorul sudic al bisericii.
Ibidem.
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Biserica are trei intrări care permit accesul în biserică, una la partea
de apus, cea principală; una spre nord, în mijlocul absidei; iar una pe partea
sudică a bisericii, la capătul coridorului, în dreptul pronaosului.
Sculptura bisericii a fost executată de Nistor şi IosifBosioc din Berlişte.
Omamentaţia sculpturii este de factură barocă cu influenţe provinciale.
Motivele cele mai des utilizate de sculptori au fost foaia de acant şi decorul de
frunze ce înconjoară icoanele împărăteşti. Decoraţia mobilierului din biserică
este mult mai simplă, dar iconostasul, chivotul, strănile şi tronul arhieresc sunt
omamentate puternic.
Prin aspectul ei bizantin, biserica românească din V ârşeţ a fost considerată
una dintre cele mai frumoase clădiri din oraş. 7
După ce a fost ridicată biserica, episcopul Miron Cristea transmite
protopopului Traian Oprea modul în care trebuie făcută recepţia lucrărilor:
"dispunem colaudarea lucrărilor de pictură şi sculptură efeptuite la biserica
noastră din Vârşeţ prin o comisiune colaudatoare constătătoare din P. On.
D-ta, preşedintele comitetului parohial şi un expert, pe care însuşi P. On. D-ta
îl vei alege dintre bărbaţii experţi dimprejurul acela, recunoscuţi ca bărbaţi
oneşti şi de toată încrederea.
Despre colaudare să se ia protocol în regulă, care protocol subscris de
comisiunea colaudatoare şi de întreprinzător să se înainteze încoace împreună
în actele pe baza cărora s-a făcut colaudarea."8
Printr-o altă adresă din 14 mai 1913, episcopul diecezan comunică la
Vârşet cele necesare sfinţirii bisericii: "În mijlocul sf. prestol să se facă o
gaură mică în care să încapă o cutioară cam ca cea de chibrite de mare pentru
sf. moaşte. Acestea vor fi zidite în prestol, va fi deci trebuinţă de puţin ciment
şi de un aparat cu care să se încălzească apa.
Peste prestolul din zid se va pune un capac din lemn asemănat celor din
Bezdin, Alibunar etc.
Peste acestea apoi vor veni măsae1e obişnuite.
Înaintea slujbei se va face sfinţirea înaintea bisericii. Aici trebuie o masă
cu un vas pentru apă, apoi o scândură înaintea mesei cu un covor pe ea, ca
arhiereul să nu stea pe pământul gol."9
7

Pr. P. Bizerea, Românii din Banatul jugoslav, Editura Cartea

Românească,

1929, p.

9.
H

9

A.E.C., Fond Bisericesc (III), 36/1993, nenumerotat.
Ibidem.
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Ziua de 23 mai 1913, când a fost sfinţită biserica românească din
Vârşeţ, prin episcop diecezan al Caransebeşului- dr. Miron Cristea, se poate
considera o zi istorică pentru comunitatea românească din Banat. La ridicarea
acestui aşezământ cu hramul "Înălţarea Domnului" în centrul oraşului Vârşeţ
au contribuit instituţii şi persoane din întreg Banatul istoric. În ziua sfinţirii
Bisericii din Vârşeţ au avut loc grandioase manifestări, la care au participat
mii de credincioşi din satele din împrejurimile oraşului, dar şi din localităţi
româneşti mai îndepărtate. Strada în care este situată Biserica a fost presărată
de lungi coloane de călăreţi, de care cu boi, de fete şi flăcăi îmbrăcaţi în
costume naţionale, dar şi de persoane mai în vârstă, care doreau să fie prezenţi
la acest moment şi act istoric.
Prezenţa românilor într-un număr atât de impunător este o dovadă
grăitoare a dragostei neţărmurită a poporului faţă de credinţa strămoşească.
Toţi au dorit să ia parte la slujba oficiată de episcopul Cristea, asistat protopopul
Traian Oprea şi de un sobor de preoţi. La sfinţirea Bisericii Ortodoxe Române
din Vârşeţ au luat parte personalităţi distinse, printre care Episcopul Vârşeţului
Gavril Zmeianovici, apoi numeroşi fruntaşi români: dr. Aurel Novac, avocat,
deputat în Parlamentul din Budapesta, dr. Petre Ţepeneag şi alţii. 10
Desfăşurătorul vizitei chiriarhale cu ocazia sfinţirii bisericii din Vârşeţ
arată măreţia pe care românii din Banatul sârbesc au acordat-o acestui
eveniment. Amintim câteva dintre punctele desfăşurătorului: 11
- În gara Vârşeţului, episcopul Miron Cristea a fost întâmpinat de
protopopul Traian Oprea, de, protosincelul Stepan Nicolit, care a transmis
salutul episcopului Dr. Episcop Zmejanovits al Vârşeţului şi şi consilierul
regional Dl. Stepan Rezucka care a salutat în numele oraşului.
-alături de alaiul de români, episcopul caransebeşean a poposit la biserica
sârbească la biserica catedrală sârbească, unde a fost salutat de protopopul
sârbesc, în limba sârbă. A răspuns în româneşte.
- Ierarhul român a avut apoi o scurtă întrevedere cu episcopul Zmeianovici
în preziua sfinţirii.
- la sfinţire a participat şi episcopul sârb care a rostit în româneşte
.,Crezul" şi "Rugăciunea Domnească" (La cererea sa fost pregătit pentru
aceasta de protopopul Traian Oprea).
10
11

Biserica Românească din Vâr.şe(, în Dealul Vârşeţului, anull, Nr. 1/2002. p. 2.
Aflat în A.E.C., Fond Bisericesc (III), 36/1993, nenumerotat..
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- Episcopul Cristea a primit preoţimea tractuală şi învăţătorii confesionali,
- a mai vizitat canonic bisericile din Ritişor, Vlaicovăţ, Săn. Ianăş,
Marghita Mare şi Ferendia, unde în 28 mai a slujit Sfânta Liturghie.
Printre cei prezenţi la slujba de sfinţire a fost şi protopopul Ioan Lupaş,
marele istoric al Bisericii care a consemnat pe Sfânta Evanghelie: ,Jn 23 Maiu
1913 în ziua Înălţării Domnului s-a sfinţit biserica română ortodoxă din Vârşeţ
prin P Sf Domn Episcop al Caransebeşului Dr. Miron Cristea, fiind împreună
slujitori 1. P Cuv. Sa vicarul episcopesc Filare! Musta, P C. lor Prosinceli
Traian Bădescu şi Dr. Iuliu Olariu precum şi protoprezbiterii Andrei Ghidiu
al Caransebeşului, Ioan Pepa al Buziaşului, Traian Oprea al Vârşeţului, Dr.
Ioan Lupaş al Săliştei/Transilvaniei şi diaconul Magdeşan din Caransebeş.
În 28 maiu 1913 fiind parohullocului şi protoprezbiterul Traian Oprea
dus la sfinţirea bisericii din Ferendia, subsemnatul am slujit Liturghia în
Biserica din Vârşeţ şi am tălmăci! următoarele cuvinte ale Evangheliei din
această zi: .. Doamne pe carei-ai dat mie, i-am păzit şi nici unul dintre dânşii
n-a pierit, fără numai Fiul pierzării ca să se plinească Scriptura" (Ev. Ioan
XVff. V. 12) . ..
Ceea ce a trecut peste timp alături de biserica zidită în Vârşeţ a fost
cuvântarea episcopului Miron Cristea, din care spicuim: "Un moment de
însemnătate istorică nu numai pentru Românii din acest oraş şi din acest
mănos şi binecuvântat ţinut, nu numai pentru toţi credincioşii din eparhia
Caransebeşului, ci preste tot pentru întreaga metropolia ortodoxă română din
patrie, prăznuim astăzi aicea, în oraşul Vârşeţ, când sfinţim şi predăm întreitei
sale misiuni- creştineşti, patriotice şi româneşti- această sfântă biserică, unde
mai nainte n-am avut nici parohie nici biserică românească, ci credincioşii şi
cu ei mari interese vitale ale neamului ni s-au pierdut în marea străinizmului."
Accentuez moment istoric, pentru că în urma împrejurări lor- între care
au răsărit aceste noauă scumpe ziduri pe acest teritor de frunte din centrul
oraşului - această biserică este menită să fie nu numai un loc de închinare şi
de rugăciune pentru credincioşii parohiei române înfiinţată la 1912, ci şi o
strajă, o sentinelă neadormită a legii noastre strămoşeşti cu toate tradiţiunile
trecutului ei plin de lupte şi de suferinţe şi un sfânt simbol, care cu tărie să
mărturisească tuturor, cum că şi-n membrele cele mai resleţe şi mai estreme de
la marginea metropoliei noastre naţionale s-a deşteptat cu elementară putere
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conştiinţa

ortodoxismului român, creându-şi acest aşăzământ de manifestare
a proprii sale vieţii sufleteşti şi dovedind lumii şi prin acest caz, că iubirea
poporului nostru pentru legea îmbrăcată în haina limbei sale nationale
poate fi înnăbuşită pe un timp s-a creştinească mai scurt sau mai lung,
dară de stins nu se stânge, căci focul ei sacru arde latent sub spuza nădejdii
de-a să aprinde spre o noauă viaţă." 12
Cu referire la relaţia dintre români şi sârbi, episcopul a arătat: "Este
ştiut, că nici o despărţire nu să poate fără oarecare supărări. Formarea
parohiei speciale române a produs la în Cristos fraţii noştri Sârbi oarecare
susceptibilităţi, cari - durere - au devenit acute cu ocazia unor înmormântări
de credincioşi de-ai noştrii.
Cei ce însă din ambele părţi judecă cu creştinească şi frăţească dragoste
acest fapt, trebuie să regreteze orice ciocniri, căci - după ce canonul 34
apostolesc cere, ca biserica fiecărei naţiuni să fie condusă de un metropolit
propriu de acelaş neam şi după ce înaintaşi preavrednici ni-au esoperat de la
legislaţia ţării şi Maiestatea Sa Regele reînfiinţarea vechei metropolii naţionale
ortodoxe române, - era lucrul cel mai firesc, ca toţi Românii răsăriteni să
se alipească de biserica acestei metropolii proprii, mai ales, că precum la
Sârbii din patrie, aşa şi la noi Românii, cari trăim în şi prin biserică, interesele
naţionale sunt strâns unite de cele bisericeşti, şi deci conştiinţa lor naţională
trezită numai în sânul bisericei lor proprii găseau deplină linişte şi mângăiere
sufletească.
Prezenţa

între noi a marelui preot al coreligionarilor Sârbi, a
episcop Gavriil Smeianovici al Vârşeţului, carele - pătruns de
curată dragoste creştinească şi frăţească întru Hristos - nu numai a asistat la
serbările noastre, ci ni-a cetit chiar în noul Sion "Credeul" şi "Tatăl nostru"
în limba noastră românească: este cea mai grăitoare dovadă, că arhipăstorul
eparhiei sârbeşti este călăuzit de duhul tolerant al celei mai frumoase echităţi
şi drepte judecăţi." 13
Preasfinţitului

12

Cuvântarea Prea
Editura Diecezană,
13
Ibidem, p. 4.

Vârşeţ,

Sfinţiei

Sale Episcop Dr. Miron Cristea la
1910, p. 3-4.

Caransebeş,
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Sfinţirea

Bisericii din Vârşeţ a fost un adevărat praznic de bucurie şi
însufleţire pentru românii din Vârşeţ. De la statutul de credincioşi fără parohie,
prin grija vizionarului episcop Miron Cristea au reuşit să formeze o parohie şi
să-şi construiască biserică. Acest fapt, cât şi vizita episcopului în mijlocul lor,
a deschis noi perspective pentru românii din întreg Banatul sârbesc.
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DOCUMENTE REFERITOARE LA ACTIVITATEA
EPISCOPULUI DR. ELIE MIRON CRISTEA ÎN PERIOADA
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ÎN FONDURILE
SERVICIULUI JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN
AL ARHIVELOR NAŢIONALE
Dr. Ovidiu Laurenţiu

Roşu

În materialul de faţă am decis să mă opresc asupra câtorva aspecte
identificate în materialele documentare create de structurile bisericeşti greco
ortodoxe din cadrul Eparhiei Caransebeşului legate de activitatea Episcopului
Dr. Elie Miron Cristea în perioada primei conflagraţii mondiale. Am constatat
că aceasta se desfăşura în cadrele marcate de funcţionarea Episcopiei Greco
Ortodoxe a Caransebeşului în special şi spaţiului bănăţean în general în cadrul
Imperiului Austro Ungar. Această situaţie de fapt a impus anumite limite în
ceea ce privea întreaga sferă de activitate, fiind necesar ca, în acţiunile publice,
să se ralieze la politica statului în care trăia şi în care îşi desfăşura activitatea.
În 1 august 1914 conducerea Comitatului Caraş Severin apela la locuitorii
din cadrul acestei unităţi teritorial administrative să colaboreze pentru a
putea face faţă crizei forţei de muncă determinate de înrolări. Se solicita ca
populaţia cu stare să contribuie la "alinarea foamei şi mizeriei fie cu daruri
în bani sau în natura/ii". Deoarece înrolarea celor care asigurau efectuarea
lucrărilor agricole punea în pericol realizarea acestora se cerea ca "întregul
public economic al comitatului, ca adunându-se după familii şi vecinătăţi în
frăţească înţelegere să împlinească în clacă munca câmpului ". De asemenea
primăriile şi oficialităţile erau însărcinate cu ajutorarea familiilor celor plecaţi
la oaste 1•
Episcopul Dr. Miron Cristea prin circulara din 12 mai 1915, în completare
la circulara nr. 4.989/20 iulie 1914, aducea la cunoştinţa preoţilor ortodocşi
1

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Caraş-Severin, in continuare S.J.A.N.
Fondul Protopopiatul Ortodox Român Baeşa Montană, dosar 1711914, f.l.

Caraş-Severin,
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ca să îl roage pe Dumnezeu ca să dea biruinţă armatei, introducând ectenii
în sensul acesta la începutul liturghiei şi după citirea evangheliei în întreaga
perioadă în care se desfăşura războiuF.
Prin circulara din 27 aprilie 1915 făcea apel la protopopi şi la preoţi să
încurajeze credincioşii în cumpărarea de acţiuni pentru al doilea 3 şi pentru al
treilea4 împrumut de război.
Din rapoartele inspectorilor şcolari reiese faptul că, în decursul anului
şcolar 1915-1916, la mai multe şcoli procesul de învăţământ a fost afectat
de mobilizarea învăţătorilor. Episcopul Miron Cristea îndruma ca, pentru
rezolvarea acestei situaţii, să fie numiţi înlocuitori de învăţători din rândul
elevilor, al învăţătorilor pensionari sau al preoţilor 5 . Existau cazuri în care
învăţătorii confesionali erau dispensaţi de la efectuarea serviciului militar pe
o perioadă nelimitată-situaţia învăţătorului Şofronie Andriţoi din Câlnic 6 •
La scurt timp de la declanşarea conflagraţiei şi fără a avea nici o idee
referitoare la durata acesteia, în condiţiile apropierii anului şcolar 1914-1915,
episcopul de Caransebeş transmitea oficiilor protopresbiteriale şi parohiale
dar şi învăţătorilor confesionali următoarele îndrumări:
"Considerând că războiul actual ce-l poartă monarhia noastră cu
duşmanii săi influenţează În mod simţitor şi asupra şcoalelor noastre, prin
Împrejurarea că nenumăraţi Învăţători au fost chemaţi să-şi facă datoria pe
câmpul de război, iar localurile şcolare sunt designate - În caz de nevoie pentru răniţi, Consistoriul, În acord cu rescriptul ministerial Nr. 3.930 din 14
August a.c. precum şi În conformitate cu circularele celorlalte dieceze surori
dispune următoarele:
1. În acele comune bisericeşti, unde localul şcolii nu este rezervat
pentru scopuri militare şi nici Învăţătorul nu este chemat la serviciul militar
instrucţia are să se Înceapă la timp şi În mod normal.
2. În acele comune bisericeşti, unde localului şcolar nu este rezervat
pentru scopuri militare, iar şcoala are mai mulţi Învăţători, dintre care numai
unii sunt chemaţi la serviciul militar, instrucţiunea are să Înceapă deasemenea
În timpul normal fixat În legile şi regulamentele noastre. Fireşte că În astfel
2
3

4
5
6

ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,

Fondul Protopopiatul Ortodox Român Baeşa Montană, dosar 111915, f.l.
Fondul Protopopiatul Ortodox Român Baeşa Montană, dosar 2/1915, f.l.
Fondul Parohia Ortodoxă Română Caransebeş, dosar 1/1915, f.2.
Fondul Protopopiatul Ortodox Român Baeşa Montană, dosar 511916, f.l.
Fondul Protopopiatul Ortodox Român Baeşa Montană, dosar 611916, f.l.
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de locuri învăţământul nu se va putea face în mod normal, după ce învăţătorii
rămaşi vor fi siliţi să instruieze un număr mai mare de elevi, prin împărţirea
acestora între puteri didactice mai puţine. Acest inconvenient se va putea
înlătura în parte prin contragerea sau combinarea claselor prevăzute şi la
pag. 287 a Planului nostru de învăţământ, apoi prin învăţământul alternativ.
3. În acele comune bisericeşti, unde localul şcolar nu este ocupat, dar
instrucţia şcolară nu poate începe din cauza învăţătorului chemat la serviciul
militar, organele noastre parohiale vor lua măsuri în acord cu presbiterii,
pentru numirea de suplini/ori. Numirea suplinitorilor cu pregătire pedagogică
se vor face din parte Consistoriului diecezan. După ce şi până acum am simţit
lipsa învăţătorilor, aceasta în cursul războiului va fi şi mai mare. Astfel ca să
nu fim siliţi a vedea închise majoritatea şcoalelor noastre ordonăm preoţilor
noştrii, ca în comunele unde învăţătorul a plecat pe câmpul de luptă şi
astfel şcoala n'ar putea fi deschisă să-şi ia sarcina de a prevedea ei înşişi
învăţământul. Ca directori şcolari au nu numai dreptul, dar şi datoria să
îndeplinească slujba de suplinitori ai învăţătorilor duşi ....
Însuşi ministerul de instrucţiune admite suplinirea prin preoţi în
rescriptul menţionat mai sus, aşa că preoţii noştrii nu pot avea nici o temere
că vor fi împiedicaţi de organele statului.
4. În acele comune bisericeşti unde instrucţia n'ar putea fi începută din
cauză că n'ar fi sală în edificiul şcolar (ocupat pentru scopuri militare) dar
învăţător este, comitetele parohiale se vor îngriji de închirierea unui local
potrivit (edificiul primăriei, casa parohială, casa învăţătorului sau alt edificiu
privat). În astfel de cazuri se aşteaptă, ca proprietarul să nu reflecteze la
chirie, ci în vederea stărilor excepţionale să aducă cu drag sacrificiile ce i-le
cere patria spre binele public.
Mai departe tot în acord cu amintitul rescript ministerial dispunem, că
pe durata războiului înstrucţia în şcoalele de repetiţie generală şi în cele de
repetiţie economică să se sisteze
Cu considerare la împrejurarea, că familiile au rămas fără braţele
necesare la lucrările economice şi adunarea rodurilor, Consistoriul dispune
tot în deplin acord cu ministerul de instrucţie, ca până la alte dispoziţii, acolo
unde împrejurările o cer, elevii şcoalelor noastre din cursurile n;; V şi VI să
fie dispenzaţi de la cercetarea şcoalei, spre a putea fi de ajutor părinţilor la
munca câmpului.
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Mai departe admitem, ca şi acei elevi din cursul III-lea, cari în urma
dezvoltării lor trupeşti şi sufleteşti pot ajuta pe părinţi în lucrările economice,
să poată fi dispenzaţi dela cercetarea şcoalei prin comitetele parohiale. Fireşte
numai acolo unde cere trebuinţafără a abuza de această concesie în paguba
şcoalei.
Vă comunicăm, că

pe durata războiului nu se acordă învăţătorilor
concedii decât în cazuri grave dovedite de documente. Deasemenea vă
anunţăm că nici învăţătoarelor nu le acordăm concediile ce le-ar cere pe motiv
de a se înscrie la "Crucea Roşie", după ce spune dl. ministru că trebuinţele
sunt satisfăcute " 7.
Circulara nr. 4.608 din 1Oaugust 1915 stabilea limitele în care urma să se
desfăşoare procesul instructiv educativ în anul şcolar 1915-1916. În condiţiile
stabilite de circulara Ministrului de Culte şi Instrucţiune nr. 7.68111915
referitoare la restrângerea obligativităţii frecventării şcolii, la stabilirea duratei
anului şcolar şi la dispensarea elevilor de la şcoalele poporale episcopul
Caransebeşului preciza că în primul an al războiului activitatea şcolară "a
putut decurge numai între limitele acelea strâmte, pe care le-am marcat în
circularul meu de sub nr. 3.930-1914
În anul al doilea, acum început, al războiului, fiind împrejurările mai
cunoscute şi astfel mai uşor de cuprins, decât în primele luni ale războiului,
în toiul mobilizării generale, ni-se dă posibilitatea, ca-prin evacuarea
părţii mari a şcoalelor, care au fost ocupate pentru scopuri militare, parte
pentru folosirea puterilor didactice, lăsate în cercul lor de activitate, apoi
prin aplicarea în serviciul instrucţiunii a indivizilor apţi pentru aceasta să putem lărgi întru câtva cadrele anului şcolar trecut şi să putem în parte
repara cele întrelăsate. Şi aceasta cu atât mai vârtos, pentru că la aceea,
că ţara pe terenul instrucţiunii să poată face un pas spre stările normale şi
pentru ca şcoala poporală, cu tot numărul mare al învăţătorilor înrolaţi, să
poată ajunge rezultat mai bun, decât în anul trecut, contribuie şi faptul, că
încordarea, care în timpul luptelor date la hotarele patriei noastre a avut
influenţă dezastruoasă asupra dezvoltării muncii culturale, prin îndepărtarea
tot mai mare a terenului de luptă şi în urma înfrângerilor continue, a încetat

7

ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român

Caransebeş,

dosar 3/1914, f.l.
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a maifi"11•
Forţa

de muncă a tinerilor elevi era importantă atât în gospodăria proprie,
cât şi pentru efectuarea unor activităţi utile statului. În acest sens putem
menţiona colectarea frunzelor de mure 9, utilizate pentru suplinirea ceaiului
pentru soldaţi, dar şi a jirului 10-ghinda de fag- important pentru pregătirea
uleiului necesar în industrie şi în război.
În baza solicitării primite de la guvernul maghiar Episcopul Dr. Miron
Cristea, în luna iulie 1914, înştiinţa oficiile şi comitetele parohiale ca,
începând cu data de 22 iulie/4 august, să predea toate clădirile şcolare din
zona comitatelor Timiş, Caraş-Severin şi Torontal, care fuseseră nominalizate
ca şi spitale de rezervă 11 • În acest sens Parohia ortodoxă română Caransebeş,
în decembrie 1914, punea la dispoziţia Spitalului de Rezervă Caransebeş
clădirea şcolii vechi şi jumătate din edificiul şcolii noi 12 • În luna octombrie,
datorită intervenţiei Ministrului Cultelor se revine asupra deciziei amintite şi
se preciza ca, în colaborare cu organele administrative, să fie identificate alte
spaţii potrivite ca spitale pentru răniţi şi cazarme pentru încartiruirea soldaţi lor,
iar şcolile să fie utilizate doar în cazuri excepţionale 13 •
În mai 1916 Episcopul Dr. Miron Cristea trimitea spre protopopiate şi
parohii solicitarea de organizare a unei colecte speciale în toate bisericile pentru
Societatea Crucea Roşie în 29 iunie 1916, de ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel. Preciza că aceasta susţinea în nemijlocita apropiere a câmpului de luptă
1.227 instituţii sanitare cu 93.422 paturi şi până în momentul respectiv a îngrijit
447.548 soldaţi răniţi şi 499.955 soldaţi care apoi s-au întors pe câmpul de
luptă. De asemenea în cadrul ei funcţiona biroul de informaţii despre soldaţii
înrolaţi, bolnavi şi despre prizonieri. La dispoziţia răniţilor mai erau puse 3
trenuri spital, 6 trenuri de ajutoare, iar pe câmpul de luptă 165 trăsuri pentru
transportarea răniţilor, 23 de trăsuri mai mari şi 300 paturi pentru transport 14 •
ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Caransebeş, dosar 1/1915, f.l.
ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Caransebeş, dosar 11/1915, f.l.
10
ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Caransebeş, dosar 15/1916, f.l.
11
ldem, Fondul Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului, dosar 1/1914, f.9.
12
1dem, Fondul Parohia Ortodoxă Română Caransebeş, dosar 3/1914, f.l.
13
ldem, Fondul Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului, dosar 1/1914, f.l2.
14
ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Bocşa Montană, dosar 14/1916, f.2,
Fondul Parohia Ortodoxă Română Caransebeş, dosar 3/1916, f.2.
H

9
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În martie 1916, în circulara adresată învăţătorilor, preoţilor şi fruntaşilor
satelor bănăţene Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului solicita ca în fiecare
comună să fie înfiinţate filiale ale Crucii Roşii, asemenea celor existente deja la
Lugoj, Caransebeş, Reşiţa, Bocşa, Oraviţa, Sasca, Orşova sau Rusca Montană.
,,Atragem atenţiunea tuturor credincioşilor noştrii asupra faptului că
această societate umanitară numai aşa va putea să-şi îndeplinească misiunea
sa sublimă, dacă cu toţii, tineri şi bătrâni, bogaţi şi săraci ne vom înşirui sub
drapelul ei. .... Gândul nostru al tuturor să ne fie îndreptat spre toţi acei iubiţi
ai noştrii, care sunt pe câmpul de luptă şi pentru care Crucea Roşie este un
înger mântuitor când ajung la neputinţă. Toţi credincioşii bisericii noastre,
care au avut şi au rudenii între ostaşii răniţi sau bolnavi şi i-au cercetat
în spitale se vor fi convins cu ochii lor cum se îngrijesc doamnele din cele
mai alese familii de soldaţii noştrii de prin spitale cu dragostea, gingăşia
şi adeseori cu jertfirea de sine. Aceste doamne fac toate şi se ostenesc din
încredinţarea societăţii numite Crucea Roşie. Deci nimic nu-i azi mai frumos
şi mai creştinesc, dar totodată şi mai delipsă, decât ajutorarea cu toate
mijloacele a acestei societăţi, căci ajutorând-o contribuim la vindecarea şi
alinarea suferinţelor scumpi/ar noştrii ostaşi, cari ne apără tronul, patria şi
moşia"

15

.

În baza solicitării Consistoriului Diecezan în biserici au fost adunate
sume pentru Crucea Roşie, în acest sens amintim suma de 4 coroane adunată
în iunie 1918 la Nicolinţ 1 \ cea de 10 coroane la Berlişte 17 sau 4 coroane la
Sălciţa 18 •
Demnă

de semnalat este şi circulara nr. 6.531 din 28 noiembrie 1916
referitoare la sprijinirea, de către parohiile greco ortodoxe, a acţiunii de
strângere a darurilor de Crăciun, iniţiată de Ministerul de Război şi de Crucea
Roşie ,,pentru ca ostaşii a căror viaţă este în continuă primejdie să aibe o
bucurie la Naşterea Mântuitorului " 19•
15

ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Baeşa Montană, dosar 14/1916, f.l,
Fondul Parohia Ortodoxă Română Caransebeş, dosar 3/1916, f.l.
16
ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Biserica Albă, dosar 9/1918, f.l.
17
Ibidem, f.2.
IR Ibidem, f.4.
19
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Caransebeş, dosar
10/1916, f.7.
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Pentru cinstirea memoriei celor căzuţi pe câmpul de luptă episcopul
Caransebeşului, în circulara adresată enoriaşilor cu ocazia sărbătorii pascale,
în anul 1916, lansa ideea ridicării unui monument bisericesc - zidire sau
paraclis - la una din mănăstirile eparhiei.
" ... Acum voesc, să vă îndreptez de astă dată luarea aminte asupra unei
împrejurări, care nu-i iertat să ne scape din vedere. Precum - adecă -fiecare
om datorinţă are a se îngriji de sufletul său şi de mântuirea lui - aşa trebuie
să ne îngrijim şi de sufletele celor ce stau mai aproape de noi, a celor ce ne
sunt mai iubiţi. -Între aceştia la locul întâiu stau aceia, pe cari acest îndelung
resboiu ia luat pentru totdeauna din mijlocul nostru, din sânulfamiliei lor.
Nu este comună, care să nu-şi aibă eroii săi, cazuţi pe diferite câmpuri
de luptă, sau morţi prin cine ştie ce spitale; ba putem afirma, că acuşi nu va
mai fi nici o familie, care să nu deplângă pe care-va dintre membrii săi iubiţi.
Dacă intri azi într 'o biserică dela sate -fără să-ţi spuie cineva o vorbă - e
destul să vezi mulţimea năfrămilor cernite de pe capul femeilor, ca să cu naşi
jalea, carea a cuprins atâtea case.
E mare durerea, ce-o simţim pentru fiecare mort; darăfamilia cuprinsă
de jale să mai mângâie în sufletul ei îndoliat, când are putinţa de a merge din
când în când la mormântul scump, spre a vărsa o lacrimă pe ţerina lui uscată,
a pune pe el o floare, a aprinde o luminiţă, a rosti o rugăciune pentru cel de
sub glia rece.
Dar apoi mult mai mare este durerea noastră, când cel ce ne-a fost iubit
a murit prin lumea mare, încât rudeniile în veci nu vor putea vedea şi cunoaşte
mormântul lui, -. Şi mare este numărul acestora! Căci unii au fost cosiţi cu
sutele din parte mitraliere/ar, cari împroaşcă mii de gloanţe; şi astfel au fost
înmormântaţi la olaltă, într 'o groapă comună; alţii au căzut prin prăpăstii
şi păduri, fără a li-să mai da de urmă; mulţi s'au înecat în ape şi au devenit
hrană peştilor; alţii- morţi prin spitale- au fost înmormântaţi în locuri străine,
departe de-ai lor, departe de satul şi de vatra lor, departe de pământul scump,
pe care de-atâtea ori 1'au brăzdat şi I-au muncit cu braţele lor acum amorţite.
Nimenea n'a plâns pe urma acestora în acel pământ străin; şi - când le va
putrezi şi cădea crucea dela cap -suflet de om nu va mai şti, cine zace sub cea
ridicătură de pământ. Poate vr 'o pasăre va ciripi vr 'odată din tufişul apropiat
jalea părinţilor, fraţilor şi surorilor sau a văduvei şi plânsetele orfanilor, care
se vor gândi la osemintele fiului, fratelui sau ale tatălui lor, mort pe plaiuri
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îndepărtate şi

straine. Alţii iarăşi au fost nimeriti de un şrapnel, de o bombă,
care i-a sfărâmat, încât nici urmă n'a mai rămas din trupullor 0•
Episcopul Dr. Miron Cristea prin circulara nr. 303 din 20 ianuarie 1915,
în contextul în care în toate zonele, chiar şi în cele mai îndepărtate de teatrele
de luptă se răspândeau zvonuri eronate, exagerate sau chiar fantastice, care
chiar dacă erau fără o bază reală produceau confuzii şi îngrijorare, iar în
zonele limitrofe luptelor o adevărată panică, spre a feri credincioşii eparhiei
Caransebeşului de nelinişti, episcopul îndatora preoţii să folosească toate
ocaziile pentru a linişti poporul şi de a-l feri de ştirile alarmante.
"Chiar şi în cazul, când oşti duşmane ar erumpe în cutare ţinut, încă
trebuie să-şi păstreze cu toţi sângele rece. După sfatul bun al ministrului
prezident dat după prima invazie rusească, poporaţiunea satelor trebuie să se
poarte cu tact, cu linişte,ferindu-se de tot ce ar putea întărâtafărăfolos oştirile
duşmane la ma/tratarea populaţiei pacnice şi nearmate .... Deci propovăduiţi
toţi: linişte, sânge rece, cruţare, muncă, o intensivă lucrare la primăvară a
pământului, ca să avem la vară, cât mai timpuriu bucatele de lipsă. Astfel
bunul Dumnezeu ne va ajuta, ca-făcându-ne toate popoarele patriei şi în
viitor datorinţa atât la miliţie, cât şi acasă-să trecem şi peste acest războiu şi
să începem un nou period de bunăînţelegere, libertate şi fericire ... " 21 .
Episcopul Dr. Miron Cristea în octombrie 1914 apela la sprijinirea
acţiunii de ajutorare a refacerii zonei din Nordul Ungariei devastate de invazia
rusească din toamna şi iarna anului 1915.
"Ştim că în lipsa bărbaţilor celor mai în putere şi a braţelor de lucru,
precum şi în urma multor mizerii create de starea de război-poporaţiunea
comitatului Caraş Severin îndură multe năcazuri şi greutăţi. Totuşi când ne
gândim la cei rămaşi în timp de iarnă pe drumuri fără nici un adăpost şi
cu tot avutul mobil nimicit de furia războiului, trebuie să fim convinşi, că
năcazurile noastre sânt cu mult mai mici faţă de marea nenorocire ce i-a ajuns
pe aceia. Deci merită ajutorul tuturor. Credincioşii bisericii noastre să ofere
şi ei ajutorul lor, aducându-şi aminte mai ales de vremea potopurilor din anii
trecuţi, când şi pe noi ne-au ajutorat contribuirile mărinimoase ale buni/ar
creştini din toată ţara " 22•
20

21
22

ldem, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Caransebeş, dosar 1311916, f.l-1 v.
ldem, Fondul Parohia Ortodoxă Română Caransebeş, dosar 1/1915, f.l.
Ibidem, f.4.
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Perioadele lungi în care bărbaţii erau plecaţi de acasă şi faptul că
unii mureau, alţii deveneau infirmi, influenţau viaţa conjugală a soţiilor.
Semnificativ pentru aceste situaţii este sfatul arhieresc din care citez:
,.Bărbaţii din părţile Bozoviciului, duşi la oaste şi aflători pe câmpul
de luptă, au înţeles atât din scrisorile, ce le primesc de acasă, cât şi dela alţi
soldaţi, cari au .fost in concediu pe scurt timp prin ace/ţinut, că mai ales prin
comunele din cercul Bozoviciului tineretul dimpreună cu soţiile celor duşi in
războiu nu prea cercetează sf biserică, ca să se roage lui Dumnezeu pentru
bărbaţii lor, cari de 18 luni stau in gura armelor ucigaşe ale duşmanului. În
loc să ingenuncheze inaintea altarului Domnului şi să ceară, că pe bărbaţii
lor, fraţii şi consătenii lor să-i iee Dumnezeu sub scutul său şi să-i .ferească, de
moartea ce in tot ţinutul ii poate ajunge, fac in toată dumineca şi sărbătoarea
joc şi petreceri şi să veselesc, ca şi când ţara ar fi plină de bucurie.
Vestea aceasta de acasă a umplut de mâhnire sufletele ostaşilor, a căror
gând din mari depărtări se îndreaptă de multe ori peste munţi şi văi spre
vatra familiei lor. În amărăciunea lor iată ce ne scriu unii dintre ei: Preas.finte
al nostru episcop: Sunt multe femei, cari de la inceputul crâncenului război
nu ştiu de bărbaţii lor şi ele merg in toată dumineca şi sărbătoarea la joc, şi
joacă şi-şi petrec uitându-şi cu totul de bărbaţii şi chiar şi de copii lor, pe când
unii din noi pe câmpul de luptă şi prin cele şanţuri îşi aşteaptă şfârşitul vieţii
in tot momentul; iară alţii zac prin spitale răbdând dureri cumplite. "
Prin sfatul arhieresc Episcopul Dr. Miron Cristea îndemna preoţimea
din localităţile în care se întâmplau astfel de cazuri să atragă atenţia femeilor
asupra purtării lor necuviincioase.
"Vremea veseliei încă n-a sosit. Acum trăim in zile de jale şi ingrijorare
pentru cei mai scumpi şi mai iubiţi ai noştrii, cari acuş de doi ani înfruntă toate
greutăţile crâncenului războiu. Deci astăzi nu-i vreme de joc şi petreceri, ci de
gânduri grere şi serioase. Cum poate cutare nevastă să simtă vr 'o plăcere la
joc, când ştie că soţul ei duce povara grea a luptelor cu duşmanul? Au nu-şi
aduce aminte, că poate tocmai în clipa- în care ea sare intr 'un picior la joc, glonţul duşmanului a găurit inima sau capul soţului ei, lăsând-o pe ea văduvă
şi copiii orfani? Poate-să, Iubiţilor Credincioşi, o necuviinţă mai mare ca
aceasta? Eu zic, că nu e numai o necuviinţă, ci cea mai mare ruşine " 23 •
23

S.J.A.N.
511 916, f. 1.

Caraş-Severin,

Fondul Parohia

Ortodoxă Română Caransebeş,
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În această lucrare, am încercat să surprind câteva situaţii, relevante
pentru perioada desfăşurării primei conflagraţii mondiale, din care se pot
desprinde preocupările celor rămaşi departe de zgomotul câmpurilor de luptă,
dar cărora aceste evenimente le influenţau sau chiar le schimbau cursul vieţii.
Cele câteva acţiuni ale Episcopului Caransebeşului Dr. Elie Miron Cristea
prezentate în material surprind viaţa locuitorilor din Banat după aproape două
veacuri de stăpânire a Imperiului Austriac şi apoi Austro Ungar, în momentul
părăbuşirii unei lumi şi a naşterii uneia noi.
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DR. ELIE MIRON CRISTEA- IUBITOR ŞI OCROTITOR
AL TRADIŢIILOR MUZICALE ROMÂNEŞTI
Praf univ dr. Dumitru Jompan

Motto: "Muzica este o scânteie cerească
menită să ne lumineze calea ce ne
apropie de Dumnezeu··.
(Anonim)

Prezentul studiu este cea de a doua secvenţă din volumul în curs de
realizare intitulat" Episcopii Caransebeşului şi muzica".
Redactarea primelor două contribuţii referitoare la legăturile episcopilor
Ioan Popasu şi dr. Elie Miron Cristea cu arta sunetelor demonstrează absenţa
criteriilor alfabetic şi cronologic. Alegerea făcută în această ordine s-a datorat
comemorării unor evenimente din viaţa susnumiţilor arhierei.
Prezentul studiu a fost conceput pe baza câtorva idei care urmăresc
să dezvăluie: corespondenţa muzicală; temeluirea Academiei de Muzică
Bisericească; comemorarea compozitorului Ciprian Porumbescu; abordarea
sincretică a acţiunilor organizate; conducerea Reuniunii de Cântări şi Muzică
din Sibiu; atenţia acordată artei cântului în Principiile de organizare a
Bisericii Ortodoxe Române; abordarea interdisciplinară a muzicii în biserică;
preocupări ale dr. Elie Miron Cristea în domeniul artei populare şi folclorului.
În "Pagini dintr-o arhivă inedită"', volum publicat de Î.P.S. Antonie
Plămădeală, regretatul mitropolit al Ardealului, am descoperit o seamă de
conexiuni între dr. Elie Miron Cristea şi muzicienii timpului său: Tiberiu
Brediceanu, I.D. Chirescu, Aurelia Cionca, Lucia Cosma, Sabin V. Drăgoi,
Achim Stoia şi Ion Vidu.
Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o
Editura Minerva, 1984.
1

arhivă inedită.
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Cele cinci scrisori semnate de Tiberiu Brediceanu, redactate între anii:
1911-193 8 fac dovada unei mari apropieri sufleteşti între cele două personalităţi. 2
În primele documente de arhivă 3 , Brediceanu a uzat de, cea ce astăzi cade
sub incidenţa aşa-zisului "trafic de influenţă" cerându-i adresantului: numirea
unchiului său, Gheorghe Rădulescu, farmacist, în cadrul Fundaţiei "Gojdu"
în locul lui Ioan cav. Puşcariu şi găsirea "unui post mai bun" în Episcopia
Caransebeşului înv. Damian Izvemiceanu din Sasca. În celelalte trei scrisori 4 a
mulţumit, de-acum, Mitropolitului Primat al României, pentru: condoleanţele
trimise cu ocazia decesului, tatălui său; darul primit ("Sfânta Scriptură")
" ... semn al dragostei de care pururea am fost părtaşi din partea Înalt Prea
Sjinţiei Tale "5 şi, din nou i-a cerut Prea Fericitului Părinte a interveni, "pune
o vorbă bună", scrie nuzicianul lugojan, pentru "susţinerea candidaturii
mele"(. ..) ca membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de
Radiodifuziune ".
I.D. Chirescu, inspector al corurilor bisericeşti i-a solicitat Patriarhului
soluţionarea unui conflict creat între doi dirijori ai ansamblului vocal de la
biserica "Sf Dumitru", situată în cartierul Colentina. Cazul a fost dat spre
rezolvare pr. Irineu Mihălcescu, pe atunci vicar al Bucureştiului care a decis
susţinerea unui concurs cu participarea celor doi pretendenţi ai baghetei: ?
Burghiu şi Al. Stoicescu. 6
Asesorul consistorial, pr. Elie Miron Cristea a întreţinut relaţii epistolare
şi cu Aurelia Cionca, una din cunoscutele pianiste a începutului de veac

Aceasta rezultă din modul de adresare: .. Sanctitatea Ta, Venera! şi iubit prieten"
18.02.1938). Cf. Antonie Plămădeală, op. cit., p. 43.
3
v. scrisorile datate: Hamburg, 24.01.1911 şi S [?], O1.12.1911. Cf.: Antonie
Plămădeală, op. cit., p. 39-42.
4
v. scrisorile expediate din Braşov: 23.08.1942; 19.03.1937 şi 18.02.1938. Cf.:
Antonie Plămădeală, op. cit., p. 42-43.
5
Propunerea sa în această funcţie a făcut-o Octavian Goga, avea nevoie doar de o
.. susţinere". Nu era vorba de promovarea unui neavizat ci a unui muzician cu solide cunoştinţe
artistice mai ales în domeniul muzicologiei ceea ce pretindea ,.fişa postului". Acest lucru
îl susţine expeditorul însuşi: ..... aş putea face reale servicii În ce priveşte alcătuirea unor
programe de muzică românească, mai potrivite ca, cele de azi". Cf. Antonie Plămădeală, op.
cit., p. 43.
6
v. scrisoarea adresată Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopiei Bucureştilor,
s[ erviciul] Cult[ ural] la 11.12.1936.
2

(Braşov,
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XX. Într-una din scrisorF, după un incipit fonnulat cu mult tact şi deosebit
respect " ... cred că ( ... ) nu abuzez de amabilitatea Dumneavoastră", 1-a
rugat să publice în "Telegraful român", în a cărei redacţie a lucrat cu ani
în urmă, un anunţ referitor la concertul sau în scop filantropicR, programat
a avea loc în hotelul "Leul de aur" din Braşov. Adresantul a dat curs, fără
întârziere, solcitării artistei. Aceasta, la rândul ei i-a răspuns mulţumindu-i:

"solicitudinea şi viul interes ce-mi arătaţi mă încurajează, ca în cursul/unii
octombrie să concertez şi la Sibiu ". 9 Mai mult, tatăl Aureliei, Ioan Cionca de
asemenea i-a mulţumit pentru:" ... interesul ce întotdeauna l-aţi arătat pentru
talentul muzical al fiicei mele". 10
Lucia Cosma, artist liric, este prezentă în epistolarul Î.P.S. Sale Antonie
Plămădeală cu un număr de patru scrisori redactate între anii 1906-1920. În
primul document ce poartă semnătura Luciei Cosma aceasta mărturiseşte, mai
întâi că, alături de Elie Miron Cristea " ... am petrecut anii tinereţii" . 11 Apoi,
între altele abordează problema deplasării Reuniunii de Cântări şi Muzică din
Sibiu, a căror repetiţii le frecventa uneori, la marea Expoziţie organizată la
Bucureşti în anul 1906 unde fonnaţiile participante unnau să interpreteze piese
muzicale comune, " ... într-un cor monstru ". 12 O altă scrisoare expediată din
Milano 13 cuprinde calde cuvinte de felicitare cu ocazia promovării P.S. Sale
dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului, la vârful ierarhiei Bisericii
Ortodoxe Române în funcţia de "Mitropolit Primat" preschimbată apoi cu cea
de "Patriarh".
Profesorul şi dirijorul, folcloristul şi compozitorul Sabin V. Drăgoi
s-a plâns Patriarhului Miron de refuzul Sfântului Sinod care nu a acceptat
avizarea prezentării oratori ului său "Constantin Brâncoveanu ", dramă
rei igioasă pe versurile extrase din" Acatistul Sf Dimitrie cel Nou Basarabov ".
Muzicianul, pe bună dreptate ca unnare a acestei nesăbuite hotărâri a suferit

Scrisoare datată: 03.09.1907. (Cf.: Antonie Plămădeală, op. cit., p. 52.
Banii ce urmau a fi încasaţi la concert erau destinaţi ca " ... ajutoare săracilor din
Szasz-Seheş ".
9
Scrisoare redactată: ... (Cf.: Idem, ib., p. 53).
10
Data scrisorii:Bucureşti, 08.11.1907. (Cf.: ldem, ib., p. 54).
11
Scrisoare datată: Timişoara, 14.03.1906. (Cf.: Ibidem, ib., p. 56-57).
12
.. cor monstru"= cor mare, masiv, cu un număr important de interpreţi.
13
Data scrisorii: 09.02.1920.
7
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daune morale şi materiale ". 14 Autorul nici nu se aştepta la o astfel de
decizie fiind vorba de o lucrare religioasă a cărui personaj principal a fost
martirizat împreună cu fiii săi pentru credinţa lor ortodoxă. Sabin Drăgoi era
ferm convins, încă dintru început, că creaţia sa ..... slujeşte Sfânta biserică şi
credinţa noastră ortodoxă". 15 Supărat, autorul acestei lucrări vocal-simfonice
generalizează spunând că " .. . inventatorii şi creatorii totdeauna au suferit
de pe urma nepriceperii". 16 Sabin Drăgoi îi mărturiseşte Prea Fericitului că
opera sa a fost bine primită de reprezentanţii Curţii Regale şi a altor oameni
de cultură cu ocazia unei vizionări. Ca urmare i-a cerut mai-marelui Bisericii
Ortodoxe, ridicarea restricţiei oferindu-i totodată exemplul înaintaşului său
Gavriil Musicescu, "anatemiza!" de mult de un episcop (?) a cărui imnuri
liturgice au intrat în patrimoniul de aur al muzicii noastre bisericeşti ceea ce
s-a întâmplat şi cu opera" Constantin Brâncoveanu ", compusă în anul 1929 şi
prezentată în premieră în 25.10.1935. 17
Aşadar, cele câteva epistole semnate de: Tiberiu Brediceanu, Aurelia
Cionca, Lucia Cosma, Sabin V. Drăgoi, Ioan D. Chirescu, analizate de noi, ca
şi cele care poartă semnătura lui: Horia Petra Petrescu 18 , Achim Stoia 19 , Jan
Urban-Jamik 20 , Ioan Vidu 21 şi a Mariei Cunţan 22 , dovedesc faptul că asesorul
14

Scrisoare nedatată, nelocalizată. (Cf.: Idem, ib., p. 75).
Idem.
16
ldem.
17
ldem.
IH Între rândurile scrise de cunoscutul publicist am descoperit numele preotuluimuzician Petru Bancea împreună cu care a urmat studiile în capitala Cehiei (v. scrisoarea
expediată din Praga la 12.06.1918 în: Idem, ib., p. 181 ).
19
.. Deosebita cinste şi încredere cu care m-a fi învrednicit- îi scria Patriarhului Miron,
muzicianul Achim Stoia, din capitala Franţei în 17.08.1934- numindu-mă dirijor al Corului
Catedralei Române din Paris mă îndatorează ca să scriu Înalt Prea Sfinfiei Voastre, pentru ca
şi pe această cale să exprim toate mulfumiri/e şi asigurările mele de adâncă recunoştinfă, de
profund respect şi devotament"(v. Idem, ib., p. 203).
2
°Filologul ceh pomeneşte asemenea lui Horia Petra Petrescu, numele caransebeşanului
Petru Bancea, preot, profesor şi dirijor (Cf.: Idem, ib., p. 232).
21
Ioan Vidu i-a adresat dr. Miron Cristea, episcopul Caransebeşului, două scrisori de
mulţumire pentru: scrisoarea de condoleanţă cu prilejul decesului soţiei sale Sidon ia şi colinda
solicitată compusă de P.l. Ceikovschi (Cf.: idem, ib., p. 239.
22
Scrisoare expediată din Sibiu la 02.11.191 O(Cf.: Idem, ib., p. 64) şi cele din Bucureşti
datate: martie 1924 şi 07.01.1933 (v.: Idem, ib., p. 65-67). Din aceste misive am putut constata
grija deosebită faţă de Maria Cunţan, fiica profesorului, dirijorului şi compozitorului sibian
Dimitrie Cunţan, a episcopului şi patriarhului Miron Cristea.
15
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şi

secretarul consistorial, episcopul şi patriarhul dr. Elie Miron Cristea a fost
un mare susţinător al slujitorilor artei sonorului din vremea Sa.
Cu toate acestea, oricât ar fi dorit, nu a putut să-1 apere pe muzicianul,
lugojan Ion Vidu de furia conducerii Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice de la Budapesta care i-a cerut episcopului Miron Cristea să-1
"suspende de la oficiu "23 pentru următoarele invinuiri: 1. apartenenţa sa
la "Cercul Cultural Oltul" din Tumu-Severin care "nu este sub controlul
Guvernului maghiar"; 2. avea "o sumedenie" de cărţi "oprite pe teritoriul
ţării", în scopul promovării unirii tuturor românilor în jurul regelui României;
3. era membru al Reuniunii de Cântări şi Muzică din Tumu-Severin şi că,
4. a întreţinut legături cu dirijorul unui cor din Bucureşti. 24 Dacă ierarhul a
fost nevoit să-1 elibereze din funcţia de învăţător pe artistul care a servit cu
devotament biserica ortodoxă, Guvernul maghiar a luat o hotărâre cu mult
mai drastică: trimiterea în faţa tribunalului din Şopron (Ungaria) sub acuza

"atentat la majestatea suverană ". 25
La numai trei ani de la ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii
Ortodoxe Române 1927, dr. Elie Miron Cristea a găsit " ... absolut necesară,

pentru reînvierea vechii muzici bisericeşti la înălţimea artistică a timpului" 26 ,
înfiinţarea

Academiei de Muzică Religioasă, la Bucureşti.
Capul Bisericii Ortodoxe a vegheat asupra temeluirii Academiei - de
la "amplasamentul noii instituţii", la întocmirea Planului de învăţământ, la
alegerea corpului didactic şi fixarea catedrelor, până la procurarea mobilierului
şi asigurarea combustibilului necesar.
Soluţia construirii Palatului Academiei de Muzică Religioasă a găsit-o
însuşi Prea Fericitul Miron Cristea: zidirea "cu spesele benevole ale tuturor
cântăreţilor bisericeşti" din întreaga Patriarhie RomânăY
Arhiva episcopiei Caransebeşului: IV/97/1916.
v. Ordinul 155.524/16.11.1916 al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice din
Ungaria. Apud: 1.0. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei
Banatului, voi. Il, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1980, p. 986.
25
Viorel Cosma, Ion Vidu. Monografie, Bucureşti, Casa Centrală a Creaţiei Populare,
1965, p. 30-31.
26
Sebastian Barbu Bucur, Academia de Muzică Bisericească În trecut şi astăzi. În: xxx
Byzation Roman icon, voi. IV, laşi, Universitatea de Artă .. George Enescu", 1999, p. 3-9.
27
Cântăreţii de strană trebuiau să cotizeze cu suma de 200 de lei pe an, plătiţi în două
rate: primăvara (aprilie) şi toamna (octombrie). Construcţia, pe lângă sălile de curs, urma să
aibe şi un cămin pentru studenţi.
23

24
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Între primii şi cei mai iluştri profesori ai acestei Academii au fost:
Constantin Brăiloiu (Istoria muzicii, Folclor şi Solfegii), Ioan D. Chirescu
(Muzica psaltică), Gheorghe Cucu (Armonie, Contrapunct, Compoziţie şi
Dirijat coral); George Folescu (canto). Mai târziu, alte nume de prestigiu
s-au alăturat acestui corp didactic: Paul Constantinescu, Mihail Jora, Ioan D.
Petrescu, Vasile Popovici ş.a., care au continuat ideea promovării într-un plan
superior a învăţământului muzical religios de la noi.
Şapte obiective a urmărit înaltul prelat prin înfiinţarea Academiei de
Muzică Bisericească din Bucureşti:
1. pătrunderea în "tainele psaltichiei originale" şi "restabilirea ( ... )
curăţeniei" acesteia, scop în care le-a cerut specialiştilor să publice mai multe
colecţii de melodii "riguros selectate";
2. trierea acestor creaţii specifice Moldovei şi Munteniei care în timp
s-au impregnat cu elemente folclorice etnice şi păstrarea producţiilor valoroase
ale genului; descoperirea, culegerea şi valorificarea cântecelor bisericeşti
originale din arealul amintit şi din întreaga Patriarhie Română;
3. descoperirea, culegerea şi valorificarea cântecelor bisericeşti originale
din arealul amintit şi din întreaga Patriarhie Română.
4. păstrarea în repertoriul general, neapărat, a muzicii bisericeşti din
Ardeal şi Banat, deosebită prin stilul bogat omamentat de interpretare;
5. pregătirea în cadrul Academiei a profesorilor de muzică pentru
catedrele seminariilor teologice şi a şcolilor normale şi cântăreţilor de strană
pentru "bisericile mai de frunte din ţară";
6. punerea la dispoziţia compozitorilor în scopul prelucrării şi armonizării
corale la un nivel superior a unor cântece religioase autentice.
Pentru valoarea conţinutului celei de a 7-a motivaţii, putem să-i spunem
fără să păcătuim "porunci", exprimate de Patriarh în ideea punerii muzicii
bisericeşti pe un nou făgaş, lăsăm să urmeze," in extenso ",acest text: "Muzica
carafă ... a ajuns în multe biserici sub conducerea unor cârpaci muzica li, într-o
astfel de stare care corupe gustul publicului, şi dacă nu i se pune stavilă, poate
deveni o primejdie. Mulţime de nechemaţi s-au erijat în compozitori şi au
introdus în biserici, melodii; sau cu totul imposibile; sau contrare spiritului şi
evlaviei unor cântări bisericeşti. Toate aceste cântări carafe trebuie cenzurate
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eliminându-se tot ce-i nepotrivit, iar cele corespunzătoare trebuie publicate în
ediţii canonice ". 28
Alte informaţii, deosebit de interesante, am aflat dintr-un studiu amplu
asupra acestei probleme intitulat" Constantin Brăiloriu şi Academia de Muzică
religioasă" sub semnătura prof. univ. dr. Alexie Buzera de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Craiova. 29
Domnia sa arată, cum că, ctitoria primului prelat a fost precedată
de Şcoala de Înalte Studii Muzicale Bisericeşti ( 1924-1927) condusă de
profesorul Ştefan Popescu, inspector al corurilor bisericeşti din Mitropolia
Ungro-Vlahiei.
Lucrările la Palatul Acadeniei au demarat din iniţiativa "slujitorilor
stranei din Bucureşti", membrii Asociaţiei Cântăreţilor Bisericeşti din
România, condusă de Ion Popescu-Pasărea a cărei preşedinte de onoare era
Patriarhul Miron Cristea în persoană. Interesul acestora era ca în incinta noii
construcţii să fiinţeze şi un Cămin al cântăreţilor bisericeşti.
Timpul realizării, acestui deziderat a fost extrem de scurt: Academia
proiectată a se înfăptui în anul 1927 şi-a deschis porţile pentru studenţi în
05.03.1928, spre satisfacţia Sanctităţii Sale dr. Elie Miron Cristea.
Traversarea perioadei de criză, începută cu anul 1930, a pus mari
probleme în faţa progresului şi bunei desfăşurări a procesului de învăţământ.
Ministerul Instrucţiei Publice, al Finanţelor şi Sfânta Patriarhie, laolaltă, n-au
putut depăşi prea uşor această perioadă în care etnomuzicologul Constantin
Brăiloiu, muzician de renume în întreaga Europă, a deţinut funcţia de rector.
În anul 1935 acesta a demisionat în locul său fiind numit părintele-profesor
Ioan O. Petrescu. După numai şase ani, în 1941, Academia a încetat de a mai
fi o instituţie de învăţământ superior religios de sine stătător devenind o Secţie
a Conservatorului Regal de Muzică. Poate nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă
Patriarhul Miron Cristea nu şi-ar fi încredinţat sufletul bunului Dumnezeu
cu doi ani în urmă ( 1939); departe de patria sa dragă, de Biserica Ortodoxă
Română.
H Matei Florina, profesoară (Topliţa), Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Miron Cristea, intemeietor al Academiei de Muzică Bisericească din Bucureşti. În: Byzantion
Roman icon, voi. IV, Iaşi, Universitatea de Arte "George Enescu", 1999, p. 191-193.
29
Alexie Buzera, Constantin Brăiloiu şi Academia de Muzică Religioasă. În: xxx
Centenarul Constantin Brăiloiu, Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România, 1994, p. 191-198.
2
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Dar, atât cât a existat, Academia de Muzică Religioasă a reuşit să
răspundă încrederii, "nădejdii", înaltului prelat, supranumit de Ilarie Chendi
"omul deplin" care într-una din cuvântările sale spunea: "că aşteaptă atât: de
la corpul profesoral, cât şi de la elevi să-şi deie silinţa ca această Academie,
începută de noi, cu ajutorul domniilor voastre să ia cu timpul o dezvoltare tot
mai mare. Implor ajutorul Celui de sus asupra muncii depuse În ea, dorindu-i
rezultate rodnice, spre binele şi înflorirea vieţii noastre bisericeşti ... ". 30
Bunele rezultate ale acestei şcoli de grad superior din cei 14 ani de
existenţă, adevărat, obţinute prin învingerea unor mari greutăţi şi sacrificii,
s-au concretizat în numărul însemnat de absolvenţi, bine pregătiţi pentru
catedrele şcolilor teologice şi pedagogice, şcoli vocaţionale, pentru stranele
bisericilor ortodoxe de la oraşe şi sate.
1908 a fost anul în care toţi românii au comemorat un sfert de veac de la
moartea lui Ciprian Porumbescu, compozitor bucovinean, autor al unor lucrări
muzicale nemuritoare, atât sacre: "Adusu-mi-am aminte"," Tatăl nostru ",cât
şi profane: "Balada" pentru vioară şi orchestră, opereta "Crai nou" ş.a. În
memoria maestrului de la Stupca, melomanii Sibiului au putut audia în seara
zilei de 15.06.1908 o conferinţă despre viaţa şi activitatea muzicală a acestuia,
prezentată de Miron Cristea.
Conferenţiarul, din acel an, protosinghel al Mitropoliei Ardealului, şi-a
început cuvântarea în acest fel: "25 de ani s-au împlinit duminică, 25.05.1908
de când o glie de pământ rece acoperea, În satul Stupca din Bucovina, trupul
fericitului compozitor român Ciprian Porumbescu, dară cu toate acestea
sufletul lui n-a dispărut ci, trăieşte şi azi Între noi şi Încă În toate ţinuturile
locuite de români de la Maramureş şi până la Marea Neagră şi de la Hotin
. ~ l a D un are
~
pana
... .. .31
În cuprinsul alocuţiunii sale a uzat de o prea frumoasă frază referitoare
la puterea muzicii, a unui preot bucovinean al cărui nume nu-l destăinuie: " ...
muzica este o scânteie cerească menită să ne lumineze calea ce ne apropie de
Dumnezeu". 32
30
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond,. Miron Cristea", dos. Nr. 17, filele 24030. Apud Matei Florina, lucr. cit., p. 193.
31
Ilie Şandru, Patriarhul Miron Cristea, Miercurea Ciuc, Editura .. Cartea
Românească", 2008, p. 286.
32
ldem, ib.
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Înainte de a încheia discursul său, a spus: " V-am pohtit ca în cântări de
organe să glorificăm împreună memoria neuitatului Porumbescu.
Prin aceasta voim, pe de o parte să[-i} oferim lui Porumbescu pentru comoara
ce a lăsat-o moştenire neamului românesc, iar pe de alta vrem să reamintim
poporului nostru şi conducătorilor săi ca să cultive pe o scară cât mai întinsă
lăsământul lui Porumbescu: cântarea bisericească şi muzica românească
laudă şi-n

" 33

Cu riscul de a fi acuzaţi de folosirea excesivă a citatelor nu putem să vă
lipsim de superbele cuvinte de laudă la adresa artei muzicale cu care Miron
Cristea şi-a încheiat conferinţa sa: "Deci, fraţi români, cultivaţi cânta rea,
căci nu este putere lumească, care să o poată scoate din sufletul vostru. Ea,
ca orice artă, mobilizează sufletul şi împodobeşte viaţa, precum împodobesc
florile o grădină ". 34
Dintr-un citat anterior aţi putut desprinde atracţia personalităţii ce se află
în atenţia noastră nu numai faţă de muzică ci, şi de celelalte ramuri ale artei.
Conceptul său sincretic despre artă s-a evidenţiat şi în Conferinţa prezentată
la Blaj în anul 1911 cu prilejul şedinţei festive a Societăţii pentru Fond de
Teatru Român (STR). Episcopul Caransebeşului a susţinut atunci ideea prin
care: " ... teatrul trebuie să cultive: muzica, cântările şi dansurile originale
ale poporului, care sunt comorile cele mai de preţ ale românilor( .. .), jocul şi
teatrul au izvorât din religia popoarelor". 35
Timpul/spaţiul nu ne îngăduie să constatăm argumentele aduse ad-hoc
în aceaastă carte semnată de doi dintre cei mai cunoscuţi istorici ai culturii
bănăţene dr. Ionel Popescu al Mitropoliei Banatului şi prof. Constantin
Brătescu, fostul director al Direcţiei Arhivelor Statului, Filiala Caraş-Severin
"Să nu vi se pară curios domnilor şi doamnelor - preciza episcopul întruna din cuvântările sale -că un preot ba, chiar un arhiereu, vorbeşte despre
lucruri pe cari mulţi le ţin atât de profane sau lumeşti, despre teatru, cântări,
13
·
Ion Rusu Abrudean, Patriarhul României Dr. Miron Cristea - Înalt Regent, Ediţie
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2009, p. 144.
34
Idem, ib., p. 145.
35
Ionel Popescu, Constantin Brătescu, Patriarhul Miron Cristea, Timişoara, Editura
..Învierea", 2009.

nouă,
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dansuri saujocuri". 36 Drept argument Prea Sfinţia Sa amintea,
Gură de Aur,. a cercetat" teatrul grec 37 , din vremea sa.

că şi

Sf. Ioan

Astfel de zămisliri artistice au fost pârghii de susţinere a nenumăratelor
activităţi educative organizate de Episcopul Elie Miron Cristea: religioase,
morale chiar şi ecologice.
Aşa a procedat când a început ,. războiul" contra alcoolismului ca şi la
instituirea serbărilor dedicate păsărilor şi pomilor. Cu astfel de prilejuri le-a
cerut preoţilor şi dacălilor să aducă în completarea conferinţelor pe aceste
teme, cântece, poezii, dansuri, scenete, etc. Porunca era ca toţi credincioşii
,. ... să beneficieze şi de tezaurul muzical românesc". D-Sa urmărea modul
de realizare a întrunirilor de acest fel până într-atât încât, actanţii, trebuiau
să folosească cele mai ,. adecvate" producţii artistice muzicale ,. ... îndeosebi

(de) creaţiile lui Timotei Popovici, fiu al Banatului şi profesor seminarialla
Sibiu ". 38 Se vede clar că episcopul de Caransebeş cunoştea în amănunt creaţiile
muzicale ale acestuia, compoziţii menite a-i educa pe copii şi tineri în ideea
dragostei de natură: ,. Bourelul ", ,. Cloşca", ,. Măruţa-ruţa ", ,. Păsărelele",
,.Înfloresc grădinile" ş.a.
E necesar să precizăm, că asemenea nenumăratelor acţiuni, şi conferinţa
amintită a fost organizată în cadrul despărţământului Sibiu al ASTRE! şi a
Reuniunii Române de Muzică din oraşul de reşedinţă a Mitropoliei Ardealului.
Căci, cine altul putea organiza astfel de activităţi decât Miron Cristea
directorul acelei Societăţi şi preşedintele acelei Reuniuni?
D-Sa, încă de pe vremea când era un simplu membru al Societăţii
ASTRA s-a integrat în mişcarea culturală zonală, iar mai târziu, în calitate de
director, le-a cerut învăţătorilor, preoţilor,. inteligenţei mirene ", implicarea în
promovarea literaturii, muzicii, teatrului etc.
În cel de-al 25-lea an de activitate a Reuniunii de Muzică din Sibiu,
ieromonahului şi asesorului consistorial Miron Cristea i s-a încredinţat
conducerea acestei prestigioase asociaţii artistice. Cu ocazia evenimentului
amintit s-a jucat opera în trei tablouri ,. Moş Ciocârlan" de Tudor cav. de
Flondor pe un libret de Temistocle Bocancea. Preşedintelui însuşi, reprezentaţia
i-a produs ,.plăceri" şi ,. emoţiuni" rare. Opera lui Flondor printr-o măiastră
36

Idem, ib.
Idem, ib.
JH v. F de. (C), XXVIII ( 1912), 20, 1-2. Apud: Ionel Popescu, Constantin
cit., p. 42.
37

Brătescu,

op.
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interpretare a trezit în sufletele celor prezenţi: " ... un roi întreg de puternice
sentimente şi anume: sentimente către neamul nostru românesc; către dulcea
lui limbă; către cântecele şi do inele lui duioase; către neîntrecutele lui danţuri;
către pitorescul lui port; către frumoasele lui datini şi obiceiuri şi, peste tot,
către tot ce este românesc ... ". 39
Cu opera" Moş Ciocârlan ", Reuniunea de Muzică din Sibiu s-a deplasat
la Bucureşti în anul 1906 cu ocazia Expoziţiei Jubiliare. Tot atunci corul a
obţinut un mare succes prin concertul prezentat la Ateneul Român.
În postura de preşedinte al Reuniunii, Miron Cristea a avut prilejul
să cunoască o seamă de interpreţi: Aurelia Cionca, Lucia Cosma, Veturia
Triteanu-Goga ş.a. L-a cunoscut şi a conlucrat cu profesorul, compozitorul şi
dirijorul George Dima faţă de care a avut întotdeauna cuvinte de admiraţie.
Aprecierile sale trebuie însă preluate în mod critic pentru că supraevaluarea
meritelor: " ... nu exista bărbat care în istoria muzicii româneşti să aibe mai
multe merite ca George Dima "40 , nu rezista în comparaţie cu figurile ilustre
ale lui George Enescu, Gavriil Musicescu, Ciprian Porumbescu ş.a.
Suntem însă întru-totul de acord cu evocarea trăirilor estetice ale
credincioşilor prezenţi la un concert al corului dirijat de George Dima: "Cine
nu-şi aduce aminte de timpul când Corul lui Dima era la culmea prestatiunilor
sale de acele sublime sentimente ce furnicau în întreg infernul nostru elevândune sufletul şi ridicându-ni-1 în sferele celor mai înalte meditaţiuni religioase
41
••• ".
Mai departe în aceeaşi cuvântare ocazională, autorul a elogiat: armoniile
" ... născute din rugăciunile pline de evlavie "42 ; cântări le " ... contopite cu
oftatul adânc-religios eşit involuntar din inima ascultătorilor încremeniti
într-un religios estaz". 43 Drept argument la cele spuse, Miron Cristea a făcut
trimitere la Liturghia şi repertoriul religios compus de George Dima.
După părerea unui biograf, perioada cuprinsă între anii 1905-191 O, timp
în care Miron Cristea a ocupat funcţia de preşedinte al Reuniunii de Muzică din

39

l.R. Abrudan, op. cit., p. 141.
1dem, ib., p. 94-95.
41
Dr. Miron Cristea, arhidiacon,
-Cetate, Sibiu, f.e., 1902, p. 24.
42
ldem, ib.
43
ldem, ib.
40

Cuvântări

ocasionale la demolarea bisericii din Sibiu
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Sibiu, această Societate corală" ... a atins cel mai inalt grad de dezvoltare "44 ,
a trezit" ... cele mai frumoase zile din viaţa ei ". 45
Convins de rolul important al muzicii bisericeşti a pledat de la început
pentru păstrarea acestui gen de artă la cote înalte valorice în toate cele trei
ipostaze de manifestare: cântarea colectivă, cântarea de strană şi cântarea
corală.

În cuvântul de deschidere la Sesiunea Sfântului Si nod din 14.05.1920,
Patriarhul spunea: "Ce folos ( .. .) de cântările noastre bisericeşti pline de
admirabile melodii brute dacă nu le ştim preda credincioşilor culţi in formele
artistice ale timpului in care trăim ... ". 46
Şi câtă grijă a manifestat dr. Miron, Patriarhul Regent al României pentru
înzestrarea cu elementele artei sonorului a Mănăstirii cu hramul Sf. Prooroc
Ilie din Topliţa, localitatea de obârşie aşa cum mărturisea Prea Fericitul însuşi:
" ... am prevăzut-o cu strane, pulturi de cântăreţi "; " ... cu toacă, 3 clopote
admirabil armonizare şi botezate: George, Domniţa şi cel mai mic, Miron" şi,
între cei şapte slujitori, cu" ... doi călugări cântăreţi ". 47
În: Principii fundamentale pentru organizarea unitară a Bisericii
Ortodoxe Române, una din multiplele sarcini ale preoţilor era şi aceea de a se
îngriji de "formarea şi susţinerea coruri/ar" iar stareţilor din mănăstirile de
călugări le cerea" Să ( .. .) înfiinţeze ( .. .) şcoale de cântăreţi ". 4R
Miron Cristea a frecventat, atunci când timpul i-a permis, manifestările
muzicale din viaţa oraşelor: Sibiu, Caransebeş şi Bucureşti. Participa cu
deosebită plăcere la recitalurile: Aureliei Cionca, Luciei Cosma, Niky
Popovici, Dimitrie Popovici-Bayreuth ş.a.
La Concertul de muzică corală religioasă de la Ateneul Român din
27.03.1932, eveniment artistic deosebit pentru bucureşteni, a luat parte
şi Patriarhul Miron Cristea. În acea seară s-a pus în valoare muzica corală
44

Ioan Rusu Abrudan, op. cit., p. 145.
Idem, ib., p. 141.
46
Dr. Miron Cristea, Cuvântări ţinute de Înalt Preasfinţia Sa Domnul Domn ...
Mitropolitul Primat al României, Bucureşti, Editura Cartea Românească, S.A., 1923, p. 132
47
Miron, Patriarhul Regent, Hrisovul de intemeiere al Bisericii Naşterii Sfântului
Prooroc Ilie din comuna Topliţa, Bucureşti, Sfântul Ilie, 1928.
4
" Î.P.S.S. Mitropolitul ţării, dr. Miron Cristea, Principii fundamentale pentru
organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române din Regatul Român de ... , Bucureşti,
Tipografia cărţilor bisericeşti, 1920.
45
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bizantină

a compozitorilor români: Bazil Anastasescu, George Cucu, D.G.
Kiriac ş.a., dovadă că, Societatea Compozitorilor Români a manifestat în
acea vreme "deschidere" înspre genul muzical respectiv. Cu acel prilej, Prea
Fericitul l-a felicitat pe dirijorul Constantin Brăiloiu "pentru introducerea
cântării bizantine in biserica noastră ". 49
În volumul "Iconografia "50 , alcătuit de ieromonahul dr. Elie Miron
Cristea la începutul veacului al XX-lea, lucrare de o valoare inestimabilă,
autorul trimite adeseori la prezenţa muzicii în locaşurile de cult. Cititorii
constată cu uşurinţă punerea în corelaţie interdisciplinară a cel puţin trei
genuri ale artei: arhitectura, artele plastice şi muzica. Aşadar, abordarea
multidisciplinară a artei bisericeşti este, în opinia noastră, trăsătura esenţială
a cărţii.
Toaca şi clopotul, elemente nelipsite din bisericile şi lăcaşurile
mănăstireşti sunt amănunţit descrise din punct de vedere al originii lor,
cantităţii 51 şi calităţii, tipologiei, terminologiei etc. Mai întâi cititorul este
informat asupra faptului că toaca a fost precedată de trâmbiţă care avea rolul
de a-i chema pe credincioşi la rugăciune. Am putut afla apoi că obiectul se
confecţionează din lemn sau metal, că la mănăstiri sunt trei tipuri de toacă:
mică, mare şi mijlocie, că turcii îi spun "tokmak", că a fost pomenită întâia
oară în actele Sinodului al VII-lea etc.
Clopotul, ca şi toaca, sunt "unelte indispensabile" în lăcaşurile de
cult. Inventate în Campania (de unde numele de "campane" = clopote),
prezenţa lor a fost semnalată încă din secolul al IX-lea în Biserica "Hagia
Sofia" din Constantinopol. Şi, pentru ca informaţiile să fie cât mai complete,
ieromonahul Miron a adăugat că, la ruşi dangătul este generat de 30-40 de
clopote dintr-o singură biserică 52 ; şi că, clopotul cel mai mare din vremea sa
(1905, anul apariţiei volumului Iconografia) al bisericii "Ţaro-Colacol" din
Moscova, avea 201.924 kg., 8 m. înălţimea şi circumferinţa de 20 m. 53 De mare
Concertul de muzică bizantină de la Biserica Rusească. În: Universul (Bucureşti),
XLIX (1932), 67, 3. Apud: Octavian Lazăr Cosma, Universul muzicii româneşti, Bucureşti,
Editura Muzicală a Uniunii Compozitori lor şi Muzicologilor din România, 1955, p. 69.
50
Dr. Elie Miron Cristea, Jeromonah, Iconografia şi întocmirile din intemul bisericei
răsăritene cu 123 figuri, de ... , Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1905.
51
Idem, ib., p. 2, 263-264.
52
Idem, id., p. 264.
53
ldem, ib., p. 2
49
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a fost sublinierea autorului vizavi de acordarea sunetelor emise de
mai multe clopote deodată căci acestea" ... astfel trebuiesc combinate, în cât
să formeze împreună un acord armonie evlavios şi sărbătoresc ". 54
Autorul trece de la turnul bisericii la cupola care este aşezată deasupra
naosului " ... ca un cer deasupra pământului". 55 Şi în acest loc, ieromonahul
stabileşte o relaţie între arhitectură şi muzică " ... cererile preoţilor ( .. .) se
împreună cu acordurile evlavioase ale cantorilor şi ale poporului înălţându-se
pe fumul de tămâie în sus către vârful cupolei ". 56 Pentru a fi mai convingător
a apelat la Paradisul lui Dante " ... Imne de laudă am auzit cântând din cor în
cor, punctului fix, care a ţinut, ţine pe fiecare la locul său ". 57
Imagistica pronaosului cu referire la muzică este săracă, autorul amintind
doar de icoana imnologului Dochiariu şi simbolul trâmbiţei care cheamă la
judecata de apoi.
În altar şi naos figurează doar sfinţii "singuratici" care nu au nimic
comun cu cântarea bisericească. Inexplicabil cum ieromonahul Miron nu a
sesizat prezenţa, în scena naşterii lui Iisus, din naos, pastorilor, unul dintre ei
cântând din fluier sau caval.
Un spaţiu amplu a acordat autorul acelei părţi din arhitectura bisericilor
noastre care poartă numele de: "pod", "cor" sau "cafas ". În demersul său
ştiinţific cu conţinut ermineutic a pus în corelaţie, aşa cum am arătat mai sus,
trei genuri de artă: arhitectura, pictura şi muzica.
Tânărul ieromonah ajalonat întâi drumul parcurs de cântarea bisericească
de la interpretarea "singuratică", la cea colectivă, apoi la stilul antifonic (din
două strane) 58 "ca să facă serviciul dumnezeesc mai pompos " 59 şi, în sfârşit la
cel armonie, altfel spus, la cântarea corală. 60
Părintele Miron a ţinut să sublinieze faptul că, în bisericile noastre şi,
nu numai în cele de la noi, corul " ... oferă culmea entuziasmului religios

54

Idem, ib., p. 263-264.
Idem, id., , p. 72.
56
Idem, ib.
57
Idem, ib., p. 86.
58
Stil introdus în biserică în secolul al IV-lea de
ib., p. 132).
59
ldem. ib.
60
Idem, ib., p. 133.
55

călugării

Florian

şi

Diodor (v. Idem,
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şi a mângâierii sufleteşti ce o căutăm În biserică ". 61 În vremea sa cântau
în cafas, corurile bisericilor din: Bucureşti, Sibiu şi Sinaia. Autorul a adus
apoi în prim plan cea de-a treia componentă, iconografia cafasului. Având în
vedere că aşa cum preciza el: " ... pictura trebuie să steie În strânsă legătură
cu acţiunea rituală din acel loc "62 , a recomandat următoarele imaginile:
"corul Îngeresc ", "Icoana Naşterii lui Cristos ", a "psalmistului David cu
harfa şi coroana regală ". 63 Împreună cu aceste imagini zugravii, puteau
picta portretele unor cântăreţi vestiţi ca: Ioan Damaschin, Casiana64 , Cosma,
Ciprian, Teodor Studitul, Roman, Sergiu, Iustin ş.a. Interesant de observat,
autorul a arătat la fiecare dintre aceştia anumite trăsături ale fizionomiei pentru
a nu fi confundaţi: cu sau fără: barbă, păr, acoperământul capului; cu barbă:
rotundă, ascuţită, împărţită, ,. abia mijind", tânăr sau bătrân.
Autorul a descris şi unele piese de mobilier necesare uzului ceteţilor şi
cântăreţilor: stranele, ,.pulturile" şi ,. catedra pentru predicat".
,. Pulturile cântăreţilor" sunt,. ... nişte Întocmiri pentru aşezarea cărţilor
rituale, cam În forma pultului pentru aşezarea notelor; numai cât au mai multe
laturi, două sau chiar patru ". 65
Pomeneşte apoi de ,. catedra pentru predicat" pe care apar insemnele
trâmbiţei şi cornului, simboluri ale ,. ... tăriei cu care Învinge vorbitorul pe toţi
ascultătorii". 66 Ca argument a amintit scena din pictura exterioară a Mănăstirii
Suceviţa în care un preot bătrân atinge cu un corn, fruntea unui preot-diacon
,. Îi dă darul tăriei cuvântului şi puterea augmentării ". 67
În sfârşit autorul a fost preocupat şi de introducerea curentului electric în
bisericile ortodoxe la anul 1905 precizând că,. Biserica română- mai sfiicioasă
- n-a admis până acum lumina electrică În usul ritual; ci a acceptat-o numai
În biserica de la Sinaia pentru trebuinţele cântăreţilor, adecă În corul situat
deasupra intrării principale ". 68
61

ldem, ib.
Idem, ib., p. 134.
63
ldem, ib.
64
Despre Casiana ni se spune că a fost .,poetă" şi .. cântăreaţă". Autorul profită de
ocazie spunând că ..... la cântarea bisericească au şi pot avea şi femeile rol frumos; Încolo
au «să tacă in biserică»".
65
Dr. Elie Miron Cristea, op. cit., p. 247, 248.
M Idem, ib., p. 294.
67
ldem, ib.
68
ldem, ib., p. 276.
62
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În "Apel"-ullansat în scopul înfiinţării Muzeului Istorico-Etnografic din
Sibiu, după precizarea scopului Elie Miron Cristea s-a ocupat de sub-secţiunile:
grupării istorice şi etnografice. Sub-secţiunea a VI-a a celei de a doua grupări
"Muzică" şi ., Dansuri", în concepţia iniţiatorului trebuind să cuprindă:
., Toate instrumentele de muzică în uz: de la frunza, trişca, fluiera, fluier" 9,
tulnic, cimpoi, drâmbe, cetera, până la cele mai perfecte (. . .), reproduceri
fonografice 70 (. •• ).fotografii, reproduceri cinematografice etc". 71
Dr. Elie Miron Cristea a fost şi un mare admirator al tradiţiilor, datinilor
şi obiceiurilor strămoşeşti. Odată cu creaţia artistică materială de valoare
etnografică a fost preocupat de zămislirile spirituale: literare muzicale şi
coregrafice româneşti. Licean fiind, la Năsăud, a prezentat în faţa colegilor
şi profesorilor săi comunicarea ., Naşterea şi dezvoltarea jocurilor în genere
precum şi lăţireajocurilor naţionale româneşti". Mai târziu a cules şi publicat,
cântece şi doine, proverbe şi zicători din toate zonele ţării.
În concluzie, elevul Elie Miron Cristea care în ultima clasă (a VIII-a)
a Liceului din Năsăud a obţinut calificative maxime (note de 1) la toate
disciplinele de învăţământ, cu excepţia" Cântului" (nota 2) a ştiut pe parcursul
întregii sale vieţii să-şi înmulţească ., ta/anţii" în aşa fel încât, aflat pe diverse
trepte ale ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, să devină un mare iubitor şi
ocrotitor al frumoaselor şi bogatelor tradiţii muzicale româneşti.

69

şi

fluier

Probabil autorul

să

se fi gândit la caval (fluiera)

şi

fluier (fluier) ori la fluiera (fluier)

(trişca)?

Înregistrări realizate pe cilindrii de ceară cu ajutorul fonografului, aparat de înregistrat
în acea vreme, inventat de Edison în anul 1878.
71
Ioan Rusu Abrudan, op. cit., p. 399-405.
70
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DIALOG EPISTOLAR:
MIRON CRISTEA- GHEORGHE CIUHANDU
Preot dr. Pavel Vesa

Miron Cristea 1 şi Gheorghe Ciuhandu2, două personalităţi remarcabile
ale Bisericii Ortodoxe Române din prima jumătate a secolului al XX-lea, au
avut un rol însemnat în istoria ecleziastică a românilor. Iniţiativa dialogului
epistolar aparţine preotului Gheorghe Ciuhandu de la Arad, aşa după cum
reiese din scrisoarea exepediată din Caransebeş la 22 decembrie 1917 de
episcopul Miron Cristea.
În scrisoarea amintită 3 , episcopul de la Caransebeş scoate în relief
"sănătoasele

idei ce le scoţi la iveală precum şi pentru reÎmprospătarea
tradiţiilor din vechea noastră viaţă bisericească", ce se cuprind în Cuvântul
de instalare a lui Gheorghe Ciuhandu ţinut cu prilejul instalării preotului

Cristea Elie Miron ( 1868-1939). S-a născut în 1868 în Topliţa, jud. Harghita. A făcut
studii la Liceul din Năsăud, Institutul Teologic din Sibiu, specializare la Universitatea din
Budapesta, unde şi-a luat doctoratul în litere (1895). A fost secretar şi asesor arhiepiscopesc
la Sibiu, episcop al Caransebeşului ( 191 0-1919), ulterior mitropolit primat ( 1919) şi prim
Patriarh al României Mari, apoi Regent (1927-1930) şi Prim Ministru (1938-1939). A luat
parte activă la marele act de la 1 Decembrie 1918. ne-a lăsat lucrări teologice, istorice şi
filosofice. A avut frumoase realizări în domeniul vieţii bisericeşti.
2
Ciuhandu Gheorghe ( 1875-1947). S-a născut în 1874 la Roşi a (Bihor). A făcut Liceul
greco-catolic din Beiuş şi studiile teologice la Institutul Teologic din Arad, apoi Facultatea
de Teologie din Cernăuţi. Doctor în teologie de la Cernăuţi, asesor (consilier) la Episcopia
Aradului (1907-1938), preşedinte al Asociaţiei Clerului din Transilvania, senator de Arad,
membru de onoare al Academiei Române ( 1946). Autor de scrieri teologice şi istorice.
3
Biblioteca Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Arad (în continuare: B. A. O. R. Arad),
fond citat, dosar nr. 74, f. 67-67v. Scrisoarea din 22 decembrie 1917.
1
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Traian Văţianu 4 în postul de protopop al Aradului 5• Miron Cristea era conştient
că "În constituţia noastră bisericească prea ne-am Îngrădit În nişte paragrafe
şi regulamente veci 6, Încât preste Îngrăditura acestora nu mai vedem nimic.
De aceea desgroparea momentelor din trecutul bisericii noastre numai de
mare folos ne pot fi, atrăgându-ne marea luare aminte la adevăratul obiect al
activităţii noastre poporale".
Câteva zile mai târziu, în epistola din din 27 decembrie 1917', Gheorghe
Ciuhandu se arăta întru totul de acord cu cele susţinute de corespondentul său
din Caransebeş, că "multe concepţii paragrafiste şi bisericeşti" s-au strecurat
în viaţa ecleziastică din Transilvania, care, în viziunea sa, duc la "grave
rătăciri şi primejdii În viitor". Gheorghe Ciuhandu, aşa după cum reiese din
epistolă, a făcut o analiză, "mai mult principial decât cu provocare la cazuri
concrete" asupra acestor rătăciri. El dorea iniţierea unor "discuţii bisericeşti de
o supremă importanţă mai ales În faţa vremurilor de mari prefaceri de acum,
iar prin discuţiile din partea altora, ce pot - şi chiar ar trebui să urmeze, se
va alege neghina de grâu". Avea deja pregătit pentru dat la tipar la "Revista
Teologică" de la Sibiu, "unul din cele vreo zece articole ce le-am dat gata, şi
se va publica sub titlul Autocefalie şi autonomie bisericească 8 ". El se arăta
interesat de faptul "ca Biserica noastră să-şi Împlinească chemarea sfântă
şi tradiţională, - căci birocratismul din oficiile noastre bisericeşti şi duhul
certăreţ de prin corporaţiunile bisericeşti de tot felul ne duc spre prăpastie".
Văţian Traian (1864-1940). Era originar din Hălăliş (Săvârşin). A absolvit cursurile
Institutului Teologic din Arad în 1887. a fost un apropiat colaborator al lui Roman Ciorogariu
în conducerea ziarului Tribuna şi în realizarea iniţiativelor culturale pe care directorul
Institutului teologic-pedagogic le avea. Bun predicator şi spirit distins prin corectitudine şi
judecată cumpătată. În 1895 a fost ales preot în Arad. Protopop al Aradului între 1917-1938.
Autor de manuale şcolare, membru în consiliul de administraţie al băncii Victoria. A publicat
Liturgica Bisericii Ortodoxe Române (Ed. III, 1919), precum şi o Carte de religie.
5
Gheorghe Ciuhandu, Cuvânt de instalare, în "Biserica şi Şcoala", anul XLI, nr. 51,
17/30 decembrie 1917, p. 409-411.
6
Vechi, învechite.
7
Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austroungar (1867-1918) după documente şi corespondente rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu,
1986, p. 227-228.
H Nu avem cunoştinţă să fi publicat ceva cu acest titlu, şi nici în Fondul de documente
care îi poartă numele, nu am depistat manuscrisele.
4
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Actul de la 1 decembrie 1918 şi realizarea statului naţional unitar, a dus
la o serie de schimbări şi în viaţa bisericească a românilor. În condiţiile nou
create, cea dintâi îndatorire ce revenea Bisericii Ortodoxe era unificarea ei,
adică organizarea unitară sub conducerea Sfântului Sinod de la Bucureşti. Era
nevoie de aceasta pentru că la vechea Biserică Ortodoxă Română cu sediul
la Bucureşti, Biserică autocefală din 1885, dar care încă se conducea după
Legea organică din 1872, la care se adăugau felurite alte legi şi regulamente
adoptate pe parcurs (Legea clerului mirean şi al Seminarii/ar din 1893), s-au
adăugat încă trei Biserici româneşti (Transilvania, Basarabia şi Bucovina),
fiecare bazată pe altfel de principii de organizare.
Biserica Ortodoxă din Transilvania şi Banat se conducea după Statutul
organic din 1868 al mitropolitului Andrei Şaguna, potrivit căruia, laicii
aveau o largă participare la administrarea treburilor bisericeşti, ceea ce nu se
întâmpla în Vechiul Regat,. unde totul era admiJ?istrat de clerici. În celelalte
două mitropolii, a Bucovinei şi cea a Basarabiei, conducerea se făcea de câte
un mitropolit, unul cu o oarecare independenţă, celălalt, dependent de Biserica
ortodoxă a Rusiei, rolullaicilor fiind de asemenea redus la minimum. Căzând
hotarele politice care ne separau ipso fac te, încetează autocefalia Mitropoliilor
din Transilvania şi Bucovina, dar şi înglobarea Bisericii Basarabiei la Biserica
Ortodoxă a Rusiei, fonnând toate Biserica Ortodoxă Română autocefală a
României Mari.
Datorită deplasărilor lui Gheorghe Ciuhandu la Caransebeş, dialogul
epistolar între cei doi încetează, sau cel puţin aşa credem. Este reluat prin
scrisoarea din 25 februarie v. 19199 • În urma unei vizite reintors la Arad,
Gheorghe Ciuhandu scrie corespondentului său de la Caransebeş despre
proiectele sale legate de organizarea bisericească în România întregită. Pe
lângă exemplare din proiectele sale privitoare la organizarea bisericeascăţ,
Gheorghe Ciuhandu îi trimitea şi "operativul relativ la îmbinarea bisericilor",
publicat deja în "Biserica şi Şcoala", oficiosul Episcopiei Aradului 10 •
În condiţiile politice de unitate statal-naţională, unitatea spirituală trebuia
concretizată prin unificarea mitropoliilor ortodoxe române sub "primaţia"
A. Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1919. Elie Miron Cristea,
însemnări şi corespondenţe, Sibiu, 1987, p. 164-165.
10
Gh. Ciuhandu, Împreunarea Bisericii Ortodoxe Române de pe teritoriul României
Mari intr-o singură Biserică şi raportul acestei Biserici faţă cu Statul, in "Biserica şi Şcoala",
anul LXIII, 1919, nr. 7, p. 1 (şi extras).
9

documente,
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de Bucureşti, ca centru de unitate canonică a Bisericii Ortodoxe Române.
Gheorghe Ciuhandu se pronunţa pentru ridicarea Bisericii Ortodoxe Române
de pe teritoriul României Mari la rangul de Patriarhie. El justifica ligitimitatea
funcţiei de patriarh şi în cazul românilor ortodocşi, menţionând faptul că toate
popoarele creştine ortodoxe şi eterodoxe din Răsărit îşi aveau patriarhii lor.
Era de părere că pentru reorganizarea unitară a Bisricii Ortodoxe din România
Mare, trebuia revigorat, în primul rând, sistemul mitropolitan, care nu încuraja
separatismul, ci oferea mitropoliilor posibilitatea de a-şi îndeplini în chip cât
mai potrivit. Se pronunţa şi pentru acceptarea, la nivelul general, a principiului
democratic sinodal în conducerea Bisericii, susţinând prezenţa mirenilor în
exercitarea puterii bisericeşti 11 •
După numirea episcopului Miron Cristea, în 1919, ca mitropolit primat,
dialogul epistolar dintre cei doi încetează din nou, de această dată pentru o mai
lungă perioadă de timp.
Preocupat de unele chestiuni privitoare la săvârşirea Sfintelor Taine.
Pentru că "rânduiala mărturisirii a avut la noi, în cursul celor două veacuri,
oscilaţii şi variaţii, atât în privinţa textului ritualului, cât şi în privinţa
îndrumărilor de urmat din partea preotului- duhovnic şi a penitentului [. ..}
rânduiala mărturisirii astăzi ea nu poate fi considerată ca definitivă şi că
ar mai încape măsuri de luat din partea Autorităţii Canonice a Bisericii
noastre" (pp. 28-29), pe care le publică în studiul intitulat: Rânduiala Sfintei
Mărturisiri la Români. Însemnări rituale cu 2 anexe: Ritualul sârbesc (1524)
şi cel românesc (1681), Cernăuţi, 1933, 44 p. 12 • În acest context, la 1 iunie
1933 13 , reia corespondenţa cu Miron Cristea, cerându-i să prezinte cartea
Sfântului Sinod al B. O. R. "cu privire la revizuirea Sfintei Mărturisiri (care)
ar putea fi învrednicite de oarecare atenţie. Şi dacă acest studiu al meu va fi
aflat de potrivit, aş avea şi o dorinţă şi o rugăminte Prea Fericirea Voastră
să vă înduraţi a lua măsurile ce credeţi de bine pentru ca această lucrare să
11

Pentru mai multe amănunte vezi: Chestiunea Bisericii româneşti, în "Biserica
şi Şcoala", anul LXIII, 1919, nr. 9, p. 1; Împreunarea Bisericilor Ortodoxe române de pe

teritoriul României Mari intr-o singură biserică şi raportul acestei biserici faţă cu statul,
Arad, 1919, 32 p; Încotro şi până unde ? Avertisment la chestia bisericească, în "Biserica şi
Şcoala", anul XLIV, 1920, nr. 5, p. 1; Reorganizarea Mitropoliei Transilvane, Arad, 1920, 54
p.
12
13

Extras din "Candela", anul XLII, ianuarie-decembrie, 1932, nr. 1-12.
B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 613.
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menţiune oficioasă,

spre a se putea atrage

atenţia

întregii noastre

preoţimi

asupra ei".
Cea de-a cincea scrisoare, este de fapt un concept din 20 noiembrie 1934 14
şi aparţine tot preotului arădean. După ce aminteşte că s-a adresat Fundaţiilor
Regale Culturale "prin cerere adresată M Sale Regelui, nădăjduind să obţin
un ajutor material pentru tipărirea lucrării mele [ ...} Să binevoiţi, Prea
Fericirea Voastră, de-a interveni numai de credeţi de bine să obţin ajutorul
necesar ce nu-l găsesc încă în locul unde l-am cerut până aici". Era vorba
de un ajutor pecuniar pentru tipărirea lucrării Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ. Pagini mai ales din istoria românilor crişeni (1830-1840)' 5 ,
la care "tratatul istoric, propriu 500 pagini mari, iar materialul documentar
nou, din arhive de la Arad, Oradea, Budapesta şi Viena- neutilizat de nimeni
până acum- un volum de peste 200 pagini".
Răspunsul patriarhului l-a aşteptat în zadar, astfel că după numai cinci
luni de zile, Gheorghe Ciuhandu se adresează din nou mai marelui Bisericii
Ortodoxe Române, dar şi mitropoliţilor şi episcopilor din întreaga Patriarhie,
cerându-le să găsească "un număr oarecare de abonaţi: persoane şi instituţii,
pe care aţi binevoi a le îndemna să se aboneze la această lucrare". Era o
ultimă încercare de a găsi ajutor pentru a putea tipări lucrarea. De menţionat
că până la data intrării la tipar a cărţii au fost comandate un număr de 249 de
exemplare, cele mai multe în Episcopiile Aradului şi a Oradiei 16 •

14

Ibidem, dosar 61, f. 61 v.
Arad, 1935.
16
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini mai ales din istoria românilor
crişeni (1830-1840), Arad, 1935, p. XXVI-XXVIII.
15
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Anexe

1.
[Caransebeş

22 decembrie 1917]

Stimate Dle Ciuhandu
Tocmai am cetit din frumosul discurs al Frăţiei Tale la instalarea noului
protopop al Aradului 17 şi mă grăbesc a Te felicita pentru sănătoasele idei ce le
scoţi la iveală, precum şi pentru reînprospătarea tradiţiilor din vechea noastră
viaţă bisericească.

În constituţia noastră bisericească prea ne-am îngrădit în nişte § şi
regulamente veci, încât preste îngrăditura acestora nu mai vedeme nimic.
De aceea desgroparea momentelor din trecutul bisericei noastre numai de
mare folos ne pot fi, atrăgându-ne marea luare aminte la adevăratul obiect al
activităţii noastre poporale; la popor şi la ridicarea religiozităţii şi moralităţii
sale dispunem cu cultivarea lui în direcţia aspiraţiunilor sale fireşti.
Dzeu să-şi dee răgaz ca să ne mai poţi prezenta asemenea momente din
trecutul n. bisericesc.
Caransebeş

22 Dec. 91 7
Sărbători

Cu

fericite
binecuvântare
Dr. Miron Cristea
Episcop

arhierească

[8. A. O. R. Arad,fond citat, dosar, f. 67-67v.]
17
Este vorba de cuvântarea ţinută în Catedrala din Arad, în ziua de 10/23 decembrie
1917 cu prilejul instalării lui Traian Văţian ca protopop al Aradului.
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2.
[Arad 27 decembrie 1917]
Prea

Sfinţia Voastră!

Vă mulţumesc din adâncul inimii pentru cuvintele calde şi pline de
încurajare, pe cari mi le-aţi adresat din incidentul instalării protopopului de
a1c1.
Aceste cuvinte m-au atins cu atât mai plăcut, cu cât, cum văd, ecoul
vine totdeauna din depărtare numai, şi cu cât pot deja a vă vesti, că încurajarea
din partea P. Sf. Voastre m-a ajuns la jumătatea unui drum de condei, făcut
până acum fără zgomot. Îndemnul de la P. Sf. Voastră deci îmi va servi spre
a da înainte, pentru ca, de fapt, multe concepţii paragrafiste şi bisericeşti s-au
strecurat şi până acum în viaţa noastră bisericească, încât ne ameninţau grave
rătăciri şi primejdii în viitor.
Chiar mi-am pus de gând să spicuiesc şi să analizez, mai mult principial
decât cu provocare la cazuri concrete, câteva din aceste rătăciri. Ştiu că nu voi
nimeri totdeauna drumul cel drept, mai ales fiindcă "meseria" de birou, în care
trăiesc, nu-mi lăsa destul timp fizic spre a mă concentra sufleteşte şi pentru
alte lucruri. Dar de una sunt sigur, că îniţiez discuţii bisericeşti de o supremă
importanţă mai ales în faţa vremurilor de mari prefaceri de acum, iar prin
discuţiile, din partea altora, ce pot - şi chiar ar trebui să urmeze, se va alege
neghina din grâu.
În interesul acesta am dat deja la tipar la Revista Teologică unul din cele
vreo zece articole ce le-am dat gata, şi se va publica sub titlul Autocefalie şi
autonomie bisericească.
Dacă bunul Dumnezeu mi-ar da zile şi pace destulă după articolele de
acest feliu, prin cari caut să spicuiesc negativele, aş prinde chestiunile mai
de seamă din punctul de vedere pozitiv bisericesc (cam aşa, cum am făcut în
cuvântarea de la instalare): ce şi cum ar trebui să se facă pentru ca Biserica
noastră să-şi împlinească chemarea sfântă şi tradiţională, - căci birocratismul
din oficiile noastre bisericeşti şi duhul certăreţ de prin corporaţiunile bisericeşti
de tot feliul ne duc spre prăpastie.
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E deci la mijloc şi o chestiune de metodă: să fixez şi să stigmatizez mai
întâi relele şi apoi să caut cărările luminoase. De la mine însă pot nădăjdui
numai foarte puţin, dar de la Dumnezeu totul, când e vorba de un lucru atât
de mare.
Fac aceste împărtăşiri P. S. Voastre, pentru ca să am o bună mărturie
pentru intenţiile mele atunci, când amărăciunea mea, spusă uneori în cuvinte
mai aspre, ar fi rău înţeleasă.
Sărutând dreapta P. Sf. Voastre, Vă doresc din inimă toate cele bune şi de
folos pentru Sf. Biserică şi pentru P. Sf. Voastră, din incidentul "anului nou"
ce vine, ca să ne mai puteţi da cuvinte magistrale, ca acelea din pastorala de
Crăciun.

Al P. Sf. Voastre
plecat serv
Dr.Gheorghe Ciuhandu
Arad, 27 decembrie 1917

[B. A. O. R. Arad, fond citat, dosar 74, f. 68-69 - concept; Antonie Plămădeală,
Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (/867-1918). După
documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, p. 227-228original]

3.
[Arad, 25 februarie v. 1919]
Prea

Sfinţia Voastră

!

Întorcându-mă de la Caransebeş, mi-am făcut raportul cuvenit şi am
proiectat gătirea scrisorilor, de cari a fost vorba.
În chestiunea bisericească dădusem aici de un alt proiect, asupra căruia
mi s-a cerut părerea. Părerea mi-am exprimat-o în forma unui proiect nou, care
s-a primit d-a-ntregul şi s-a expediat deja la P. Ven. Consistor mitropolitan. În
chestiunea şcolară, de asemenea s-a trimis la mitropolie răspunsul Consistorului
d-aici, aşa cum l-am propus şi l-aţi aflat şi P. Sf. Voastră de bun.
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În vederea importanţei acestor două chestii, am crezut că e bine să Vă
trimit câte-o copie de pe cele două acte expediate la Sibiu. Mai ales e vorba
de chestiunea bisericească, în al căreia domeniu va trebui să se facă cele mai
adânci şi largi reforme de îmbunătăţire. Nu mă mai extind la specificarea lor,
după ce sunt cuprinse în proiectul ce-l adresez. Adaug însă, că toată chestia
aceasta am tratat-o numai incidental - pe urma încredinţării neaşteptate ce
m-a onorat- şi astfel simt că la proiectul ce l-am gătit s-ar putea adăuga multe
bune de zis şi de făcut. E vorba însă ca P. Sf. Sinod Episcopesc şi P. Ven.
Consistor mitropolitan să adopte deocamdată numai cauzele de ţinut în seamă
la viitoarele reforme aşa, că d-abia mai apoi se va putea concretiza şi cuprinsul
reformelor. Eu, cu persoana şi modestele mele puteri, voi sta pururea gata la
dispoziţia celor ce vor crede că pot să aduc serviciu cauzei.
Chestiunea cu pomenirea prin biserici a regelui Ferdinand a rămas
deocamdată locului. N-am spitit la P. Sfinţitul nostru asupra motivelor,
neţinând aşa ceva de competenţa mea.
Vă mai alătur, Prea Sfinţite, şi operatul relativ la îmbinarea bisericilor.
Ca să fie mai uşor transmisibill-am tăiat din Biserica şi Şcoala. Ce nu a ajuns
la tipar până acum, trimit cu maşina de scris. O fac aceasta pentru ca P. Sf.
Voastră să puteţi fi în cunoştiinţa de cauză asupra acestui punct, care V-a trezit
nedumeriri cu privire la ţinerea Congresului preoţesc,- care, însă, nu ştiu când
se va ţinea, deoarece d-ai ci n-avem comunicaţie cu Ardealul.
Scuzaţi că, copierile ce le trimit sunt dintre cele rupte în maşina de scris,
dar sunt cele mai lizibile. De aceea Vi le trimit pe acestea.
Dlui Dr. 1. Erdelyi i-am scris, dar cu mizeriile de pe la noi, Conziliu
nostru comitatenz n-a trimis scrisoarea la locul de destinaţie. Am mai început
expedierea, dar n-a succes, şi în nădejdea vrunui alt prilej, păstrez scrisoarea.
Cer scuze că scriu aşa de deranjat, cu marea mea grabă, spre a fi gata
pe când aştept omul care să aducă aceste rânduri la păr. Oprea din Timişoara.
Al Prea Sfinţiei Voastre
plecat serv,
dr. Gheorghe Ciuhandu
Arad, 25 febr. V. 1919
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P. S.
Pe când trebuie să trimit această scrisoare, nu mi s-a putut copia operatul,
întreg, cu privire la congresul preoţesc. De aceea sunt nevoit să-I trimit altă
dată.

[A. Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1919. Elie Miron Cristea,

documente, Însemnări şi core~pondenţe, Sibiu, 1987, p. 164-165.]

4.
[Concept]
[Arad 1 iunie 1933]
Patriarhului Miron Cristea
Prea Fericirea Voastră,
Înalt Prea Sfinţite Părinte,
Îmi iau voie să vă rog cu toată supunerea să binevoi ţi a lua act de anexata
% lucrare a mea Rânduiala sfintei Mărturisiri la Români. Totodată îmi iau
îndrăzneala să Vă rog să binevoiţi a prezenta Sfântului Sinod, întrucât aţi afla
ca propunerile ce aţi făcut cu privire la revizuirea sfintei Mărturisiri ar putea fi
învrednicite de oarecare atenţie.
Şi dacă acest studiu al meu va fi aflat de potrivit, aş avea şi o dorinţă şi o
rugăminte ca Prea Fericirea Voastră să Vă înduraţi a lua măsurile ce credeţi de
bine pentru ca această lucrare să obţină o menţiune oficioasă, spre a se putea
atrage atenţia întregii noastre preoţimi asupra ei.
Al Prea Fericiei Voastre prea smerit fiu sufletesc
Arad 1 iunie 1933
[Ciuhandu]
[8. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 132, f. 613]
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5.
[Concept]
[Arad 20 septembrie 1934]
Înalt Prea Sfinţite Părinte Patriarh
Vă cer scuze pentru noua molestare (?) ce Vi-o fac, la câteva zile.
Pentru a fi scurt la vorbă, m-am adresat cătră Fundaţiile Regale Culturale,
prin cerere adresată M. Sale Regelui, nădăjduind să obţin un ajutor material
pentru tipărirea lucrării mele, de pe care anexez % o schiţă.
Schiţa mă dispensează de a mai lungi vorba răpindu-Vă preţiosul timp.
Prea respectuoasa mea rugăminte este: Să binevoiţi, Prea Fer. Voastră,
de-a interveni numai de credeţi de bine ca să obţin ajutorul necesar ce nu-l
găsesc încă în locul unde l-am cerut până aci.
Lucrarea va avea: tratatul istoric, propriu 500 pagini mari, iar materialul
documentar nou, din arhive de la Arad, Oradea, Budapesta şi Viena- neutilizat
de nimeni până acum -un volum de peste 200 pagini.
Închei cerîndu- Vă scuze, sprijinul moral şi patriarhi ceşti binecuvântări.

20 IX 934
[Ciuhandu]
[8. A. O. R. Arad ,fond citat, dosar 61, f. 61 v.]

6.
[Copie]
[Arad 4 martie 1935]
Înalt Prea Sfinţia Voastră 18 ,
Îmi iau îndrăsneala să Vă prezint, cu profundă veneraţiune, anexa
volantă% cuprinzând schiţa unei lucrări istorice mai mari (va fi vre-o 40 coaie
IR

Câte un exemplar din această scrisoare a fost expediat Patriarhului, mitropolitilor din
precum şi episcopi lor de sub jurisdictia acestora.

Iaşi, Cernăuti, Chişinău,
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tipărite,

poate şi mai mult), pentru a căreia tipărire nu am şi nu am obţinut nici
mijloacele noastre.
Lucrarea, de fapt, priveşte mai ales ţinutul Crişanei dintre anii 18301840 când ortodocşii de aici au trecut prin focul unei prigoniri de catolicizare.
Sub acest raport lucrarea ar privi aproape numai eparhia Aradului. Dar chestia
catolicismului şi astăzi, mai ales pentru România Mare, e o gravă problemă
deschisă, ce trebuie lămurită în opinia publică românească.
Spre acest scop, nu Vă cer mijloace materiale, ci nu numai ajutorul
moral rugându- Vă anume cu adâncă smerenie, să binevoi ţi a dispune, ca şi în
eparhia Î. P. Sf. Voastre să pot găsi un număr oarecare de abonaţi: persoane
şi instituţii, pe cari aţi binevoi a le îndemna să se aboneze la această lucrare.
Dacă Î. P. Sf. Voastră nu pregetaţi a fi de acord, îmi iau voia să Vă rog
uos: să binevoi ţi a lua măsuri grabnice, în acest interes, solicitând ca anunţările
din chestiune să mi-se facă cu toată graba, semnându-se şi trimiţându-mi-se
cărţile poştale anexate la volanta mea.
Eu aş fi foarte bucuros dacă, şi până să pot primi înştiinţările singuratice,
aţi binevoi a mă înştiinţa despre numărul de exemplare, la a căror desfacere aş
putea să contez în eparhia Î. P. Sf. Voastre.
În proiectul meu am pus de altfel în vedere că, proporţional cu creşterea
numărului abonaţilor, ori a subvenţiilor, voi reduce pactul de exemplar.
Sunt nevoit să recurg la acest expedient în lipsă de alte posibilităţi, şi
să cer urgenţa dispoziţiilor pentru a mă orienta din vreme şi să pot începe
tipărirea, cu voia lui Dumnezeu şi cu încurajarea Î. P. Sf. Voastre, încă în luna
aceasta.
Mulţumim din tot sufletul pentru sprijinul moral, rămân
al Î. P. Sf. Voastră
cu profund devotament
[Ciuhandu]
Arad, 4 martie 1935
[B. A. O. R. Arad,fond citat, dosar 61, f. 78]
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PATRIARHUL MIRON CRISTEA
ŞI ORFANII DE RĂZBOI
Pr. Lector dr. Radu Tascovici
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie

Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe din România întregită, dr. Elie
Miron Cristea, ocupă un loc cu totul aparte în galeria marilor personalităţi
româneşti care au ilustrat viaţa bisericească, culturală, naţională şi politică din
primele patru decenii ale secolului al XX-lea. Bogata activitate şi realizările
sale au fost prezentate într-o monografie din anul 1929, alcătuită de Ioan
Rusu Abrudeanu 1 şi în lucrările răposatului mitropolit Antonie Plămădeală al
Ardealului 2 • Personalităţii salei s-au mai dedicat o monografie apărută în 1998
la Târgu Mureş 3 şi o teză de doctorat, care cuprinde mai ales activitatea sa de
prim ministru 4 • Considerăm util ca în rândurile ce urmează să prezentăm un
aspect mai puţin relevat în lucrările amintite, şi anume, grija pe care a avut-o
patriarhul Miron Cristea faţă de copiii rămaşi orfani în urma Primului Război
Mondial, pentru care a întemeiat la Câmpulung Muscel un Seminar teologic
al orfanilor de război care i-a purtat numele.
S-a născut la 18 iulie 1868, într-o familie de ţărani din Topliţa Română,
astăzi în judeţul Harghita şi a fost botezat după două zile, la praznicul
inalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea - Omul şi faptele, l,
1929, 480 p.
2
Pagini dintr-o arhivă inedită, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, XV LI!+ 435 p.; Românii
din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918) după documente,
acte şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 p. şi Contribuţii
istorice privind perioada 1918-1939. Elie Miron Cristea - documente şi corespondenţă,
Sibiu, 1987, 483 p.
3
Valentin Borda şi Ilie Şandru, Un nume pentru istorie - patriarhul Elie Miron
Cristea, 293 p.
4
Cristian Vasile Petcu, Guvernarea Miron Cristea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,
2009, 399 p.
1

Bucureşti,
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Proorocului Ilie, de unde şi numele: Ilie Cristea5 • A urmat şcoala confesională
ortodoxă ("poporală") din satul natal, după care a absolvit patru clase inferioare
la Gimnaziul săsesc din Bistriţa şi clasele superioare la Gimnaziul românesc
("grăniceresc") din Năsăud, unde 1-a cunoscut pe viitorul poet George Coşbuc.
În timpul studiilor gimnaziale a fost ales preşedinte al Societăţii de lectură a
elevilor care purta numele-deviză "Virtus Romana Rediviva". În anul 1887
s-a înscris la Institutul teologic din Sibiu, unde a avut remarcabili profesori,
ca Ioan Popescu, membru corespondent al Academiei Române, istoricul Ioan
Crişan, memorandiştii Daniil Popovici Barcianu şi Dimitrie Comşa, dirijorul
şi compozitorul Gheorghe Dima şi alţii. Şi la Sibiu a fost ales de către colegi
preşedinte al Societăţii de lectură "Andrei Şaguna" 6 • După încheierea studiilor
universitare, în anul şcolar 1890-1891 a funcţionat ca învăţător-director la
şcoala ortodoxă din Orăştie. Fiind remarcat ca un tânăr serios şi cu deosebite
calităţi intelectuale, Arhiepiscopia Sibiului i-a oferit o bursă de studii pentru
Universitatea din Budapesta, Facultatea de Filosofie (Filologie), unde a
obţinut doctoratul la 15 mai 1885, având ca teză Eminescu. Viaţa şi opera.
Studii asupra unor creaţii mai noi din literatura română7 • Aceasta a fost
prima analiză critică a operei eminesciene. A fost publicată mai întâi în limba
maghiară, la Budapesta şi abia în 1984 în limba română 8 • A debutat în 1887, cu
o schiţă intitulată Prosit, în revista Familia, de la Oradea, a lui IosifVulcan9 ;
în 1891 a început colaborarea la Telegraful Român 10 , în 1892 colaborarea la
Tribuna, din Sibiu, cu articolul Şovinismul până şi in Academie 11 , apoi cu
Românii pe scena maghiară 12 ; au urmat alte articole în revistele Dreptatea,
Gazeta Transilvaniei, Foaia poporului, Revista Orăştiei, Ţara noastră. Până
s Mircea Păcurariu, "Asesorul Ilie Miron Cristea, viitorul patriarh al României
întregite", în voi. Cărturari sibieni de altădată, Dacia, Cluj Napoca, 2002, p. 330.
6
Ilie Şandru şi Valentin Borda, Un nume pentru istorie - Patriarhul Elie Miron
Cristea, Târgu Mureş, p. 25-31.
7
Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, p.
249-289.
8
Ibidem.
9
În nr. 33 din 1887.
10
În numerele 19, 20 şi 21.
11
În nr. 64, semnând cu pseudonimul Polux.
12
În nr.65 din 1893.
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în 1918, de mai multe ori a semnat cu pseudonime, ca să evite necazurile
datorate unor procese de presă 13 •
S-a întors în Transilvania cu un doctorat în filologie modernă, după bogate
studii de literatură germană, maghiară şi română, de psihologie, pedagogie şi
ştiinţe naturale 14 • La Sibiu a îndeplinit mai multe funcţii, între care cea de
redactor la Telegraful Român ( 1898-1900) şi secretar al Asociaţi unii pentru
literatura şi cultura poporului român (ASTRA). Tot acolo a mai publicat o
monografie închinată profesorului său de literatura română de la Budapesta,
Alexandru Roman, în 1897, iar în 1898 o monografie dedicată mitropolitului
Ardealului, Miron Romanul 15 •
Şi-a închinat întreaga viaţă Bisericii, fiind hirotonit diacon necăsătorit
la 30 ianuarie 1900, în 1902 a fost tuns în monahism la mânăstirea Hodoş
Bodrog, de lângă Arad, sub numele Miron, în 13 aprilie 1903 a fost hirotonit
ieromonah, iar în Duminica Rusaliilor din anul 1908 ( 1 iulie) a fost hirotesit
protosinghel 16 •
A îndeplinit un rol de seamă în ridicarea catedralei motropolitane din
Sibiu ( 1902-1906). Pentru aceasta a fost trimis în vechea Românie, ca să
studieze arhitectura şi pictura tradiţionale, româneşti. La întoarcere a publicat
un studiu important, util şi astăzi, Iconografia sau întocmirile din infernul (
interiorul, n.n.) bisericii răsăritene 17 • Când lucrările la măreaţa catedrală s-au
încheiat, a publicat Istoricul zidirii catedralei mitropolitane din Sibiu 18 •
La 21 noiembrie 13 decembrie 1909 a fost ales episcop al Caransebeşului,
fiind instalat în 25 aprilie 1 8 mai 191 O. A păstorit acolo aproape 1O ani, în
grelele împrejurări ale Primului Război Mondial, având frumoase realizări
culturale şi gospodăreşti. La 1 decembrie 1918 a participat la Adunarea de
la Alba Iulia, fiind membru al delegaţiei însărcinată să prezinte la Bucureşti,
regelui Ferdinand, actul Unirii. După Marea Unire a fost ales mitropolit
primat al României ( 1920-1925) şi patriarh ( 1925-1939). A îndeplinit şi un
De plidă, în Foaia poporului semna Călătorul (nr.22 din 1895), în Revista Orăştiei
semna Lie (nr.4 din 1895), în Ţara noastră semna Călugărul Miron (nr.52 din 1907) etc.
14
Antonie Plămădeală, Pagini ... , p.VI.
15
Mircea Păcurariu, "Asesorul Ilie Miron Cristea ... ", p. 331.
16
Encicfopedia Ortodoxiei Româneşti, Ed. I.B.M.O., Bucureşti, 2010, p. 228.
17
Sibiu, 1905, XVIII+ 300 p.
JM 1908, 195 p.+24 ilustraţii, alcătuită împreună cu vicarul Ilarion Puşcariu şi consilierul
Matei Voileanu.
13
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rol politic important, ca membru al Regenţei ( 1927 -1930) şi prim ministru
între 1O februarie 1938 şi 6 martie 1939. A trecut la cele veşnice în Franţa, la
Cannes, în 6 martie 1939 19 •
Cunoscând ororile Primului Război Mondial, greutăţile unei copilării
lipsite de un puternic sprijin bănesc de acasă şi fără să renege vreodată
originea sa, de care întotdeauna a fost mândru, patriarhul Miron s-a aplecat
cu părintească dragoste asupra vieţii copiilor rămaşi orfani în urma primei
conflagraţii mondiale.
Partea de nord a fostului judeţ istoric Muscel a devenit în 1916 un
sângeros câmp de luptă. Aşa se face că numeroşi eroi din Primul Război
Mondial au provenit din această zonă, iar în urma lor au rămas orfani, a căror
grijă a fost purtată de Societatea pentru ocrotirea orfanilor de război, înfiinţată
în perioada Primului Război Mondial, la Iaşi, de prinţesa Olga Sturdza20 •
La Câmpulung Muscel se află mânăstirea Negru Vodă, cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, ctitorită de Matei Basarab, între anii 16351637. Odată cu secularizarea, această mânăstire s-a desfiinţat, însă ultimul ei
egumen, arhiereul Ioanichie Evantias, a trăit aici până la 1873, aşa încât, odată
cu acel an a devenit biserică de mir şi catedrală a oraşului. Treptat, chiliile
şi celelalte clădiri au început să se ruineze. După Primul Război Mondial, în
jurul mânăstirii începe o nouă istorie, întrucât aici a fost înfiinţat un orfelinat
numit "Dragoslavele", în amintirea sângeroaselor lupte care s-au dat acolo.
Pentru această instituţie, în 1920, pe ruinele aripii de sud a chiliilor s-a început
construirea unei clădiri, dotată cu toate cele necesare desfăşurării unei bune
activităţi. S-au cheltuit peste 600000 de lei. 21 Această sumă s-a obţinut parţial
din partea instituţiilor statului şi de la diverşi donatori.
19

său

politic, Cristian Vasile Petcu, Guvernarea Miron Cristea, Ed.
2009.
20
Olga Sturdza, n. 27 septembrie 1884, în satul Popeşti-laşi, fiica principelui Al.
Mavrocordat şi a Luciei Cantacuzino - Paşcanu. A studiat pictura şi sculptura la Berlin,
Dresda şi Paris, elevă a lui Auguste Rodin. Autoare a Monumentului Unirii din laşi, inaugurat
în 1927. A desfăşurat o bogată activitate filantropică, mai ales în slujba orfanilor din Primul
Război Mondial; t 1O iulie 1971, la Sainte Marguerite (Varengeville-sur-Mer, Dieppe), Franţa.
(despre ea, Rodica Eugenia Anghel, "Olga Sturdza- contribuţii privind viaţa şi activitatea", în
Arhivele Moldovei, nr. 1-2, 1994-1995, p. 72-76 şi C. Opstap, "Minunea albă revine în laşi",
în Magazin istoric, nr. 3, 2000).
21
Pr. I.Răuţescu, Câmpulung Muscel- monografie istorică, Câmpulung, 1943, p.I36.
Despre rolul

Enciclopedică, Bucureşti,
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La 1 aprilie 1921 s-a înfiinţat şi o şcoală primară pentru orfani, cu două
posturi de învăţători. Cel care s-a ocupat de organizarea şcolii şi a orfelinatului
a fost un bun patriot şi un bun creştin, Dr. N. Cădere, care fusese pedagog la
Seminarul "Veniamin" din Iaşi. El a luat legătura cu mitropolitul Miron Cristea
şi cu Ministerul Cultelor, arătându-le că orfanii din şcoala câmpulungeană
trebuie educaţi "în spiritul religiei ortodoxe". Mitropolitul primat Miron a avut
ideea transformării acelei şcoli în Seminar teologic "ţinând seama de nevoia
de preoţi pe care o are ţara" şi "obţinând şi concursul preoţilor profesori, care
s-au oferit să facă la început cursuri gratuite". 22 În urma demersurilor făcute de
dr. N. Cădere Ministerul a acordat noi fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor
din clădirea viitorului Seminar. 23
La 1 septembrie 1922 a fost înfiinţat, cu aprobarea mitropolitului primat
Miron Cristea, în urma strădaniilor dr. N. Cădere şi cu concursul principesei
Olga Sturdza, Seminarul Orfanilor de Război. Inaugurarea solemnă a noii
instituţii s-a făcut în 15 noiembrie, de faţă fiind mitropolitul primat Miron,
prinţesa Olga Sturdza, preşedinta Societăţii pentru ocrotirea orfanilor de
război şi fostul ministru al cultelor, Grigore Trancu-Iaşi. După slujba de Te
Deum, săvârşită de arhiereul Evghenie 24 , patriarhul Miron a rostit o însufteţită
cuvântare, în care făcea apel la oficialităţile judeţului Muscel ca să sprijine în
continuare noul Seminar. Totodată, destina "o sumă de 5000 lei, ca fundaţiune,
din a cărei carnete (dobânzi, n.n.) să se premieze cel mai bun elev al Seminarului
- sau întrucât suma s-ar spori şi cu alte danii - să se premieze cei mai buni
elevi ai Seminarului, ca purtare şi ca spor în studii, ca astfel să iasă cu timpul
din el cât mai mulţi preoţi vrednici ... ". În această cuvântare patriarhul făcea
elogiul preoţilor musceleni care dăduseră frumoase dovezi de patriotism în
cursul Primului Război Mondial şi dintre care se recrutaseră preoţi profesori
ce se oferiseră să predea gratuit. Reţinem însă apelul la pildele de frumoasă
activitate culturală desfăşurată în mânăstirea câmpulungeană şi mai cu seamă
ideile viitorului patriarh despre educaţia ce urma să se dea viitorilor preoţi.
Plecând de la textul "vedeţi, să nu vă amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele
Meu... dar să nu mergeţi după ei" (Luca 21 ,8), mitropolitul Miron dădea
îndemnul, la fel de valabil şi astăzi, "să nu ne lăsăm seduşi de anumite devize
22

23
24

C.Rădulescu-Codin şi Pr. l.Răuţescu, Dragoslavele, Câmpulung, 1937, p. 406-407.
Buletinul Comisiunii Monumente/ar Istorice, fasc. 48, an 1926.
Cf. Biserica Ortodoxă Română, seria Il, an 41, nr.2 (500), noiembrie, 1922, p.137-

139.
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lozinci, cari la aparenţă sună frumos şi propovăduite de unii, cari vreau
să vorbească în numele patriei, deşi nu-i leagă nimic de glia strămoşească,
decât cel mult gândul de a o exploata". În consecinţă, el îndemna la o educaţie
patriotică şi creştină, care să sădească în sufletele seminariştilor sentimente
de evlavie, de slujire a aproapelui, de cinste şi corectitudine: "inspirândune mereu din urmele trecutului propriu, să sorbim hrana sănătoasă pentru
desvoltarea normală şi firească şi pe viitor a sufletului românesc, şi pentru
creşterea tinerelor generaţii în acest înţeles. Sarcina grea de a creşte tineretul
în această direcţiune, ne-o uşurează mult faptul că ţara întreagă - de la un
capăt la altul - ne oferă urme neîntrecute de cele mai alese tradiţii religioase,
bisericeşti şi naţionale culturale, cari sunt tot atâtea izvoare de educaţie pentru
toţi" 25 .

Cu timpul, s-au înfiinţat toate cele opt clase de seminar. Dacă la început
au fost admişi doar orfani de război din întreaga ţară, ulterior s-au admis şi fiii
unor invalizi de război şi ai unor preoţi care au slujit pe front.
În anul 1930 a absolvit prima promoţie a Seminarului câmpulungean,
care acum se numea "Patriarhul Miron". Acestui Seminar, Miron Cristea i-a
purtat o deosebită grijă. Era prezent la serbările de sfârşit de an "împărţind
premii şi daruri, încurajând pe elevii seminarişti, cari simţiau şi se inspirau din
bunătatea şi înţelepciunea marelui lor ocrotitor şi îndrumător." 26
Seminarul s-a desfiinţat în 1934, întrucât numărul mic de orfani de război
care mai erau la vremea aceea au fost repartizati la alte seminarii din ţară. Un
alt eveniment care a determinat acesta a fost şi incendiul izbucnit în 8 mai
1934 şi care a distrus, în câteva ore, aripa dreaptă a clădirilor Seminarului în
care se aflau sălile de clasă, dormitoarele, sala de mese. Focul a cuprins stăreţia
şi frumosul muzeu al mânăstirii în care se păstrau cărţi şi obiecte vechi, de o
nepreţuită valoare. Tot atunci au fost afectate clopotniţa fostei mânăstiri şi
biserica mare. Clădirea Seminarului nu a mai fost reparată, ci s-a demolat. 27
Patriarhul Miron a avut în vedere susţinerea pe mai departe a orfanilor de
război, care absolviseră Seminarul câmpulungean şi voiau să-şi dedice viaţa
slujirii lui Dumnezeu. O parte dintre absolvenţi, cu cele mai bune rezultate la
şi Mitropolitul Elie Miron Cristea, Cuvântări, Ed. Cartea
1923, p. 265-271.
26
Colonel Grigore Grecescu-Muscel, "Patriarhul Miron - ocrotitor şi îndrumător al
orfanilor de război", în BOR, an LVI, nr. 11-12, noiembrie-decembrie, 1938, p. 651-652.
27
Pr. 1. Răuţescu, op.cit., p.137.
25

Ibidem, a se vedea

românească, Bucureşti,
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învăţătură,

au primit burse pentru Facultatea de Teologie din Bucureşti sau, în
completarea studiilor, la facultăţi de Teologie, peste hotare. Aşa de pildă, la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Varşovia au fost trimişi doi absolvenţi:
Ilie Băcioiu din Dragoslavele şi Ion Chiriţescu din Mărăcineni - Muscel
(azi în jud. Argeş); la Facultatea de Teologie din Atena au fost trimişi Justin
Moisescu din Albeşti Muscel, viitorul patriarh, şi Nicolae D. Tănăsescu, din
Căscioarele - Vlaşca. Cei doi şi-au încheiat studiile la Atena obţinând titlul
de Doctor în Teologie. Cel dintâi a fost trimis şi la Facultăţile de Teologie din
Strasbourg, catolică şi protestantă; unele din scrisorile sale au fost păstrate
în arhiva personală a patriarhului Miron 28 • Un alt absolvent strălucit al
Seminarului câmpulungean a fost şi Ioan Pulpea, originar din satul Slănic,
viitorul preot şi profesor de teologie Ioan Rămureanu, cu studii de specializare
la Facultăţile de Teologie Protestantă din Paris (1935-1936), Protestantă şi
Catolică din Strasbourg ( 1935-193 7) şi Ortodoxă din Atena ( 193 7 -1938) 29 •
Cei mai mulţi absolvenţi însă au devenit preoţi şi au urmat cursurile
uneia dintre Facultăţile de Teologie din ţară. Patriarhul Miron i-a preferat
pentru numirea în posturile vacante. Alţi absolvenţi au urmat diverse alte
cariere: medicină, drept sau cariera militară.
Datele de mai sus întregesc portretul primului patriarh al României, dr.
Elie Miron Cristea, înfăţişându-ni-1 ca pe un om de o deosebită sensibilitate
sufletească şi unul dintre puţinii demnitari ai ţării care s-au străduit să facă
ceva pentru fiii eroilor din Primul Război Mondial.

lH

19

Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice ... , p. 254-259.
Enciclopedia Ortodoxiei ... , p. 526.
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TEME EMINESCIENE
ÎN TEZA DE DOCTORAT A LUI MIRON CRISTEA (1895)
Do rina Chiş- Toi a
Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa

Personalitate marcantă a vieţii spirituale româneşti, mitropolit primat
al Bisericii Ortodoxe din România întregită ( 1920-1925) şi primul patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939), Miron Cristea a păstorit la
Caransebeş în împrejurările grele ale Primului Război Mondial, după moartea
episcopului Nicolae Popea (8 august 1908). 1 Despre alegerea sa în scaunul
episcopal şi despre meritele sale în eparhia Caransebeşului există numeroase
infonnaţii. 2 Mai puţin cunoscută este preocuparea acestuia pentru literatura
română, în special pentru viaţa şi opera poetului nepereche Mihai Eminescu. De
altfel, ea s-a materializat în teza de doctorat a acestuia, susţinută la Facultatea
de filosofie din Budapesta ( 15 mai 1895). Deşi este foarte rar menţionată, ar
trebui reţinut că este cea dintâi exegeză a operei eminesciene (desigur, dacă
nu luăm în considerare lucrarea lui Alexandru Grama, apărută la Blaj, Mihai
Eminescu. Studiu critic, lucrare în care Eminescu este acuzat de toate relele:
de plagiat, de blazare, de lipsă de talent şi de geniu3).
Eminescu. Viaţa şi opera. Studiu asupra unor creaţii mai noi din
literatura română de Elie Cristea (Editura Aurora, Todoran Endre, 1895) este
structurată în trei capitole: 1. Viaţa; II. Opera şi III. Încheiere.
În primul capitol, autorul punctează, pe baza informaţiilor publicate deja
la acea dată, dar şi din cele despre care avea cunoştinţă că vor fi publicate, cele
mai importante momente din viaţa lui Eminescu, adăugând versurile care se
leagă de fiecare dintre acestea.
Birdaş, Din adâncuri de vreme, Caransebeş, Editura Episcopiei
1995, p. 77.
2
Semnalăm, între altele, lucrarea lui V. Petrica, Institutul teologic diecezan ortodox
român Caransebeş (1865-1927), Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2005.
3 Antonie Plămădeală, Studiu introductiv la Pagini dintr-o arhivă inedită, Bucureşti,
Editura Minerva, 1984, p. VII.
1

Emilian
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În ceea ce priveşte opera lui Eminescu, Cristea nu se sfieşte să menţioneze:
"De activitatea literară a lui Eminescu în totalitatea ei, nu s-a ocupat nimeni
până acum. Publicul român a luat cunoştinţă de opera sa doar prin intermediul
celor 8 ediţii. Chiar şi criticii români s-au ocupat numai de operele cuprinse
în aceste ediţii. Pentru a uşura munca generaţiilor viitoare de critici, noi vom
face încercarea de a prezenta activitatea literară a lui Eminescu în întregimea
ei". 4 Încercarea se dovedeşte o reuşită, întrucât, chiar fără o bibliografie
bogată la acel moment (sunt folosite doar lucrările lui Titu Maiorescu, Critice,
1889, C. D. Gherea, Studii critice, 1890, conferinţa lui Al. Vlahuţă, Curentul
Eminescu, şi câteva scrisori ale Henriettei către Mihai. Nu este de neglijat
nici Romănische Revue, apărută în Banat, mai exact la Reşiţa, sub pertinenta
îndrumare a lui Corneliu Diaconovici 5), Miron Cristea reuşeşte să surprindă
cele mai importante teme ale operei eminesciene.
În poeziile de început sunt evidente patriotismul poetului (Ce-ţi doresc
eu ţie, dulce Românie şi La moartea lui Aran Pumnul), dorul de pământul
natal (Din străinătate şi La Bucovina), dar şi momentele de tristeţe ale omului,
soarta nedreaptă şi chiar moartea. Poezia populară reprezintă "şcoala la care
s-a format Eminescu". În spijinul acestei afirmaţii, Cristea aduce argumente:
"Aceasta exprimă ceea ce simte, şi atunci când simte este întotdeauna simplă,
sinceră, naturală şi plină de învăţăminte. Eminescu, ca şi alţi poeţi de renume
din secolul lui, a studiat atent poezia populară, găsind şi înţelegând ceea ce are
mai viu în ea, frumuseţea ei nepieritoare. A înţeles întocmai gândirea poporului
şi a intrat în ritmul ei cu uşurinţă genială. Poeziile sale de inspiraţie populară
sunt adevărate modele ale genului". 6 Dragostea, o altă mare temă, cu întreg
alaiul de suferinţe pricinuite de aceasta, este dezbătută în poeziile Despărţire,
Singurătate, De ce nu-mi vii?
Autorul surprinde cultura universală vastă a poetului, faptul că s-a
lăsat influenţat de noile curente care circulau în Europa în cultură, ştiinţe sau
politică. De aici, poeziile sociale în care se desprind sentimentele democratice
transformate ulterior în ură faţă de cei bogaţi, ură care, "ajunge în poezia
Eminescu. Viaţa şi opera. Studiu asupra unor creaţii mai noi din literatura română
de Elie Cristea (Editura Aurora, Todoran Endre, 1895), în Pagini dintr-o arhivă inedită,
Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 262.
5
Pentru mai multe informaţii, vezi V. Petrica, Dr. Corneliu Diaconovici (1958-1923)
- enciclopedist şi ambasador al culturii române, Reşiţa, Editura Tim, 2009.
6
Elie Cristea, op. cit., p. 263.
4
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Împărat şi proletar până la un socialism exagerat şi chiar mai mult; cuvintele

puse în gura oratorului socialist ajung până la hotarele anarhismului [ ... ]
Poetul exagerează desigur, dar putem înţelege sentimentele lui dacă luăm în
considerare faptul că spiritul său este întotdeauna mai receptiv la maladiile şi
minciunile societăţii şi aceste aceste suferinţe produc în sufletul său o durere
mai mare decât în sufletele unor muritori de rând". 7
Filosofia, în special metafizica, a reprezentat o atracţie deosebită pentru
Eminescu. În acest sens, Cristea evidenţiază ideile regăsite în poeziile sale:
ale lui Platon şi Kant. Astronomia, originea lumii sunt şi ele teme ce apar în
poeziile Mortua est sau Rugăciunea unui dac.
Despre Satirele (Scrisorile) lui Eminescu, Cristea afirmă că acestea "sunt
adevărate perle ale literaturii române, iar Satira 111 i-ar face cinste oricărei
literaturi a lumii. Din satirele eminesciene vedem că ochilor săi nu le este
ascunsă nici una din metehnele societăţii vremii lui, pe care le biciuie fără
milă". K Sunt satirizaţi unii poeţi, femeile stricate, acei tineri care, trimişi la
studii în străinătate, în loc de cultură aduc deprinderi urâte şi vorbe goale, dar
şi veneticii sau făuritorii de necrologuri.
Antagonismul, o metodă recomandată şi de Goethe, spune Cristea, pentru
amplificarea unor impresii, este folosită de poet pentru a obţine imagini foarte
sugestive. Astfel, sunt analizate situaţiile prezentate antitetic în Satira III
(Scrisoarea 111)- trecutul glorios al poporului român în opoziţie cu societatea
contemporană; Epigonii- corifeii literaturii din trecut şi poeţii din timpul său,
lipsiţi de ideal). De altfel, preferinţa pentru antagonisme este evidentă chiar în
titlurile unor poezii: Venere şi Madonă, Înger şi demon, Împărat şi proletar.
Fie că ţinem cont de explicaţia lui Maiorescu (pesimismul lui Eminescu
era ereditar), fie de cea a lui Vlahuţă (cauza pesimismului este lupta grea a
poetului pentru existenţă), fie chiar de cea a lui Dobrogeanu-Gherea (deşi
optimist la început, păcatele societăţii în care a crescut şi a trăit i-au distrus
idealurile, aruncându-1 în braţele pesimismului), un lucru este cert: melancolia
îl domina pe Eminescu şi acest fapt s-a răsfrânt în întreaga sa creaţie. 9 În acest
loc, Cristea îşi afirmă propria convingere: "Nouă, aceste păreri, luate separat,
ni se par unilaterale. Convingerea noastră e că pesimismul lui Eminescu n-are
7
K

Ibidem, p. 266.
Ibidem, p. 267.

9
E.M. Cristea are în vedere şi concepţia Comeliei Emilian (preluată de la C. O.
Gherea), care găseşte cauza pesimismului şi a bolii marelui poet în viaţa lui dezordonată.
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numai o singură cauză, ci este rezultatul mai multor influenţe. În parte, trebuie
notată starea lui psihologică, boala, societatea în care a trăit, lipsa mijloacelor
materiale şi, în special educaţia de care a beneficiat. Toate aceste I-au condus
la acea suită de decepţii care a degenerat apoi în pesimism. Nu putem admite
ipoteza că Eminescu ar fi fost cu totul optimist. Chiar primele poezii pe care
le-a scris arată înclinaţii spre pesimism (Viaţa). Dar nu putem accepta nici
ipoteza că Eminescu, dacă ar fi avut condiţii materiale mai bune, ar fi rămas
tot în acelaşi pesimism. [ ... ] Inegalitatea dintre oameni, sărăcia şi mizeria,
veşnica luptă pentru existenţă i-au atacat tăria credinţei, devenind fatalist". 10
Eminescu a trăit într-o perioadă în care ştiinţele pozitive s-au dezvoltat,
inducându-i pe mulţi "în eroarea că creştinismul, cu învăţătura sa, trebuie să
se retragă în mod necesar din faţa luminosului adevăr ştiinţific". 11 Referitor la
acest aspect, Miron Cristea îşi exprimă propria părere, îndreptăţită de altfel, cu
atât mai mult cu cât formaţia sa este una religioasă: "Ei au ignorat acel adevăr
veşnic valabil, că în străduinţa de a cunoaşte bine natura, şi în abordarea
tuturor problemelor legate de aceasta, dacă ne sprijinim în exclusivitate pe
posibilităţile geniului uman, ajungem la o prăpastie peste care prin puteri
omeneşti nu se poate trece. Numai credinţa creştină ne poate sprijini, prin forţa
sa pătrunzătoare şi prin lumina sa. Dacă nu ne sprijinim pe ea în rezolvarea
multiplelor probleme cu care ne întâlnim în viaţă şi în cercetările noastre
ajungem la confuzii şi la eşec. Aşa s-a întâmplat şi cu Eminescu. Preocupările
de ştiinţele pozitive şi ale naturii, I-au făcut să nege existenţa lui Dumnezeu". 12
În continuare, tratează câteva versuri în care Eminescu face referire la religie:
Epigonii, Împărat şi proletar.
O influenţă semnificativă asupra gândirii eminesciene a avut-o
Schopenhauer. Autorul face o paralelă între ideile filosofice ale acestuia şi felul
în care sunt ele prezente în creaţia poetului român (Mortua est, Melancolie),
ajungând la concluzia: "Aşa stând lucrurile, putem afirma cu convingere că
hrana sufletească cu care s-a hrănit sufletul lui plin de îndoieli, dar nu cu totul
lipsit de credinţă, atât la Viena cât şi la Berlin, a avut o influenţă hotărâtoare
asupra sa". 13
10

Elie Cristea, op. cit., p. 270.
Ibidem, p. 271.
12
1bidem.
13
Ibidem, p. 272.
11
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Romantismul şi-a pus pecetea asupra unei părţi însemnate din creaţia lui
Eminescu. Pentru a ilustra această idee, Cristea analizează creaţiile Călin (file
din poveste), Luceafărul, Satira III, Satira FV, Strigoii, considerând că cele
mai multe şi cele mai frumoase poezii ale lui Eminescu sunt erotice, femeia
reprezentând, din cele mai vechi timpuri, subiectul preferat al inspiraţiei
poeţilor, doar că poeziile sale prezintă iubiri trecute, despărţiri, stingerea stelei
etc. Tot aici Miron Cristea introduce şi tema dragostei faţă de natură, căci "fiu
al acestui popor, poetul a fost prietenul naturii libere. La fel ca şi poporul, şi
poetul dialoghează cu codrul personificat" 14 (Codrule, Măria Ta!).
Patriotismul reprezintă încă o temă evidenţiată de Cristea în demersul
său, făcând referire la poeziile Din străinătate, La Bucovina, Ce-ţi doresc eu ţie,
dulce Românie?, Satira III, Doina. Este interesantă percepţia pe care a avut-o,
încă la acea dată, 1895, viitorul episcop asupra patriotismului eminescian:
"Eminescu nu strigă însă în gura mare că îşi iubeşte patria; dimpotrivă, el
condamnă frazeologiile de acest fel. Ce simte el este adevărat, adânc şi ca
atare se cere exprimat cu puţine vorbe. [ ... ] Eminescu nu face ca alţii care
scriu despre limba română că e cea mai frumoasă; el scrie poezii frumoase, ca
de pildă Ce te legeni codrule, în care ne convinge că limba noastră, mânuită de
o mână poetică aşa cum ea lui, poate sta lângă cea italiană. Cei care I-au acuzat
pe Eminescu de lipsă de patriotism, s-au aşteptat oare la fraze bombastice?
Eminescu nu a fost autor de fraze goale. El s-a străduit din tot sufletul pentru
ridicarea poporului român pe care 1-a iubit cu dragoste neţărmurită pe culmile
culturii". 15
Următoarea parte a tezei este dedicată unor preocupări despre care se
ştiu puţine lucruri. Aşa, de exemplu, se face referire la traducerea în versuri
a uneia dintre operele lui Schiler care i-a plăcut lui Eminescu: Moartea lui
Walenstein, la drama pe care a încercat să o scrie la Viena ( 1870-1871 ), dar
pe care n-a publicat-o niciodată, o nouă încercare în acest sens având loc în
1888, drama Lais, pe care sora lui, Henrietta, a citit-o în casa lui Maiorescu.
Aceasta a fost considerată "o frumoasă traducere a operei lui Emile Augier, Le
joueur duflut". 16 Este amintit şi studiul Istoria educaţiei, sub formă de roman,
al cărui titlu ar fi fost Naturi Catilinare, în care voia să trateze problema morţii
14

Ibidem, p. 277.
Ibidem, p. 280-282.
16
Ibidem, p. 282.
15
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şi

mizeria veacului său, precum şi dicţionarul sanscrit şi gramatica sanscrită,
lucrări care nu s-au păstrat. Nu este uitată nici contribuţia poetului la revista
Fântâna Blanduziei (Bucureşti, 1889). În sfârşit, sunt amintite şi analizate, pe
scurt, operele sale în proză care, la acea dată, în mare parte erau necunoscute:
Făt-Frumos din lacrimă, Sărmanul Dionis, Hristos a înviat, La aniversară,
Cezara, Sfântul Gheorghe.
Câteva pagini îi sunt consacrate talentului poetic al lui Eminescu. Miron
Cristea nu ezită să menţioneze câteva "scăderi" ale creaţiilor acestuia, mai cu
seamă în primele sale încercări: folosirea abuzivă a gerunziului ("fapt bătător
la ochi pentru că, după părerea noastră, folosirea în limba română a gerunziului
nu a fost încă reglementată"), fapt care se datorează, din punctul său de vedere,
faptului că a trăit mult printre străini, citind îndeosebi literatură germană. Nu
numai abuzul formelor de gerunziu este condamnat, ci şi acordului acestora
cu subiectul: imitândă, săltânde, domninde etc. 17 Crearea unor expresii noi
în cazul în care nu găseşte expresii potrivite sau formarea unor cuvinte din
originale latine sunt catalogate de către Cristea ca datorându-se tendinţei de
curăţare a limbii. Are obiecţii şi în ceea ce priveşte tehnica de construcţie
a versurilor, mai ales la rime, sesizând prezenţa unor asonanţe. Personajele
poeziilor nu sunt prea variate, uneori apar greşeli de rime, uneori scurtează
cuvintele -alte câteva greşeli semnalate.
Are însă şi cuvinte de laudă, recunoscând că poetul a ajuns să mânuiască
limba în chip deosebit, dovedindu-se inegalabi: "El a făcut limba română
mlădioasă, ridicând-o pe cele mai înalte culmi, dându-i flexibilitate şi astfel
abilitând-o pentru exprimareacelor mai subtile noţiuni şi simţăminte. A creat o
limbă necunoscută până la apariţia lui. [ ... ] Eminescu a observat că folosirea
repetată a epitetelor, a comparaţiilor şi a metaforelor duce la degradarea calităţii
literare. De aceea el caută întotdeauna să nu se repete şi să le reînnoiască
mereu. [ ... ] Caracteristic stilului poetului sunt şi personificările". 18 Este
remarcată folosirea regionalismelor, a onomatopeelor, dar şi a arhaismelor,
limba cronicarilor fiindu-i foarte cunoscută lui Eminescu.: "În Satira III poetul
pune în limba lui Mircea o limbă veche dar refăcută: Despre partea închinării
... să ne cerţi cu oaste şi război". 19
Eminescologii apreciază acest aspect, considerându-1 pe Eminescu, o dată în plus,
creator de limbă literară.
IH Elie Cristea, op. cit., p. 285.
19
Ibidem, p. 287. G.I. Tohăneanu (Măiastra, Reşiţa, Editura Timpul, 2000, p. 72),
17
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Cel de-al treilea capitol, Încheiere, este, de fapt, concluzia tuturor ideilor
exprimate anterior. Este de remarcat faptul că Miron Cristea vorbeşte despre
genialitatea poetului nostru naţional: "Prin el literatura română a acestu secol
a urcat pe culmile cele mai înalte. Datorită genialităţii, el ocupă locul meritat
printre cei mai mari poeţi ai acestui secol. Poetul francez B.l. Hetrat zice
despre el: "dacă Eminescu ar fi scris în limba franceză, ar fi fost cel mai mare
poet al acestui secol". 20
Parcurgând paginile nu foarte multe care constituie disertaţia - teza de
doctorat- a lui Miron Elie Cristea, remarcăm actualitatea ei, faptul că autorul
reuşeşte să surprindă toate marile coordonate ale creaţiei eminesciene: "Cu
ochii lăuntrici ai spiritului, Miron (Elie) Cristea cunoştea viaţa, tradiţia şi
cultura românească în esenţele lor. El surprinde, între cei dintâi, rolul naţional
al lui Eminescu şi amplitudinea personalităţii sale. [ ... ] Deşi restrânsă ca
spaţiu, dar formulată deosebit de concis, lucrarea Eminescu, viaţa şi opera
dă măsura unui intelectual de elită care reuşeşte să contureze rolul operei şi
al figurii lui Eminescu în faţa unui public străin, nefamiliarizat cu cultura
noastră. Când şi-a elaborat teza, autorul nu avea decât 27 de ani". 21
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Birdaş,

Caransebeşului,

referindu-se tocmai la acest aspect, menţionează: "Versul «Dar acu vei vrea cu oaste şi război
ca să ne cerţi» deschide o altă perspectivă asupra problemei în discuţie, învederând încă
un procedeu, de mare interes nu numai lingvistic, al «arhaizării>> eminesciene, nesilnic, cu
mijloace dintre cele mai fireşti. De astă dată poetul scutură cutia semantică a foarte uzualului
nostru verb, de obârşie latină, certa, reactualizând unul din înţelesurile lui irosite, acela de «a
pedepsi», curent odinioară".
20
Elie Miron Cristea, op. cit. p. 289.
21
Dan Ciachir, Un mare cărturar: Miron Cristea, "Tribuna", an XXIX, 21 ian. 1985,
p. 2.
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CONTRIBUŢIA VLĂDICII ELIE MIRON CRISTEA

LA DEZVOLTAREA CULTURII ROMÂNEŞTI.
ETAPE SEMNIFICATIVE
Pr. dr. Valentin Bugariu

1. Miron Cristea - profil enciclopedic. Primul patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române a fost nu numai un slujitor al altarului strămoşesc, ci şi al
culturii tradiţionale româneşti: autor al unor monografii, culegător de folclor
literar şi muzical, întemeietor de muzeu etnografic.
Vlădica Elie Cristea a văzut lumina zilei la 18 iulie 1868 într-o familie
de ţărani din că tunul Urseni 1, Topliţa Română, jud. Harghita. Casa familiei
Cristea era pe malul drept al Mureşului, spre vest faţă de aşezarea actuală
a Mănăstirii Sfântul Ilie 2 • Familia Cristea însă nu era originară din Topliţa
Română, ci din satul Potoc, azi Deleni, comuna Ideciu-Băi, jud. Mureş 3 • În
veacul al XVIII-lea este amintit un oarecare Vasile Cristea, iobag ajuns "birău
domnesc", un fel de vătafpe moşia baronului Kemeny, pedepsit de baron este
exilat la Topliţa. Aici s-a născut şi George Cristea, tatăl patriarhului, participant
la revoluţia condusă de Avram Iancu şi Domniţa care au format o familie timp
de 65 de ani (1859-1929). George şi Domniţa Cristea au avut cinci fete şi trei
băieţi: Ileana, moartă la trei ani, Maria, căsătorită cu preotul Ioan Rusu din
Viile Tecii, Ileana, măritată cu Dumitru Antal\ ţăran din Topliţa, Paraschiva
decedată la 4 ani, El vira căsătorită la Bucureşti. Cei trei băieţi ai soţilor Cristea
Locul naşterii a devenit şi pseudonim literar, tânărul Elie semnează cu apelativul Elie
Dinurseni.
2
Ilie Şandru, Patriarhul Miron Cristea, Editura "Grai Românesc" a Episcopiei
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Miercurea Ciuc, 2008, p. 34. (Se va prescurta in continuare
Patriarhul Miron ... ).
3
Ilie Şandru, Patriarhul Miron ... , p. 29.
4
Tatăl arhiereului Emilian An tai Târgovişteanul ( 1894-1971 ), nepotul patriarhului
Miron.
1
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au fost: Toderică şi Leon morţi de mici şi Elie, călugărit cu numele de Miron 5•
Din această primă etapă a vieţii avem puţine date, ştim de faptul că viitorul
arhiereu îşi ajuta părinţii la munca câmpului, mai ales la cositul şi adunatul
fânului dar avem dovezi despre portul său cu cămaşă cusută în casă, cu cioreci,
cu suman şi căciulă 6 •
Despărţirea de părinţi şi plaiurile natale s-a produs numai în momentul
plecării în 1883 la Gimnaziul Grăniceresc din Năsăud, de acum valurile vieţii
îl vor purta în alte locuri decât Topliţa natală. Ajuns la liceul din Năsăud va fi
coleg cu poetul George Coşbuc aflat în ultima clasă de liceu. Personalitatea
poetului va marca ascensiunea tânărului Elie pentru totdeauna, versurile
poetului ardelean se vor regăsi în cuvântările şi predici le viitorului prelat. Într-o
predică ţinută în 1931, patriarhul le-a vorbit credincioşilor despre ură, mânie
şi răzbunare, încheindu-şi cuvântul cu versurile celui din Hordou: "Mânia în
oamenii cei buni/ Se naşte moartă, se topeşte;/ În cei ca mine un ceas trăieşte;/
În semidocţi trăieşte luni,/ Trei ani în proştii cei din gloată,/ Iar în mişei viaţa
toată" 7 • Pe meleaguri năsăudene s-a dezvoltat în sufletul elevului Cristea şi
iubirea faţă de limba română şi tradiţiile poporului din care se născuse. În
timpul studiilor liceale s-a dezvoltat în viitorul teolog de mai târziu şi gustul
pentru literatură. În nr. 33 din anul 1887 al revistei "Familia" din Oradea a
apărut prima sa schiţă literară intitulată Prosit!, în care se ocupă de strănutul
la diferite popoare şi explică pentru ce românul, când strănută cineva, îi zice:
"Să-ţi fie de bine!", "Noroc!", "Sănătate!" sau "Prosit!" 8 . Tot în 1887, adică în
ultima clasă de liceu Elie Cristea a fost ales şi preşedinte al Societăţii "Virtus
Romana Rediviva", în cadrul acestei Asociaţii a ţinut mai multe conferinţe
între care amintim pe cea mai valoroasă: Naşterea şi dezvoltarea jocurilor, în
genere, precum şi lăţireajocurilor naţionale româneşti.
În toamna anului 1887 Elie Cristea s-a înscris la Seminarul Andreian
din Sibiu, aici a devenit preşedintele Societăţii de lectură "Andrei Şaguna",
funcţie pe care a păstrat-o până la finalizarea studiilor în 1890. În timpul
Ilie Şandru, op. cit., p. 32-33.
Op. cit., p. 47.
7
Miron Cristea, Pas/orale, predici şi cuvântări, voi. IV, Tipografia Cărţilor bisericeşti,
Bucureşti, 1938, p. 204.
H Ion Rusu Abrudeanu, Dr. Miron Cristea, Ediţie nouă, Editura Napoca Star, ClujNapoca,2009,p.46.
5

6
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studiilor teologice avem un al doilea articol semnat de Elie, de astă dată despre
Electricitate şi rolul ei în economia vieţii, apărut în "Familia", nr. 29/1888 9 .
După absolvirea teologiei sibiene a fost numit învăţător-director la Şcoala
elementară din Orăştie pentru anul şcolar 1890-1891. A dorit să-şi continue
studiile la o universitate europeană era vizat Cemăuţiul, apoi Budapesta. La
insistenţele lui Ion Popescu, profesorul de pedagogie de la Seminarul sibian pe
lângă mitropolitul Miron Românul tânărul teolog primeşte din partea Societăţii
"Transilvania" o bursă pentru a putea urma cursuri în cadrul Facultăţii de
Litere şi Filozofie a Universităţii Regale din Budapesta. Însuşirea principală a
învăţământului superior budapestan era interdisciplinaritatea, astfel că doar în
Facultatea de Filozofie erau înglobate atât ştiinţele umane (istoria, filozofia şi
limbile), cât şi matematica, chimia, ştiinţele naturale etc. Tot în cadrul acestei
facultăţi funcţiona şi Catedra de limba română din 1863 10 • Ajuns student al
Catedrei de limba română şi-a însuşit şi celelalte discipline deschizându-i
astfel un orizont enciclopedic căutat de tânărul Cristea din primii ani de
şcoală. Tot aici a fost ales membru şi conducător al Societăţii literare "Petru
Maior" a studenţilor români din Universitate. Dintr-un raport al societăţii pe
anul 1891192 aflăm că Elie Cristea a citit într-o şedinţă literară a societăţii o
lucrare intitulată Câteva îndrumări pentru susţinerea şi promovarea sănătăţii
la copii" în care a dezvoltat principiile pedagogului şi medicului englez John
Locke (1632-1704 ). În timpul studiilor a organizat în demnitatea de preşedinte
banchetul festiv în onoarea profesorului Alexandru Roman cu prilejul serbării
jubileului de 30 de ani al dascălului de limba română de la Universitate. Cu
prilejul acestei serbări, Elie Cristea dă frâu liber simţămintelor sale naţionale.
Şi-a început discursul cu un citat din poezia lui George Sion (1822-1892),
intitulată Limba românească: "Mult e dulce şi frumoasă/ Limba ce vorbim,/
Altă limbă-armonioasă/ Ca ea nu găsim ... ". A făcut referire la "Testamentul"
lui Ienăchiţă Văcărescu despre "Creşterea limbei româneşti/ Şi-a patriei

9

Ion Rusu Abrudeanu, op. cit., p. 46.
Maria Ben!nyi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, f. ed., Giula,
2000, p. 61. (Se va prescurta în continuare Cultura românească la Budapesta ... ).
11
Această conferinţă a fost publicată în foiţa "Telegrafului român" (N-rele 9, 1O, şi
Il) din 1896.
10
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cinstire" 12 • În anul1895 îşi susţine teza de doctorat 13 cu tema: Eminescu. Viaţa
şi opera. Studiu asupra unor creaţii mai noi din literatura română, 78 p ..
Reîntors de la studii, a fost pentru mai mulţi ani secretar eparhial (18951902), apoi "asesor consistorial" (consilier, 1902-1909) la Arhiepiscopia
Sibiului, un timp redactor la "Telegraful român" (1898-1900). În timpul cât
a stat la Sibiu şi-a continuat activitatea publicistică. Acum imprimă un volum
închinat profesorului său, Alexandru Roman (1826-1897). Material pentru
viaţa şi activitatea lui, Sibiu, 1897, 66 p., apoi Proverbe, maxime, idiotisme,
colectate din graiul românilor din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1901, 279
p., dar şi lucrări care aparţin spaţiului bisericesc: Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Miron Românul, ( 1898), 66 p., Iconografia şi întocmirile din infernul bisericei
răsăritene, ( 1905), 300 p., Catedrala mitropolitană din Sibiu. Istoricul zidirii,
( 1908), (îi aparţin p. 45-195). Tot la Sibiu, pe tărâm cultural a fost între 1905 şi
Ilie Şandru, Patriarhul Miron ... , p. 56-57.
În literatura de aspecialitate, teza de doctorat este mult disputată, unii cercetători
înclină să o încadreze filologiei: Ion Rusu Abrudeanu, Antonie Plămădeală (în primele
scrieri), Ilie Şandru, Mircea Păcurariu în manualul de I.B.O.R, este rezervat în cealaltă lucrare,
Dicţionarul teologi/ar români ( 1996), unde menţionează reuşita lui Cristea sub numele tezei,
neîncadrând-o specialităţii. Ceilalţi cercetători înclină teza spre filozofie: Romulus Cândea,
Gheorghe Cotoşman şi Gheorghe Şora. Elie Cristea nota: "În Budapesta m-am apucat
serios de studii; am cercetat prelegerile, am adunat material pentru tema de Dr., pe care am
conceput-o în luna Decemvrie 1894. După primirea tezei am cerut termen, şi ca să nu mă
amâne cu verbalul până Ia finea lui Iunie, am cerut pe 3115 Maiu, când avea decanul câteva
ore disponibile. Suportând cu succes examenul, am fost imediat promovat la gradul de Dr.
philosophae, adecă în Sâmbăta proximă. Universitari români au fost mulţi de faţă. [ ... ]" (Gh.
Cotoşman, Contribuţii la Istoria vieţii româneşti din Transilvania la jinea veacului al XIXlea. Însemnări inedite ale Prea Fericitului Patriarh Miron, în "Anuarul Academiei Teologice
Ortodoxe Române din Caransebeş" ( 1939-1940), Tipografia Diecezană, Caransebeş, 1940,
p. 14. Cercetând teza putem opinia că lucrarea se încadrează prin conţinut filologiei, autorul
abordând istoria literară, lingvistica şi stilistica, noţiunile filozofice prezente sunt teoretice,
introductive. Este o lucrare filologică susţinută la Facultatea de Filozofie care i-a conferit
titlul academic. Lucrarea din păcate a rămas netradusă până în 1984, când mitropolitul
Ardealului, Antonie Plămădeală o publică în româneşte în volumul Pagini dintr-o arhivă
inedită. Documente literare, Editura Minerva, Bucureşti, 1984. Traducerea mitropolitului
Antonie este redată şi în volumul Doi ardeleni despre Mihai Eminescu: Vasile Goldiş şi Elie
Miron Cristea, Editura Viaţa arădeană, Arad, 1999, scris de Gheorghe Şora şi Iulian Puică.
O a doua traducere a textului ierarhului Cristea este realizată de Maria Roşea (1997), Dr.
Elie Cristea, Luceafărul poeziei româneşti Mihai Eminescu, Ediţie îngrijită şi prefaţată de .... ,
Editura Ginta Latină, Bucureşti).
12
13
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191 O director al Despărţământului IV Sibiu al Astrei şi membru în Comitetul
Central al Asociaţiei. Împreună cu poetul Octavian Goga, Cristea a scos noua
publicaţie a Astrei, revista săptămânală "Ţara noastră", cu subtitlul "Foaie
poporală a Asociaţiunii pentru literatură română şi cultura poporului român",
care a apărut la Sibiu între 1907-1909, apoi la Cluj între 1922-1938. Pentru
toate aceste merite culturale şi religioase, Elie Cristea a fost distins în 1906
cu ordinul "Coroana României" 14 • Pe tărâm bisericesc tânărul Elie Cristea
a fost tuns în monahism pe 23 iunie 1902 la mănăstirea Hodoş-Bodrog de
lângă Arad, de arhimandritul Augustin Hamsea, stareţul mănăstirii, primind
numele de Miron, apoi în 1903 a primit darul preoţiei şi din 1908 a fost ales
protosinghel.
La 21 noiembrie a fost ales episcop al Caransebeşului. Dosarul alegerii
1-a cerut arhiducele Francisc Ferdinand, căci eram omul lui de încredere, din
clerul ortodox. Dr. Vaida Voievod, ce sta prin Viena, tot mereu interpela pe
adjutantullui: "Ce-i cu alegerea lui Dr. Cristea".Adjutantul odată îi răspunde:
"Nu vă faceţi griji. Am pe birou scris mare cu reionul roşu: Dr. Cristea episcop
la Caransebeş. Nu uit". Relaţia asta mi-a stricat la Budapesta şi mai tare. Are
legături şi cu Bucureştiul şi cu Viena. Cum e mai rău. Astfel fiind a III-a alegere
la Caransebeş şi fiind strâmtoraţi, mi-a cerut încă Apponyi o declaraţie, că
fiind episcop nu voi lucra contra legilor şi integrităţii Statului ungar. Parcă
presimţeam. l-am spus, că de sine se înţelege, că episcopii şi toţi cetăţenii
trebuie să observe legi le 15 •
După unirea de la Alba-Iulia, în 1919 a fost ales mitropolit primat, iar
din 1925 patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Greutatea începutului a căzut
pe umerii celui dintâi patriarh, acesta nu a rămas numai un om de cultură, ci a
devenit un organizator, un lucrător, arhitect, legiuitor, meşter tipograf, dascăl
de şcoală nouă. Odată venit la Bucureşti a găsit reşedinţa răvăşită de război şi
de lipsa unei administraţii eficiente, totul fiind dărăpănat, o bombă germană
căzuse chiar pe palat. Aproape că-ţi vine greu să-ţi imaginezi astăzi cum va
fi arătat atunci Dealul Mitropoliei! De pildă, cerdacul de lângă paraclis era
închis cu ferestre şi coloanele nu se mai vedeau. Restaurarea s-a terminat în
1923. Jos grajduri, priveliştea este cea mai tristă. Grajduri rele, rupte, proptite.
14

Ilie Şandru, Patriarhul Miron ... , p. 108-109.
Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Elie Miron
Cristea, documente, Însemnări şi corespondenţe, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1987,
p. 324. (Se va prescurta în continuare Contribuţii istorice ... ).
15
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Grajdul - deşi din zid bun - neglijat, fără uşi, fără nimic, totul rupt. Se ţineau
acolo porci, cai, vaci. Era lângă parlament şi o grădină de vreo două pogoane,
plină de bălării, brusturi, urzici, oţelari. În 1921-1922 a refăcut-o şi a recoltat
legume de şase mii de lei. A plantat acolo şi 200 de altoi. Avea şi o seră. În
grădină a plantat liliac altoit, trandafiri şi brazi 16 •
Organizator al Bisericii Ortodoxe, sub păstorirea sa s-au înfiinţat mai
multe instituţii ale Bisericii: Tipografie, Seminar Teologic, Institut Biblic,
Cămin preoţesc, publicaţii bisericeşti, a-a precizat locul şi rolul religiei ca
materie de învăţământ. Tipografia a fost instalată la Cernica în care au fost
publicate cărţile de cuvântări ale patriarhului, revista "Biserica Ortodoxă
Română" care şi-a reluat apariţia în 1921, revista "Apostolul" a Arhiepiscopiei
Bucureştilor. În sprijinul preoţilor văduvi a pus bazele unui cămin preoţesc
care funcţionează şi astăzi, pentru tineri a pus la Cernica bazele unui Seminar
Teologic deschis în 1929 care a dat Bisericii: ierarhi, stareţi, profesori de
teologie, preoţi. O altă realizare care durează şi astăzi este Institutul Ortodox
în cadrul căruia a apărut Biblia sinodală (1926), în îngrijirea lui Nicodim
Munteanu, Gala Galaction şi Vasile Radu.
Cea mai importantă ipostază a patriarhului Miron a fost cea de arhitect,
de la plănuita Catedrală a Mântuirii Neamului, la emblema Patriarhiei. "Eu
aveam gata ceva emblemă, dar era numai o încercare. Spre a o complecta, am
dat directive pictorului Costin Petrescu, ca -pe baza lor- să se facă un proiect.
La mijloc era un vultur cu aripile desfăşurate şi cu o cruce în gură. Aveam încă
din Ardeal un proiect «cu crucea în cioc)). Şi fiindcă şi vulturul din emblema
ţării are în cioc cruce, ceea ce e foarte lăudabil, căci ridică caracterul creştin
al ţării, era absolut necesar să nu fie vulturul cu crucea în cioc. Dar Regele
Ferdinand nu înţelegea ce caută «vulturub) în emblema Patriarhiei. Atunci
i-am explicat că vulturul e simbolul arhieriei 17 •
Ca legiuitor s-a preocupat de Legea şi statutul de organizare a Bisericii
Ortodoxe Române, de unificarea bisericească pe baza Statutului şagunian, de
ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie ( 1925). Pe tărâm
naţional s-au înfiinţat noi episcopii: Episcopia Oradiei, Episcopia Vadului,
Feleacului şi Clujului, Episcopia Maramureşului şi cea a românilor ortodocşi
din America. Pentru clerici, patriarhul a creat "Asociaţia generală a clerului
16

17

Antonie
Antonie

Plămădeală, Contribuţii

Plămădeală,

istorice ... , p. 80.
op. cit., p. 376.

415
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULU/

român ortodox", instituţie patronată de creatorul ei. Pe plan interortodox,
patriarhul Miron a propus organizarea unui Sinod ecumenic care să dezbată
următoarele probleme: combaterea sectelor, reforma calendarului, revizuirea
unor momente rituale, oganizarea unor instituţii de propagandă ortodoxă,
recăsătoria preoţilor văduvi, ridicarea stării monahismului orientaJ 1R.
În viaţa politică, patriarhul a făcut parte din regenţă între anii 19271930, iar în 1938-1939 a fost prim-ministru 19 • A trecut la cele veşnice pe 6
martie 1939 fiind înmnormântat în catedrala patriarhală din Bucureşti.
2. Exeget al poetului naţional. La Universitatea budapestană, Miron
Cristea şi-a susţinut teza de doctorat cu o abordare monografică închinată
lui Eminescu. Este prima lucrare temeinică închinată poetului naţional.
Teza a fost publicată aşa cum de altfel a fost susţinută, în limba maghiară la
Tipografia "Aurora" a lui Tudoran Endre din Gherla în 1895. Titlul complet a
fost: Eminescu. Elete es miivei tanulmany az iijabb roman irodalom korebol.
(Eminescu. Viaţa şi opera. Studiu asupra unor creaţii mai noi din literatura
română), autor Cristea Ilieş.
În ceea ce priveşte lucrarea de care ne vom ocupa, ea debutează cu
prezentarea biografiei apoi a operei poetului şi la final concluziile lui Elie
Cristea. În prima parte a vieţii sunt consemnate cu exactitate etapele vieţii
lui Eminescu, apoi este înfăţişată familia poetului, prietenii, iubirile vieţii.
Sunt consemnate, data ( 15 ianuarie 1850) şi locul naşterii (Botoşani). Pentru
descoperirea locului naşterii, I-au trimis la Botoşani pe studentul N. D.
Giurescu. Acesta pe baza registrului matricol al catedralei Uspenia, a stabilit
că poetul Mihail Eminovici s-a născut la 15 ianuarie 1850 în Botoşani şi a
fost botezat tot acolo, la 21 ianuarie în acelaşi an 20 . Autorul insistă cu date
care creionează familia, tatăl, Gheorghe Eminovici s-a ocupat cu agricultura,
a murit la 8 ianuarie 1884. mama Ralu, născută Juraşcu, fostă călugăriţă la o
mănăstire din Botoşani a murit de tuberculoză. Se poate deci presupune că de
Op. cit., p. 21.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 429.
20
Elie Cristea, Eminescu. Viaţa şi opera. Studiu asupra unor creaţii mai noi din
literatura română în voi. Gheorghe Şora, Iulian Puică, Doi ardeleni despre Mihai Eminescu:
Vasile Goldiş şi Elie Miron Cristea, Editura Viaţa arădeană, Arad, 1999, p. 84. (Se va prescurta
în continuare Eminescu ... ).
IH
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la mama ei, care a murit devreme va fi moştenit Eminescu germenii bolii care,
datorită vieţii dezordonate, s-au dezvoltat şi au grăbit încă din primăvara vieţii
apropierea catastrofei2 1• Este amintit locul copilăriei lui Eminescu, Ipoteştiul,
unde părinţii aveau o moşie. Petrecerea la lpoteşti a lăsat urme adânci în opera
lui Eminescu, unde dorul de locurile copilăriei s-au împletit cu dorul de ţară.
Liniştea şi libertatea vieţii de la ţară, frumuseţea dealurilor -pe care aşa de
frumos le-a cântat în versurile sale, - singurătatea pădurilor şi, în general,
contactul direct cu natura au avut o influenţă adâncă şi permanentă asupra lui,
şi, de timpuriu, au dezvoltat în el adâncimea cugetării şi înălţimea zborului
minţii, amândouă atât de prezente în minunatele sale poezii2 2•
Teza aduce lămuriri asupra anilor de şcoală a lui Eminescu, cu primele
clase urmate la Botoşani, apoi din 1860 la Cernăuţi, acolo înscriindu-se şi la
gimnaziu. În acest timp activa aici Aron Pumnul, renumitul purist şi fonetist
român. Mânat de visurile sale adolescentine cum nota Cristea, Eminescu în
primăvara anului 1863 părăseşte şcoala urmând cursurile pe viitor la fără
frecvenţă. Acum începe prima peregrinare, odată cu intrarea în trupa lui
Tardini- Vlădicescu. Nu sunt prea multe informaţii consemnate din această
perioadă, precaut autorul aminteşte de o întâmplare: un actor 1-a informat
pe Ion Luca Caragiale că prin anul 1868, l-a găsit pe Eminescu la Giurgiu
ca servitor în curte la un hotel. Trăia într-o foarte mare sărăcie, dar citea cu
ambiţie mai ales pe Schiller şi, cu lacrimi de bucurie, recita din versurile
acestuia. Actorul, dându-şi seama de talentul lui Eminescu, 1-a luat cu el la
Bucureşti şi la angajat ca sufleur. În această calitate a rămas doi ani în trupa lui
Pascaly2 3 • În paginele tezei este consemnată apariţia primei poezii închinate
magistrului, La moartea lui A. Pumnul (1866) care a apărut într-un caiet cu
titlul: Lăcrămioarele învăţăcei/ar gimnaesiaşti de-n Cernaeuţi la mormântul
prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul, poezia lui ocupând locul al IIlea. A fost semnată M. Eminovici, elev la fără frecvenţă. A fost consemnată
colaborarea cu "Familia". În legătură cu această perioadă a vieţii este
evidenţiată activitatea poetului în cadrul societăţii "România Jună", inclusiv
rolul avut în comemorarea lui Ştefan cel Mare.
21

22

23

Elie Cristea, Eminescu ... , p. 84.
1bidem.
lbid.' p. 86.
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Eminescu îşi încheie clasele elementare la Cernăuţi, apoi este elev
gimnazist în clasa a VI-a la Blaj. A urmat apoi cursuri în cadrul Universităţilor
din Viena, apoi din Berlin. În timpul cât a stat la Viena, Eminescu a activat
şi pe tărâm literar. De aici a trimis în 1870 Veneră şi Madonă la redacţia
revistei "Convorbiri literare" din laşi care spre, deosebire de încercările de la
"Familia", prezentau un progres considerabil. l. Negruzzi, dându-şi seama de
talentul autorului, a început să corespondeze cu eJ2 4 •
Tot la insistenţele lui Iacob Negruzzi este numit director al Bibliotecii
Centrale din Iaşi. Aici autorul aminteşte prima muză a poetului, "făptură
blondă cu ochi albaştri", Veronica, soţia pofesorului universitar Ştefan Micle.
Este punctată şi activitatea în calitatea de revizor şcolar pentru judeţele laşi şi
Vaslui. În această funcţie s-a preocupat de modernizarea vechiului sistem de
predare în şcolile vremii 25 •
Puţine sunt rândurile consacrate şederii la Berlin, însă Elie Cristea
aminteşte de înrâurirea filosofiei kantiene şi schopenhauriene asupra viitorului
literar al poetului nostru naţional. Urmărindu-1 pe poet, tânărul teolog român
îl surprinde în profesiile avute: iarăşi bibliotecar, destituit de guvernul liberal,
apoi redactor "Curierul" de laşi şi "Timpul" din Bucureşti. Cristea împărtăşeşte
opinia lui Hasdeu potrivit căreia, alta ar fi fost soarta lui Eminescu dacă i s-ar
fi asigurat o slujbă stabilă. Pentru a fi convingător, Elie Cristea recurge la
cuvintele lui Eminescu, redate într-o conferinţă de Alexandru Vlahuţă: "Am
obosit deoarece conduc singur această prăvălie de idei şi, deasupra mai sunt şi
bolnav; de 6 ani mă zbat în acest cerc, de 6 ani nu mai am linişte pentru a mai
scrie şi altceva decât articole politice. Nu am deloc timp liber, trag la jug ca
un asin. Această viaţă de zilier de care mă tângui, mă face inapt pentru orice
sforţare a voinţei. Atât am câştigat din aceasta că am pierdut toată elasticitatea
spirituală de 6 ani de când m-am reîntors în România, am trecut din decepţie
în decepţie, şi mă simt foarte epuizat şi foarte bătrân. Simt că nu mai am putere
şi aş avea nevoie de un timp lung ca să-mi revin. Dar ca şi ultimul muncitor
de fabrică, nu am speranţa unei astfel de odihne. Sunt distrus, nu mă mai
recunosc 26 ".
24

Elie Cristea, Eminescu ... , p. 88.
Elie Cristea, Eminescu. Viaţa şi opera, în voi. Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o
arhivă inedtă. Documente literare, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 257. (Se va prescurta
în continuare Pagini dintr-o arhivă ... ).
26
Elie Cristea, Eminescu ... , p. IlO.
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4lR
https://biblioteca-digitala.ro

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL ,.CREDINŢA- ŞI MĂRTURISIRE"

În finalul biografiei, Cristea aminteşte delicat de perioada de apus a
vieţii poetului: umilinţa contemporanilor, boala, sanatoriul şi moartea.
De la începutul celei de-a doua părţi a tezei, Cristea în capitolul Opera
face o mărturisire: De activitatea literară a lui Eminescu, în totalitatea ei, nu
s-a ocupat nimeni până acum. Publicul român a luat la cunoştinţă de opera
sa doar prin intermediul celor 8 ediţii. Chiar şi criticii s-au ocupat numai de
operele cuprinse în aceste ediţii 27 •
În cadrul acestui capitol, Elie Cristea surprinde toate aspectele operei
poetice eminesciene, chiar dacă la vremea aceea erau cunoscute doar 96
de poezii, se opreşte apoi asupra prozei literare, a dramaturgiei şi a operei
ştiinţifice reprezentate de traduceri şi un proiectat dicţionar sanscrit, chiar
şi o gramatică a limbii sanscrite. Poezia ocupă locul principal în cercetarea
teologului ardelean. Se ocupă de înrâurirea filosofiei germane asupra operei,
istoria scrierilor, de limba literară, stilistica şi versificaţia poeziei, ocupânduse în special de poezia patriotică, populară şi erotică ori genul literar al satirei.
Cunoştiinţele filozofice dobândite la Viena şi Berlin şi-au pus amprenta
în opera eminesciană, atât în poezie, cât şi în proză scocotită de specialişti,
"filozofică". Temele preferate în poezie sunt soarta omului, destinul acestului,
soarta Universului, probleme de metafizică. În poetică se regăsesc idei din
Platon, Kant, Schopenhauer şi Budha precum şi conflictul dintre cultura
orientală şi occidentală. Pesimismul lui Eminescu este rezultatul mai multor
cauze, nota Elie Cristea, starea psihologică, boala, societatea, lipsa mijloacelor
materiale şi educaţia primită, în primul rând concepţia schopenhauriană
despre lume şi viaţă. După Schopenhauer, lumea, răul cel mai mare devine sub
pana eminesciană "amărăciune" (Împărat şi proletar), "lumea suferinţelor şi
durerilor" (Rugăciunea unui dac). Mai tulburător este aşa-zisul pesimism al
lui Schopenhauer, profesat de poet teoretic în forme zgomotoase, dar mai ales
când e tânăr şi plin de entuziasm naţional, detractorii poetului au denunţat
ca o primejdie pentru această viziune neagră. Speriat de egoismul indivizilor
şi de lipsa lor de scrupule, Schopenhauer ocolea baricadele şi construia cu
un sarcasm un sistem platonician, admiţând nu numai ideile eterne de speţe,
dar şi caracterul individual metafizic, care se revela în lumea fenomenală
palingenetic. Existenţa omului fiind voinţa oarbă de a trăi, producătoare de
durere, totul era de a atenua prin abstagerea de la luptă, anahoretism, somn şi
27

Ibidem, p. 97.
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contemplarea ideilor eterne 28 • Criticul George Călinescu identifică "filozofia"
lui Eminescu cu un comentariu pe marginea filozofiei lui Schopenhauer,
miezul gândirii eminesciene stă în primatul naturii şi al corelatului ei uman,
instinctuaF 9 •
Şcoala la care s-a format Eminescu a fost poezia populară. Aceasta
exprimă ceea ce simte, şi atunci când simte este întotdeauna simplă, sinceră,
naturală şi plină de învăţăminte. Ca exemplu al poeziei populare, Cristea
dă câteva versuri din poezia Revedere: "Codrule, codruţule,/ Ce mai faci,
drăguţule?/ Că de când nu ne-am văzut,/ Multă vreme a trecut,/ Şi de când neam depărtat/ Multă vreme am umblat!/ .. ./".
Este scoasă în relief poezia patriotică, Cristea vorbeşte de "naţionalismul"
poetului. Autorul tezei reţine câteva poezii în ilustrarea acestei laturi a
universului poetic: La mormântul lui Aran Pumnul, Ce-ţi doresc eu ţie,
dulce Românie, exprimarea dorului după plaiurile natale: Din străinătate,
La Bucovina. La definitivarea tezei de doctorat, Elie Cristea, doctorand
într-o Universitate maghiară nu putea dezvolta latura naţională, chiar dacă
în paginile lucrării sale aminteşte şi poeziile patriotice. Într-un adaos la teză
scrie următoarele: În adâncimea inimei românului le-a descoperit Eminescu,
de acolo le-a scos; şi - dându-le veşmintele vorbirii, dulci ca un fagure de
miere - le-a îmbrăcat în cel mai românesc şi naţional port30 •
Un gen literar promovat de Eminescu este satira, lucru scos în privelişte
de teologul sibian. Ca exemplu, Elie Cristea dă poezia Junii corupţi în care
critică pe tinerii care refuză să lupte pentru prosperitatea ţării. Eminescu trece
de la satira individuală la cea populară, a întregii omeniri. Aşa de pildă, în
Satira!, mulţimea popoarelor în comparaţie cu Universul, nu e nimic altceva
decât nişte muşuroaie. Folosind metoda lui Goethe, cea a comparaţiei,
Eminescu face comparaţie între trecutul eroic reprezentat de voievozii români
cu tinerii de astăzi ... corupţi lipsiţi de vreun crez personal. Opoziţia prezenttrecut devine, de altfel, pârghia ideologică a marilor antiteze romantice din
George Călinescu, Eminescu, în voi. Studii eminesciene. 75 de ani de la moartea
poetului, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1965, p. 28. (Se va prescurta în continuare Studii
eminesciene ... ).
29
George Călinescu, Izvoarele filozofiei teoretice a lui Mihai Eminescu, în "Studii şi
cercetări de istorie literară şi folclor", V, 1956, nr. 3-4, p. 400.
30
Elie Dinurseni, Nafionalismul lui Eminescu, în "Dreptatea", Timişoara, 1894,
"Adaos beletristic al ziarului ... ", nr. 281, p. 15.
2
K

420
https://biblioteca-digitala.ro

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL .. CREDINŢĂ ŞI MĂRTURISIRE"

poemele Epigonii, Scrisoarea 111 sau Scrisoarea IV, marcând, prin prisma
acestei perspective duale, nu atât exaltarea idilică a trecutului, cât, mai ales,
vestejirea prezentului nedemn de acel trecut, corupt şi calp, fără perspectivă 31 •
Un lucru interesant descoperit de Elie Cristea este paralelismul, plecarea
lui Călin aminteşte de cavalerii regelui Arthur, care pentru a nu pierde tonusul
războinic, cutreieră lumea şi se întorc cu tolba plină de aventurP 2• În cazul
aceluiaşi poem, Călin, file din poveste, îl identificăm pe Elie Cristea cu un
profesor care îşi dezvoltă comentariul la această poezie în faţa elevilor săi.
Sub forma unei poveşti se prezintă o întâmplare neobişnuită, iubirea şi apoi
nunta lui Călin cu fata din castel. Acţiunea poemului e gradată: monologurile,
reflexiunile şi descrierile sunt puţin cam lungi, dar frumuseţea versurilor
compensează lungimea. Tot acestui gen îi aparţine şi Luceafărul, perla
literaturii române 33 .
Un capitol important îl alocă Elie Cristea limbii poeziilor lui Eminescu,
acest lucru îl face prin simpla constatare în cazul primelor poezii unde autorul
observă că legile versificării şi limba sunt greoaie 34 • Limba lui Eminescu
nu este una exclusiv populară, ci inspirată şi din cuvintele bătrâne. Totuşi
izvorul lui cel autentic a fost vorbirea poporului. Lingviştii români de mai
târziu acceptă teza lui Cristea, în viziunea celor din urmă, Eminescu este
creatorul unui alt limbaj poetic, mult superior celui folosit de predecesorii
săi. Materialul lingvistic care i-a stat la dispoziţie a fost identic cu al acestora:
limba lui maternă. Eminescu a dovedit un curaj extraordinar, în sensul că a
făcut apel, fără nicio rezervă, la limba veche, la graiurile regionale, la aspectul
cult, bogat în neologisme, al limbii din vremea lui, la vorbirea familiară şi la
cea populară. Pe toate le cunoştea aş zice ştiinţific, adică temeinic, aproape ca
un specialist. Pentru el, limba românească alcătuia o unitate desăvărşită, un
instrument unic de lucru, ale cărui părţi componente (variantele amintite mai
sus) sunt deopotrivă de îndreptăţite a fi utilizate când nevoia vorbitorului cere,
indiferent dacă unele aparţin trecutului, altele unei singure regiuni sau unui
grup sociaP 5 •
George lvaşcu, Patriotismul lui Eminescu, în voi. Studii eminesciene ... , p. 67.
Elena Stan, Poezia lui Eminescu În Transilvania, Editura pentru literatură, Bucureşti,
1969, p. III. (Se va prescurta în continuare Poezia lui Eminescu ... ).
33
Elie Cristea, Eminescu ... , p. 112.
34
Elie Cristea, op.cit., p. 97.
35
lorgu Iordan, Observaţii cu privire la limba poezii/ar lui Eminescu, în voi. Studii
31

32

421
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULUJ

Niciun poet n-a folosit atâtea regionalisme ca Eminescu, începând cu
expresii moldoveneşti până la cele bănăţene: eu mi-s, noi ni-s. Ca exemplificare,
Elie Cristea dă o listă: ariniş, păienjeniş, zimţ, rugă, pală, bănat, rarişte, numa,
bălaie, ivăr, licăr, câlţi, iezetură, laiţă, cârd, tăpşan, prăvalnic, huceag, alinta,
gâd, cordea, greş, prisacă, hâtru, afânat, molcom, hăţaş, ţarină, merinde, păs,
derP 6 • Predomină, cu mult, regionalismele moldoveneşti, lucru iarăşi cunoscut,
şi după mine, firesc, nu în primul rând pentru că autorul Luceafărului era
moldovean, ci ca urmare logică a concepţiei lui lingvistice, la care se adaugă
rezonanţa mai "poetică" (simţită de numeroşi cititori din toate regiunile ţării)
a formelor (sau a celor mai multe forme) moldoveneşti 37 •
Asupra cărţii s-au lansat câteva oprinii critice, prima este cea a Elenei
Stan care vede în carte una din din cele mai bune sinteze critice apărute în
Transilvania în acei ani, cel mai întins studiu monografie din veacul al XIXlea care cuprinde o biografie destul de amănunţită, pe baza izvoarelor vremii,
în continuare analiza celor mai importante trăsături ale operei eminesciene,
îmbinând părerile criticilor români cu observaţii personale, un examen al
limbii, stilului şi versificaţiei (ceea ce nu s-a făcut până atunci în mod competent
de către critica transilvăneană), pentru a încheia prin câteva consideraţii
asupra curentului eminescian 38 • Un alt glas critic constată că Elie Cristea dă
dovadă de pasiune literară, erudiţie de istoric al culturilor şi capacitate critică
remarcabilă 39 • Cartea despre Eminescu a fost mai mult decât o teză de doctorat;
a fost un act de anticipaţie a exegezei ce urma să i se consacre în cultura
românească, iar pentru un transilvănean a fost un act patriotic40 •

3. Istoric literar. Elie Cristea este primul care face profesorului
Alexandru Roman (1826-1897) de la Universitatea din Budapesta o schiţă
biobliografică. Potrivit acesteia, Alexandru Roman a fost fiu de preot din
eminesciene ... , p. 521. (Se va prescurta în continuare Observaţii cu privire ... ); G. 1. Tohăneanu,
Expresia artistică eminesciană, Editura Facla, Timişoara, 1975, p. 36.
36
Elie Cristea, Eminescu ... , p. 126-127.
37
lorgu Iordan, Observaţii cu privire ... , p. 525.
38
Elena Stan, Poezia lui Eminescu ... , p. 104.
39
Gheorghe Bulgăr, O carte uitată despre Eminescu, studiul teologului Jlie Cristea
din 1895 în "Telegraful român", Sibiu, 1981, nr. 25-26, p. 4; Acelaşi, Pagini uitate despre
Eminescu, Editura Lucman, Bucureşti, 2004, p. 54-60.
40
Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă ... , p. VII.
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Ardeal. Profesorul s-a născut în Aueşeu, jud. Bihor la 26 noiembrie 1826.
Tânărul Alexandru a urmat studii la Beiuş şi Oradea, apoi teologia la
Viena între 1846-1848. La revenirea în Ardeal din pricina revoluţiei a fost
numit profesor pentru clasa a III-a gimnazială din Beiuş 41 , apoi la liceul
premonstratens din Oradea unde a fost primul profesor de limba română, din
1851 la Academia de Drept şi conducătorul "Societăţii de leptură" 42 • Pentru a
fi titular al catedrei, Roman urmează la Viena cursul prescris pentru profesorii
de gimnaziu şi a-şi câştiga astfel o calificaţie completă. Acolo petrecu 3 ani,
absolvă cursul profesoral, pregătindu-se de examene; dar înainte de a depune
examenele a recurs pentru obţinerea postului de translator român la consiliul
Locotenenţei regeşti din Buda43 . Din 1862, Roman înfiinţează Catedra de
Limba Română fiind şi primul profesor român al Catedrei. Ca profesor s-a
străduit, de-a lungul anilor, să-şi ţină cursurile la nivelul cuceririlor ştiinţei
vremii sale, îmbogăţiindu-le mereu. El citeşte, se documentează neobosit.
Acumulează o bibliotecă bogată şi numeroase date literare. Corespondează cu
George Sion, Alex. Urechia, cerând date biografice despre Eliade Rădulescu
(pentru cursul său) şi despre mulţi alţi poeţi şi prozatori mai vechi, ori din
epoca sa. Aduce de la Bucureşti lăzi întregi de cărţi, pentru a ţine pasul cu
ultimele rezultate ale ştiinţei filologice şi ale literaturii vremii sale44 . Între
studenţii care au fost formaţi de Roman s-au numărat: Ioan Slavici, Iosif
Vulcan, Enea Hodoş, Vasile Goldiş, Elie Cristea, Valeriu Branişte, Aurel Lazăr
şi Ilarie Chendi. Tot la Budapesta, Alexandru Roman crează două publicaţii
politico-culturale româneşti "Concordia" împreună cu Sigismund Pop, foaia
a apărut între 1861-1863, apoi "Federaţiunea" (1868-1876). Alexandru
Roman publică o traducere cu caracter filologic şi fragmente din cartea lui
Bruce Whyte, Histoire des langues romanes et des leurs litteratures depuis
leur originejusqu 'au XV!e siecle (Paris, 1841, trei volume) în "Familia". Iosif
41

Liceul "Samuil Vulcan" din

Beiuş.

Dictionarul literaturii române de la origini

Cf. Maria Teodorovici, Alexandru Roman în
la 1900, Editura Academiei, Bucureşti,

până

1979, p. 738.
42
Gelu Neamţu, Alexandru Roman şi Academia Română (1866-1897) în "Anuarul
Institutului de Istorie "G. Bariţiu", Cluj-Napoca, tom. XLVI, 2007, p. 77. (Se va prescurta

Alexandru Roman şi...).
Ilie Dinurseni, Alexandru Roman (1826-1897). Material pentru viata şi activitatea
lui, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1897, p. 7.
44
Maria Berenyi, Cultură românească la Budapesta ... , p. 61.
41
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Vulcan redactorul "Familiei" îl numeşte pe dascălul român întâiul între cei
mai luminaţi filologi români 45 .
În anul 1865 a fost ales deputat dieta! pentru centrul Ceica, comitatul
Biharei, timp de 7 perioade, sau 21 de ani ( 1866-1887). A reprezentat centrul
acesta românesc în dieta Ungariei. Odată cu apriţia Societăţii Literare (1866),
viitoarea Academie Română, Alexandru Roman a fost invitat să participe la
activităţile acestui for din partea Maramureşului. La intrarea în Academie, Al.
Roman face o laudă limbii care singură ne uneşte chiar dacă au trecut multe
secole de când numai ea singură era unica legătură între noi; a sosit timpul ca
să ne unească şi cugetele şi simţămintele 46 .
Elie Cristea s-a implicat activ cu prilejul jubileului profesorului
Alexandru Roman. La 30 ianuarie 1893, studentul ardelean era preşedintele
comitetului pentru aranjarea banchetului cu prilejul serbării a 30 de ani de
profesorat ( 1862-1892). E1ie Cristea a avut cinstea discursului omagia! în faţa
asistenţei formată de profesori, studenţi, reprezentanţi ai guvernului României,
de faţă fiind N. Cantacuzino, vice-consulul român la Budapesta. Cuvântul
este deschis cu versurile lui G. Sion: "Mult e dulce şi frumoasă/ Limba, ce
o vorbim/ .. ./ Românaşul o iubeşte/ Ca sufletul său". Astăzi nu numai vatra
ţărănească este altarul limbii, ci avem şi alte altare mult mai înalte, la care
preoţii sfinţiţi de naţiune servesc graiului român sau ca să mă exprim mai
direct, avem catedre de limbă şi literatură română nu numai la institute de
cultură române, ci şi la institute străine şi chiar şi-n ţări străine, cum e bunăoară
la universitatea din capitala Germaniei, la Paris, Praga, Petersburg, Lipsea.
Aceste catedre nu numai că păzesc graiul român, ci propagă şi dezvoltarea şi
perfecţionarea lui. O astfel de catedră este şi aceea, pe care o ocupă meritatul
nostru jubilant47 .
4. Folclorist, etnograf şi muzeograf. Aflat la conducerea As trei sibiene,
Elie Cristea reuşeşte să strângă şi apoi să publice o seamă de proverbe din
Ardeal şi Banat. A rămas în manuscris şi un caiet intitulat Cartea proverbilor
şi a zicerilor culese de pe masa "poganilor" din "Concordia" Lugojului,
45

"Familia", II, nr. Il din 15/27 aprilie 1866, p. 131.
Gelu Neamtu, Alexandro Roman şi ... , p. 78.
47
Miron Cristea, Cuvântări şi predici ale unui tânăr teolog, mai târziu cleric român in
(ară sub stăpânire străină(/ 889-/909), Tipografia Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, p. 3 7.
(Se va prescurta în continuare Cuvântări şi predici ... ).
46
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1898, 3 8 p .. Cu excepţia celor licenţioase celelalte au fost publicate în volumul
Proverbe, maxime, asemănări, idiotisme, colectate din graiul românilor din
Transilvania şi Ungaria, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1901. Cele
tipărite de Cristea au fost preluate de Iuliu Zanne în volumele de proverbe,
autorul îi cere insistent să publice toate proverbele spre a le putea folosi,
colecţia de proverbe să poată să reflecte gândirea întregii suftări româneşti 48 •
Culegătorii acestor proverbe au fost preoţii şi învăţătorii confesionali,
unii sunt menţionaţi: Ioachim Muntean din Gura Râului, Ioachim Părău
din Agnita, Gavril Bugnariu din Bochia, George Rusu din Ida-Mare, Vasile
Popovici, Pavel Cotoţ, Ioan Şuţ, Teodor Orlea, Iosif Comănescu, diaconul
Demetriu Câmpean, Constantin Dimian, din Sibiu, învăţătorii: Romul
Cristolovan din Râşnov, Ioan Petruţoniu din Tisa, Ioan Bota din Cetea,
George Micşa din Sinersig, Ilarie Chendi din Dârlos. Acestora se adăuga şi
Elvira Cristea din Topliţa Română care a consemnat proverbe auzite din gura
mamei, Domniţa, în casa părintească din Urseni. De asemenea Elie Cristea
a beneficiat de colecţia Casinei Române din Lugoj, în care membrii aceleia
au inclus, sentinţe, maxime şi proverbe valoroase, multe necunoscute în
părţile ardelene 49 • Ultimele proverbe au fost publicate de mitroplitul Antonie
Plămădeală care a reeditat volumul de proverbe din 1901.
Tot în latura folclorică a operei patriarhului Miron stă şi consemnarea
unei Datini de nuntă din Topliţa în care sunt menţionate două etape premaritale:
peţirea şi ursirea. Este interesant ritualul năşitului: Mirele îşi pune nănaşi, pe
cei care I-au botezat dacă trăiesc, dacă nu, atunci pun un neam de-al celor
morţi sau un om mai de frunte 50 .
Încă elev în clasa a VIII -a gimnazială, în 1887, Elie Cristea este autorul
unei interesante lucrări Naşterea şi dezvoltarea jocurilor în genere, precum
şi lăţirea jocurilor naţionale româneşti. Lucrarea a fost prezentată în faţa
elevilor gimnazişti sub forma unei conferinţe. Dacă în prima parte autorul face
o incursiune în istoria jocului în genere la lumea arabă, semită şi europeană,
apoi trece la români unde dansuri le se împart în două: cele jucate în doi şi grup
şi cele jucate numai de bărbaţi. Dintr-un alt manuscris se păstrează descrierea
altor jocuri: Jocul de doi, în Vaiuru şi Torontal, Hora în Torontal şi în părţile
4
M

Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă ... , p. XII.
Elie Cristea, Proverbe, maxime, asemănări, idiotisme, colectate din graiul românilor
din Transilvania şi Ungaria în voi. Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă ... , p. 298.
10
Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă ... , p. 407.
49
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Branului, Axionul, Sârba, Brâul şi, foarte larg Cadrilu/51 • Pe vremea studenţiei
de la Budapesta, Cristea a întocmit şi un chestionar pentru cunoaşterea
jocurilor românilor:
l.
Cum se numeşte jocul respectiv?
2.
În ce ţinut se joacă?
3.
Cine-I joacă: băieţi, femei, ori ambii laolaltă?
4.
Dacă nu precis cum, cam cum se joacă? 52 •
O ultimă preocupare culturală a lui Elie Cristea la care ne-am oprit o
reprezintă fondarea unui muzeu istoric-etnografic la Sibiu. Pentru acest lucru
a alcătuit o metodologie ştiinţifică intitulată Puncte de orientare privitoare
la aceste probleme53 fapt care îl certifică pe autorul ei ca bun cunoscător al
istoriei şi etnografiei. Ne vom opri doar asupra secţiei etnografice:
Secţia etnografică:

1.
a). Casa ţărănească. Desemnuri, fotografii sau miniaturi despre planul
general al caselor ţărăneşti din diferite locuri după sistemul vechiu şi original,
cu indicarea edificiilor economice, îngrăditurilor, etc. apoi împărţirea odăilor
şi a despărţămintelor economice, obiectele principale din ele, aşezarea lor
obişnuit. Porţi, portiţe, uşciori, etc. Descrierea lor cu numirea originală a
tuturor părţilor.
b). intocmirea internă. Mobile: pat, masă, scaune, la viţă, poliţă, ladă,
almariu, cuiere, feşnice, icoane etc. Apoi vase, blide, cofe, doniţe, sălăriţe şi
tot felul de obiecte din casă. [ ... l

Il.
Industria de casă. Aceasta trebuie să formeze unul din apartamentele
cele mai însemnate ale muzeului, dat fiind, că atât românul cât şi românca
sunt meşteri pricepuţi în confecţionarea de multe lucrări artistice. Aci aparţin
Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dua/ist
austro-ungar (1867-1918). După documente, acte şi corespondenţe de la Elie Miron Cristea,
Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1986, p. 8.
52
Antonie Plămădeală, op. cit., p. 8.
53
Alexandru Moraru, Contribu(ii ale patriarhului Miron Cristea la sus(inerea culturii
şi a şcolii româneşti, in "Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa", XLV,
2000, nr. 1-2, p. 22.
51
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tot felul de produse ale industriei de casă, uneltele pentru confecţionarea lor şi
materia din care se fac, în toate stadiile ei de prelucrare. Unelte de tors, ţesut,
împletit, etc.
O colecţie de mare valoare formează pentru această parte a muzeului
neîntrecutele modele de cusături şi ţesături româneşti, colectate de "Reuniunea
de agricultură din comitatul Sibiului", şi câte un exemplar din albumurile
pregătite de ea. Reuniunile noastre de femei asemenea dispun de colecţii
interesante de asemenea natură. P. 196.

III.
Porturi. Un despărţământ valoros al acestei secţiuni trebuie să formeze
variatul şi frumosul nostru port naţional de prin toate ţinuturile. Modele în
mărime naturală se recer pentru a prezenta după toată cuviinţa acest port.
Aici este locul şi pentru "păpuşile" dăruite din diferite părţi "Reuniunii de
agricultură din comitatul Sibiului".
Din dăruiri de la diferiţi particulari cu inimă, uşor s-ar putea şi în câte
un singur sat un model de port bărbătesc, altul de fată, de nevastă, copii etc.,
cari sunt mai caracteristice. Bijuterii ţărăneşti: cercei, mărgele, salbe, inele,
ţinte, aşa-numitele evanghelii (cruci de aramă) etc. [ ... ]

IV.
Obiecte care privesc pregătirea mâncărilor. etc. Vatră, ceaon, cârpător,
etc. Descrierea mâncărilor naţionale şi a băuturilor obişnuite. Timpul de
mâncare.
V.
Obiecte ce se folosesc la felurite ocaziuni: naştere, botez, cununie,
înmormântări, etc., sărbători, seceriş, etc. Stea, Crai, Ţurcă, jocuri. O colecţie
de ouă impistrite (încondeiate), etc. Doftorii, boscoane şi alte asemenea
rânduieli cu descrierea diferitelor datini, credinţe, superstiţii şi descântece,
etc.

VI.
Muzică.

trişcă, flueră,

Dansuri. Toate instrumentele de muzică în uz de la frunză,
fluer, tulnic, cimpoi, drimbe, ceteră, până la cele mai perfecte. P.

197.
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Cântece, strigături. Reproduceri fonografice. Descrierea dansurilor
naţionale. Fotografii. Reproduceri cinematografice, etc.
VII.
Obiecte din toate ocupaţiunile poporului român:
a). Lucruri din viaţa păstorilor de la stână, târlă. Întocmirea acestora în
miniatură. Uneltele şi vasele lor. Semnele pentru înfierarea vitelor. Răvaşuri,
numiri de vite, câni.
Descrierea traiului lor.
b). Unelte de pescuit. Luntre, crâsnic, leşnic, halău, mreajă, năvod,
vârşe, sac, undiţă, făcii cu osie. Peşti din apele noastre, numirea lor.
c). Instrumente de vânat. Puşti, pistoale, ţiitoare de praf, etc. Unelte de
prins păsări. Mâţa de prins şoareci, etc.
d). Unelte de băieş, de spălat aurul, etc. Steampuri în miniatură. Din
vieaţa plutaşilor.

e). Tot felul de unelte agronomice în uz. [ ... ]
VIII.
Tipuri caracteristice de romam, cu feţe expresive; munteni, ţărani,
moţi, ţopi, etc. Pictură, fotografii, etc. Structura corpului, pielea, ochii, păr
etc. Defecte corporale mai obişnuite. Guşaţi. Statistica sporirei. Măsurări
antropologice, făcute de experţi.

IX.
Producte literare. Poveşti, basme, strigături, bocete, colinde, descântece,
cimilituri, gâcituri, proverbe. Datini la diferite zile calendaristice şi ocaziuni.
Credinţe, superstiţii, boscoane, etc.
X.
Fotografii, desemnuri de comune însemnate, ţinuturi romantice, edificii
monumentale, biserici, şcoale, etc. Monografii, Morminte 54 •

5. Concluzii. Personalitatea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române a fost revelată prin intermediul activităţii culturale, a demersului
54

Miron Cristea, Cuvântări şi predici ... , p. 196-199.
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filologic, literar, folcloric al activităţii ierarhului. Viaţa vlădicii Elie Miron a
fost refăcută pas cu pas prin acţiuni culturale: conferinţe, articole, monografii.
În interiorul activităţii culturale ne-am oprit la două studii, unul închinat
poetului naţional, celălalt mai redus ca dimensiuni şi valoare, profesorului
Alexandru Roman. S-a subliniat faptul că prin teza de doctorat, scrisă într-o
altă limbă alta decât româna s-a făcut cunoscută personalitatea şi opera lui
Eminescu fiind prima radiografie a vieţii şi operei lui Eminescu din veacul al
XIX. Ultima parte a lucrării dezvăluie latura folclorică, etnografică şi muzeală
a lui Miron Cristea.
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EPISCOPUL CARANSEBEŞULUI MIRON CRISTEAAPĂRĂ TOR AL UNITĂ ŢII BANATULUI (1918-1920)
Dr. Ioan

Lăcătuşu,

Praf Vasile Stancu
Sf. Gheorghe

1. Statutul Banatului 1918-1919
Convenţia politică

din cadrul Tratatului de alianţă cu Antanta de la
din 4/17 august 1916 prevedea la Art. 3: "Franţa, Marea Britanie,
Italia şi Rusia recunosc României dreptul de a anexa teritoriile monarhiei
austro-ungare stipulate şi determinate în Art. 4". "Art. 4: Limitele teritoriilor
menţionate în articolul precedent sunt fixate după cum urmează: Linia de
demarcaţie va începe pe Prut, într-un punct al actualei frontiere, între Rusia şi
România, în apropiere de Noua Suliţă şi va urca din nou de-a lungul acestui
fluviu până la frontiera Galiţiei, la confluenţa Prutului cu Ceremuşul. În
continuare, ea va urma frontiera Galiţiei şi a Ungariei până la punctul Stog,
cota 1655; de aici ea va urma linia de separaţie a apelor Tisa şi Vişeu, pentru a
atinge Tisa în satul Trebusa, în amonte de punctul unde ea se uneşte cu Vişeul.
Din acest punct, ea va coborî pe talvegul Tisei până la 4 kilometri în aval de
confluenţa sa cu Someşul, lăsând satul Vasaroshameny, României. Ea se va
împreuna apoi în direcţia sud-sud-vest până la un punct situat la şase kilometri
la est de oraşul Debreţin. Din acest punct, ea va atinge Crişulla trei kilometri
în aval de confluenţa celor doi afluenţi ai săi (Crişu1 Alb şi Crişul Repede).
Ea se va împreuna apoi cu Tisa la înălţimea satului Algyo, apoi la nord de
Seghedin, trecând la vest de satele Oroshaza şi Bekersamson, la trei kilometri,
de care ea va mai forma o curbă mică. De la Algyo, linia va coborî pe talvegul
Tisei până la confluenţa acesteia cu Dunărea şi, în sfărşit, va urma talvegul
Dunării până la actuala frontieră a României".(1)
La sfărşitul războiului, Austro-Ungaria era silită să semneze, la 3
noiembrie 1918, armistiţiu) cu Antanta la Villa Giusti. Convenţia militară
Bucureşti
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dintre Aliaţi şi guvernul Ungariei, privind reglementarea condiţiilor de aplicare
pentru Ungaria a armistiţiului, semnat la Villa Giusti, parafat la Belgrad pe 13
noiembrie 1918, nu a ţinut seamă de linia de delimitare dintre România şi
Ungaria, fixată de Art. 4 al Tratatului de alianţă dintre România şi Antanta, de la
4/17 august 1916. Primul articol al Convenţiei de la Belgrad stipula: "Guvernul
ungar îşi retrage toate trupele la Nord de linia marcată de valea superioară a
Someşului Mare, Bistriţa, Mureş (sat), a Mureşului până la confluenţa lui cu
Tisa, Mariatheresiopol, Baia, Funfkirchen, aceste localităţi fiind neocupate
de trupele ungureşti, cursul Dravei până la întâlnirea cu frontiera SlavonieiCroaţiei. Evacuarea va fi încheiată într-un răgaz de opt zile".(2) Deci totul ce
era la nord de Mures, Bistriţa şi Someş rămânea sub administraţie ungurească.
"Aliaţii, continua art. 1 al Convenţiei, vor ocupa cu deplin drept regiunea
evacuată în condiţiile pe care le va fixa generalul comandant şef al armatelor
aliate.(3) (generalul francez Louis Franchet d'Esperey n.a.). Administraţia
civilă va rămâne aici în mâinile Guvernului actual". Deci şi în zona ocupată
de aliaţi "Singurele, forţe de poliţie şi jandarmerie, indispensabile asigurării
ordinei, vor fi menţinute în zona evacuată, ca şi cele care sunt însărcinate să
asigure securitatea căilor ferate". (4) Deci, tot ungureşti!
Potrivit Convenţiei de la Bucureşti, din august 1916, tot Banatul
urma să fie integrat României, cu " o servitute militară în faţa Belgradului interdicţia de a ridica fortificaţii şi a ţine trupe - afară de cele de poliţie, în
această zonă"(5).

Având aprobarea comandantului suprem al trupelor aliate din Europa de
Sud-Est, a generalului francez mai sus amintit, armata sârbă a trecut Dunărea,
ca avangardă a armatei franceze, ocupând Banatul de la sud de Mureş, până
la 20 noiembrie 1918. Mai mult, în următoarea zi a ocupat Aradul-Nou şi
Cetatea Aradului. "Văzându-se instalaţi în Banat, sârbii nu intenţionau să mai
părăsească provincia, ba chiar o doreau incorporată statului lor... " şi" pe durata
staţionării ei în Banat, armata sârbă s-a comportat nu ca aliată ci ca veritabilă
forţă de ocupaţie, permiţându-şi imixtiuni brutale în administraţie şi în viaţa
locuitorilor".(6) O confirmare a acestui mod de înţelegere a situaţiei din Banat
de către sârbi, o aduce şi istoricul Constantin Kiriţescu care scria: "Ocupaţia
sârbească în Banat avea caracterul unei ocupaţii duşmane; prigoane, arestări,
întemniţări, deportări în masă a ţăranilor români spre a muncii în Serbia, tot
felul de violenţe şi jafuri. Autorităţile administrative şi militare sârbe se dedau
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ridicau depozitele şi materialele de tot felul, demontau
instalaţiile fabricilor şi chiar şinele de căi ferate, pe care le transportau în
Serbia. Astfel, purtarea sârbilor, prieteni şi aliaţi, faţă de români, se asemăna
ca picăturile de apă cu purtarea germanilor şi ungurilor duşmani".(?) Prezentă
aici, armata franceză şi-a asumat rolul de mediator.
Trebuie subliniată şi atitudinea sârbilor la Conferinţa de Pace, care
pretindeau Banatul în întregime sau cea mai mare parte a acestuia, fapt ce
a determinat guvernul român să intervină prompt, de câteva ori, pe lângă
Consiliul Suprem, pentru a se reglementa situaţia acestor teritorii, prin
retragerea armatei sârbe, eliberarea locuitorilor bănăţeni internaţi în Serbia şi
restituirea materiilor prime, maşinilor şi instalaţiilor industriale, vehicolelor
şi a altor bunuri confiscate de armata sârbă. În acest sens, pentru rezolvarea
convenabilă a situaţiei pentru ambele părţi, pe baza înţelegerii dintre membrii
Consiliului Suprem, Banatul a fost împărţit între români şi sârbi, iar partea
răsăriteană, cuvenită românilor, să fie evacuată de unităţile militare sârbe şi
ocupată de trupele franceze. Astfel, Divizia a 11-a franceză, ocupă Lugojul
la 27 ianuarie, "comandantul francez, generalul Tournadre, având ocazia să
cunoască de aproape pe români, a devenit prietenul şi apărătorul sincer al cauzei
românilor"(8). Cu aproape o lună mai înainte, după incidentele maghiararomâne din Arad, generate de vizita generalului Henri Mathias Berthelot,
din 29 decembrie 1918, comandantul Armatei Dunării (Armata Franceză din
Orient), "a dispus punerea Aradului sub protecţia armatei franceze"(9), prin
aducerea de la Timişoara a două unităţi militare din Regimentul 1 Vânători
Africani, completate pe 2 ianuarie 1919 şi de un batalion din acelaşi regiment.
Dar "după intrarea trupelor franceze în Arad, primarul oraşului ( Locs n.a. ), şi
Comandantul armatei franceze din Timişoara, au lansat în 31 decembrie 1918,
o proclamaţie comună, prin care se făcea cunoscut că ordinea şi siguranţa
publică urmau să fie asigurate în continuare de armata franceză, împreună cu
poliţia şi jandarmeria maghiară" ! ! ! ( 10).
Staţionarea unităţilor militare franceze, în cele două mari oraşe, au
întârziat instaurarea administraţiei româneşti în Banat, aproape cinci luni,
conform hotărârilor Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918 şi în
ciuda eforturilor depuse de Consiliul Dirigent de la Sibiu, aducând totodată,
mari deservicii poporului român şi României. Iată ce scria reputatul istoric
Constantin Kiriţescu în acest sens: " la Timişoara, generalul Farret, neavând
la

rechiziţii forţate,
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nici un contact cu românii şi rău impresionat de procedeele sârbeşti, pe de
altă parte linguşit şi sărbătorit de societatea bogată şi luxoasă a ungurilor, a
devenit prietenul acestora. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Arad cu generalul
Gondrecourt, sub protecţia sa, prefectul ungur Barjassy Lajos desfăşura o vie
activitate, care tindea la câştigarea oraşului pentru ungurime. Jandarmeria
ungară a reapărut şi legăturile între Banat şi Ardeal au fost aproape suprimate.
În Arad, sub ochii generalului francez, Divizia a 23-a ungară, comandată
de generalul ungur Soos, făcea pregătiri de război împotriva românilor,
pornind dese incursiuni împotriva liniei de demarcaţie şi dezarmând gărzile
româneşti. Trenurile blindate ungare circulau liber de la Seghedin până în
Munţii Apuseni; de aici a pornit atacul de la 20 februarie împotriva comunei
Şiria"(11). De asemenea, prefectul judeţului Arad, numit la 27 martie 1919,
de Consiliul Dirigent, dr. lustin Marşieu, nu a fost acceptat în Arad şi sfătuit
să-şi stabilească sediul la Radna, iar, la cererea aceluiaşi general francez,
armata română, după ruperea frontului în zona Apuseni lor, a ocolit Aradul, cu
excepţia gării oraşului, continuând-şi înaintarea spre vest, până la Tisa.
Situaţia complexă din Banat va fi influenţată şi de evenimentele politice
şi militare din Transilvania. Aici, la sud de Mureş, în zona aliată, la cerinţa
Comandamentului francez, au pătruns trupele române, conduse de generalul
Traian Moşoiu, eliberând în scurt timp Tulgheş (20 noiembrie 1918), Borsec,
Topliţa, Ditrău, Miercurea-Ciuc, Tg. Mureş(25 noiembrie), Reghin (28
noiembrie), Braşovul (7 decembrie). Cu aprobarea Comandamentului aliat,
datorită generalului Berthelot, trupele române trec Mureşul, eliberează Clujul
(24 decembrie) şi se opresc pe o nouă linie de demarcaţie între localităţile
Sighetul Marmaţiei, Baia Mare, Zalău, Jibou, Ciucea, Zam pe Mureş. (Anexa
nr. 1). "La 28 februarie 1919, Consiliul Militar Aliat, de acord cu Consiliul
Suprem al Conferinţei (de Pace de la Paris n.a.), a admis mutarea liniei de
demarcaţie spre vest, fixând ca limită linia drumului de fier, Satu MareOradea-Arad, fără însă ai se permite şi intrarea în aceste oraşe. În faţa acestei
linii şi până la 5 km. dincolo de linia revendicărilor noastre se va declara
zonă neutră, care va fi ocupată de trupe aliate. "(12) În noaptea de 15-16
aprilie, armata maghiară a atacat cu violenţă pe trei direcţii : valea Someşului,
Cicârlău-Dej, Zalău-Cluj şi Ciucea-Cluj. Ofensiva maghiară a fost înfrântă,
trupele ungaro-secuieşti fiind silite să se retragă dincolo de Tisa, al cărui mal
stâng a fost ocupat integral de armata română, la 1 mai 1919. (Anexa nr. 2).
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Succesele obţinute de armata română au determinat armata franceză să-şi
regrupeze unităţile spre vest, brigada de cavalerie a generalului Gondrecourt,
fiind dislocată la Seghed, comanda oraşului trecând în mâinile altor ofiţeri
francezi. La intervenţia guvernului României, comandantul Forţelor Aliate
din Orient, generalul Franchet d'Esperey, a aprobat intrarea Regimentului 6
Vânători în Arad, în dimineaţa zilei de 17 mai 1919. La 21 iulie, Diviziile a
2-a română şi a 21-a ardelenească, "au trecut în Banat şi au luat în primire
teritoriul român, sub conducerea unei comisii militare mixte franco-românosârbe sub preşedinţia generalului Toumadre"(l3), astfel încât la sfărşitullunii,
România se afla în stăpânirea acelei părţi din Banat, care fusese hotărâtă de
Consiliul Suprem al Conferinţei de Pace şi nu de Tratatul de la Bucureşti, din
4/17 august 1916. Ostilităţile declanşate pe Tisa şi ofensiva armatei române,
încheiată cu ocuparea Budapestei, vor limpezi , odată în plus, în vara anului
1919, raporturile cu Ungaria. (Anexa nr.3). Dar, nerecunoaşterea integrală a
hotărâri lor de la Bucureşti, cu privire la graniţa cu Serbia, cu toată complexitatea
evenimentelor, a nemulţumit atât lumea politică românească, cât şi populaţia
de origine română din Banat şi a ierarhilor săi. Lupta nu era încă pierdută
până la încheierea tratatului de pace cu Ungaria (4 iunie 1920), motiv pentru
care, odată cu deschiderea primului parlament ales al României Mari, în 5118
decembrie 1919, episcopul Caransebeşului, senatorul de drept Miron Cristea,
va ridica cu vigoare problema unităţii naţionale, istorice, social - economice,
religioase, militare şi teritoriale a Banatului, în speranţa intreprinderii unor noi
acţiuni viitoare, de diplomaţia românească, la Conferinţa de Pace, îndeosebi,
în cadrul Comisiei pentru Afacerile României şi Jugoslaviei, care să hotărască
apartenenţa Banatului, de la Dunăre până la Mureş, României. Acest demers,
al viitorului patriarh al României, îl vom prezenta în continuarea comunicării.

II. Cuvântarea "Prea Sfinţiei Sale Episcopului Român-Ortodox
de Caransebeş, Miron Cristea, În Şedinţa Senatul României,
din 18 decembrie 1919
Reproducem cuvântarea episcopului Miron Cristea, după textul apărut
în Monitorul Oficial al României, text tipărit şi sub formă de pliant, pentru
a putea fi răspândit şi cunoscut de cât mai mulţi cetăţeni ai Banatului şi ai
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ca o recunoaştere a valorii sale excepţionale. ( 14) Importanţa
conţinutului şi mesajului cuvântării, pune în evidenţă calităţile de ierarh cărturar şi militant de seamă pentru unitatea românilor, a viitorului patriarh al
României. Argumentele istorice, geografice, geopolitice, militare, culturale ş.a.
ale apartenenţei Banatului la România, sunt fericit completate cu argumentele
unităţii de viaţă spirituală ale "părintelui sufletesc" al credincioşilor români,
deopotrivă ortodocşi şi greco-catolici bănăţeni. Dimensiunea pragmatică a
cuvântării este reliefată de Declaraţia politică adoptată în final, în unanimitate
de voturi, de către Senatul României.
"PS.S. Episcopul Ortodox Român al Caransebeşului, Dr. Miron
Cristea: (Aplause). D-le preşedinte, d-lor miniştri, d-lor senatori! Ca episcop
şi părinte sufletesc, am nu numai chemarea, ci şi îndatorirea sfântă de a privi
lucrurile de la un punct de vedere care stă deasupra singuraticelor partide
politice şi a consideraţiunilor lor.
Să-mi daţi deci voie să vă declar, să descopăr cu toată sinceritatea, dar
şi cu toată dragostea caldă ce o port în suflet faţă de noua mea patrie, acum
română, că eu mi-am închipuit şi aş fi dorit ca primul guvern al RomânieiMari, sau cu alte cuvinte, guvernul primei Adunări naţionale, primei
Constituante, să fie un guvern naţional cu reprezentanţi din toate partidele
politice, de toate vederile şi de toate nuanţele. Astfel politicienii vechi, cu
experienţele lor probate, în cea mai deplină dragoste şi armonie frăţească
şi fără de nici o rezervă să lucreze cu parlamentarii cei noi, care au adus în
Corpurile legiuitoare cunoştinţele lor noi şi mai ales avântul şi însufleţirea
tinerească la revizuirea Constituţiei ţării, în toate părţile ei, şi să aşeze acele
temelii sănătoase pe cari să se dezvolte viaţa noului Stat român, în toate
ramificaţiunile multiplei şi complexei sale activităţi.
Este un interes vital al ţării ca la aceste temelii să privească cu
încredere deplină toţi fiii ţării, fără deosebire de vederi. Dar, d-lor, se vede
că împrejurările de astă dată au fost mai puternice decât dorinţa noastră. Şi
aceste împrejurări au adus cu sine, ca primul cabinet al României întregile să
fie compus, în marea sa majoritate, din reprezentanţii provincii/ar dezrobite.
Eu, d-lor, cu toate că trăiesc mai bine de un an în atmosfera românească,
curată a României întregile, cu toate că în cursul acestui an am trecut prin
multe emoţii, totuşi să-mi daţi voie să vă descopăr că şi în aceste momente
simţesc o adâncă emoţie în sufletul meu, căci în fotoliile ministeriale regăsesc
întregii

ţări,
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pe mulţi din acei luptători ai neamului românesc de dincolo de Carpaţi, cari,
în cele mai dificile împrejurări, cu cinste, cu mândrie, cu bărbăţie şi cu mare
îndrăzneală şi-au apărat neamul în faţa celui mai dârz şi secular duşman, care
pururea le ţinea deasupra capului sabia lui Damocles, iar în faţă deschise
porţile închisorilor ungureşti. (Aplause).
Am deosebita onoare să cunosc, de aproape mai ales, pe reprezentanţii
din guvern cari sunt de dincolo de Carpaţi, căci, încă de pe băncile şcoalei
începând şi până în zilele mai recente am avut cinstea să colaborez cu domniile
lor într - o mulţime de chestiuni de interes public. Şi îmi aduc aminte, cum
domnul preşedinte al guvernului nostru, înainte de aceasta, numai cu mai
bine de un an, în faţa parlamentului maghiar, a cetit cu bărbăţie acea istorică
declaraţie, în care era încadrată posibilitatea de a ne rupe de patria maghiară
şi a ne uni cu fraţii noştri liberi. (Aplause puternice) Ne-am aşteptat la scene
turbulente şi eram pregătiţi să fie ridicaţi pe sus puţinii români de faţă şi
să fie cu puterea scoşi din parlamentul maghiar. Dar impresiunea a fost aşa
zdrobitoare, încât, în loc de represiune, minute întregi n - au îndrăznit nimeni
să ia cuvântul dintre duşmanii neamului nostru.
Dacă d. Vaida- Voevod şi ceilalţi bărbaţi de dincolo de Carpaţi, în
împrejurări grele, au depus toată dragostea şi râvna către neam, vă întreb:
mai poate fi vreo îndoială astăzi, când îi vedem în situaţiunea strălucită de
cârmuitori ai liberului neam românesc, că nu vor fi călăuziţi de acelaşi simţ
al datoriei ? (Aplause). Am deplină încredere în ei şi în nobilele lor intenţiuni,
şi ştiu şi cred, că se vor năzui şi vor depune, în locurile de încredere ce li s-au
dat din partea ţării şi a Regelui, toată munca lor şi tot sufletul lor, pentru
propăşirea patriei române, în toate privinţele şi în toate direcţiunile. (Aplause).
Programul noului guvern l-aţi auzit. Aplauzele domniilor-voastre sunt
dovada că convine unanimităţii onoratului nostru Senat. Din parte-mi aflu de
ajuns- să scot la iveală toată bucuria mea în faţa promisiunilor ce ni s-au dat
-de a lua astfel de dispoziţiuni grabnice, cari să pună capăt multelor nevoi de
tot soiul şi să se aducă ţara la mersul ei normal, asigurându-se funcţionarea
statornică a tuturor nervilor ei de viaţă. (Aplause). Celelalte dispoziţiuni
cuprind indicaţiuni de proiecte pentru aşezarea aşezămintelor ţării pe temelii
democrate, cari să susţină echilibrul necesar şi să restabilească deplină
dreptate între deosebitele clase sociale, din cari se compune ţara şi va fi
compusă şi în viitor.
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de aceasta însă, am o singură dorinţă de făcut înaltului nostru
guvern. Când este vorba de democratizarea aşezămintelor ţării, să aibă în
vedere că aplicarea principiilor democratice să o facă în acea măsură şi în
aceaformă care să corespundă evoluţiei sociale şi politice a ţării şi a poporului
ei. (Aplause). Căci dacă aceasta nu se va avea în vedere, se poate întâmpla să
ne tăiem cu cuţitul nostru propriu!
Iar, pe de altă parte, am o dorinţă şi către domniile voastre, onoraţi
colegi din incinta acestui înalt Senat: şi cei mai nobili bărbaţi de stat şi
miniştri cu cele mai admirabile intenţiuni, chiar în împrejurări deplin normale
nu sunt totdeauna în stare să facă ceea ce vor, ci numai ceea ce le permit
împrejurările. De astădată însă împrejurările sunt excepţional de grele; ba
unele s-au prefăcut într-un fel de forţe elementare, faţă de cari şi guvernele
cele mai bune pot sta adeseori neputincioase.
De aceea v - aş ruga pe toţi să conlucrăm în cercurile largi ale maselor
poporului, pentru a deprinde aceste mase, mai ales în starea susceptibilă şi
enervantă de astăzi, ca să aibă cuvenita răbdare, când aşteaptă de la guvern
realizarea proiectelor anunţate. (Aplause),
Curat vorba poetului:
«Lumea asta-i un râu mare, mult repede şi rece,
A cărui unde omul de-a 'notul când le trece,
La mal nici când nu poate sosi unde-a dorit,
De valuri totdeauna mai jos este răpit».
Scuzaţi acest intermezzo literar.
Deci, atât în numele meu cât şi în numele celorlalţi membri ai Senatului,
care m - au încredinţat a vorbi, ţin să declar, că vom da noului guvern, cu care
am conlucrat şi în altă parte cu cinste, tot sprijinul de care suntem capabili.
(Aplause prelungite).
Am autorizaţia specială a episcopatului de a mai scoate în relief
îndeosebi, complacerea bisericii ortodoxe faţă de enunţul d-lui primministru, că va ţine întotdeauna seamă, în activitatea sa şi a guvernului său,
de tradiţiunea bisericii ortodoxe, a cărei activitate, din cele dintâi zile ale
plămădirii neamului românesc până astăzi, este strâns concrescută cu întreaga
viaţă a ţării şi a neamului acestuia. (Aplause prelungite). Şi acela care se va
atinge de această pânză a ortodoxiei naţiunii române, adică a ortodoxismului
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român sau a românismului ortodox, acela ar începe să destrame tot trecutul
ţării şi al neamului şi să pericliteze şt viitorul lor. (Aplause).
Într-o singură chestiune, d-lor senatori, să-mi daţi voie să atrag
speciala atenţiune a d-lui prim ministru şi a înaltului nostru guvern. Este
chestiunea fruntariilor ţării noastre şi, în deosebi, este chestiunea, ce pe
mine ca episcop - căruia i s-ar putea da titulatura de episcop al Banatului
-mă interesează de aproape. Banatul, d-lor, este un colţ de ţară, care nu
numai este românesc, ci este leagănulleagănului nostru românesc. (n.a.sublinierea nostră)
Voci: Bravo! (Aplause prelungite şi îndelung repetate).
P S. S Episcopul Ortodox Român al Caransebeşului, dr. Miron Cristea:
Prin urmare, fiecare român, toată suflarea românească, sau - cum zicem noi
bănăţenii- «tot natul» are datorinţa să ne sară în ajutor, când odată strigătul
nostru de primejdie ar da alarmă. Din punctul de vedere geografic, acest colţ
de ţară care are margini atât de ideale : Mureşul, Tissa, Dunărea, formează
un asţfel de întreg, încât este temerar a te gândi că se poate împărţi, că se
poate tăia în două. (Aplause).
Voci: Bravo 1
P S. S. Episcopul Ortodox Român al Caransebeşului, dr. Miron Cristea:
Iar din punctul de vedere economic, viaţa economică, comercială şi industrială
din Banat este atât de închegată încât a o rupe în două însemnează a duce
Banatul întreg la decadenţă pe toată linia, cum a mai fost odată pe vremea
turcilor, care asemenea au rupt Banatul pe un timp în două.
Eu, ca episcop al acestui ţinut, am reşedinţa la Caransebeş, care
oraş avea 50.000 locuitori, iar în urma dominaţiunii turceşti, după ruperea
Banatului în două, a scăzut la 7-8.000 locuitori. Toate căile de comunicaţiune,
râurile, apele şi întregul sistem de hidrotehnică cu numeroase canale sunt
puse în serviciul acestei vieţi economice unitare.
Veţi fi citit şi d-voastre cazul aproape hazliu, că fraţii noştrii sârbi, cu
cari voim să trăim în cele mai bune raporturi, când au părăsit şi evacuat
Timişoara au încărcat câteva şlepuri cu atâtea mărfuri, care erau să fie
transportate pe canalul Bega. Partea de sus din canalul acesta este în mâinile
noastre şi atunci românii voind a le face piedici au pus staule şi îndreptând
apa în altă direcţiune ş/epurile au rămas pe uscat; vă puteţi deci închipui, câte
conflicte şi mizerii inutile se vor naşte, dacă se va împărţi Banatul în două.
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Fruntariile de astăzi, care sunt În Banat, nu sunt numai o imposibilitate,
dar să-mi scuzaţi expresia, sunt curat ridicole. Satul cu casele sunt in ţara
românească, iar lanurile sunt dincolo În aşa numita parte ameninţată să
devină sârbească. Astfel şi ţăranii noştri sunt nevoiţi a merge la seceră şi la
cules de cucuruz cu certificate cu fel de fel de peceţi de la diregătoriile civile
şi militare, şi până să sosească aceste certificate s-a scuturat grâu! şi oamenii
au o mulţime de pagube. În alt caz satul este În România şi casa preotului În
altă ţară.

Iar din punct de vedere strategic, cei cu cădere În această materie,
spun, că de pe vestita culă a Vârşeţului, care este o colină pe un şes din
sudul Banatului, poţi, cu tunuri nu tocmai de mare calibru, să puşti În Anina.
Şi Anina este o localitate care are mine de cărbuni, din care se alimentează
marile stabilimente industriale din Reşiţa. Şi atunci, ce ne foloseşte Reşiţa,
dacă aceste mine sunt in tot momentul ameninţate ?
Asemenea puncte vulnerabile strategice avem nu numai În Banat, ci,
după cum cu durere aţi auzit, şi in părţile Maramureşene, aşa Încât, adeseori
Îţi vine să bănuieşti că din partea cea apuseană, ţara noastră românească a
fost lăsată descoperită, pe când Tisa şi cu Dunărea În părţile bănăţene, ar fi
pentru România Întreagă o graniţa dintre cele mai ideale, mai puternice. D.
ministru-prezident, În expozeul său, ne-a lăsat deschisă speranţa că se pot
urma tratative În privinţa Banatului cu vecina noastră Serbia.
De altă parte, însă, se ivesc temeri, ca nu cumva graniţele acestea să
rămână pentru noi definitive, şi astfel cea mai sănătoasă şi mai dezvoltată
parte a neamului nostru românesc din acele părţi ale Banatului să rămână
in afară de graniţele ţării noastre, ca aceşti buni români să nu aibă parte de
bucuria de a se uni cu patria lor mumă, in dorul căreia, precum prea frumos a
zis d. ministru prezident, ne-au adormit fraţii, părinţii şi toţi Înaintaşii noştri.
Daca aceasta s-ar Întâmplă, atunci noi românii din Banat ne aflăm Într - o
situaţiune mai mult sau mai puţin analoagă cu a fraţilor noştri francezi din
Alsacia şi Lorena la 1870. (Aplause).
Gambetta, de pe acel timp, voind să Încheie pace cu nemţii, a zis celor
din Alsacia şi Lorena: «sunteţi fraţii noştri, ne doare din adâncul sufletului
de voi; dar pentru interesele mari şi generale ale Franţei, pe voi trebuie să
vă abandonăm, să vă jertfim». Şi atunci reprezentanţii Alsaciei şi Lorenei au
răspuns: «oficialitatea Franţei poate face ce va voi, dar sufletele noastre vor
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rămâne veşnic

cu Franţa. (Aplause prelungite).«Noi vom rămâne şi pe viitor
membrii ai marii şi nobilei naţiuni franceze». Şi această declaraţie hotărâtă
au repetat-o cu energie şi bărbăţie şi în parlamentul nemţesc, în care mai
târziu au intrat.
D-lor senatori, eu nu am avut ocazia să cunosc dosarul tratativelor
de la Paris; deci nu pot vorbi pe temei de documente. Este insa cu putinţă
că interese mari şi grave au pus guvernul nostru într- o situaţiune de forţă
majoră ca să iscălească pacea şi să nu rişte interesele generale pentru
un interes mai mic. Onoratul Senat va avea ocaziunea să studieze şi să se
pronunţe în această chestiune, atunci când se va prezenta aici actul păcii,
pentru cuvenita ratificare. Chestiunea păcii însă între noi şi Ungaria are să se
prezinte ulterior; prin urmare, mai exista posibilitatea de a rezista. (Aplause).
In vederea acestei posibilităţi voi adresa rugarea mea, care este rugarea
tuturor sufletelor din Banat, către d. premier al cabinetului nostru.
D-lor! Eu ca episcop, am nu numai considerente politice şi diplomatice,
eu ca episcop sunt tot odată şi părintele sufletesc al celor 86.000 de români
şi fii sufleteşti care sunt ameninţaţi sa se înece. In afară de aceştia, adăugaţi
încă 10-12.000 de români cari sufleteşte aparţin episcopului nostru de la
Arad, colegul meu şi alte câteva mii de români aparţinând episcopului grecocatolic român de la Lugoj pe lângă românii cari mai sunt bisericeşte supuşi
ierarhiei sârbeşti.
Prin urmare, chiar şi în cazul daca in acest Senat, din 260 membri, s-ar
găsi 259 cari să abandoneze pe aceşti bănăţeni, eu, ca părinte sufletesc, şi
atunci ar trebui sa-mi separ votul meu, căci inima nu-mi permite, dragostea
mea de părinte către toţi credincioşii mei nu mă lasă să nu le întind mâna de
ajutor până în momentul cel mai din urmă şi să nu cer cu orice preţ salvarea
lor. (Aplause).
D. M Policrat: Majoritatea Senatului va simţi ca Sfinţia Ta.
P S. S. Episcopul Ortodox Român al Caransebeşului dr. Miron Cristea:
Să-mi daţi voie deci, d-lor senatori, ca, atât in numele meu şi în numele
colegilor episcopi care suntem aici membrii de drept, cât şi în numele acelor
senatori bănăţeni cari sunt membrii ai partidului naţional român de dincolo
de Carpaţi, precum şi în numele acelor senatori cari sunt independenti, dar
tot din Banat, precum şi în numele reprezentanţilor şvabilor din Banat, să fac,
în faţa d-voastre, în faţa Ţării şi în faţa lumii întregi următorul anunfiament:
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DECLARA ŢIUNE
«Banatul - carele din punct de vedere etnic este leagănul neamului
românesc -se înfăţişează în toate privinţele ca un întreg indivizibil.
Din cele mai vechi timpuri, românii sunt singurii locuitori de baştină
ai Banatului.
În fruntea lor au apărat" vadurile Dunărei", luptând pentru creştinătate
şi pentru cultura apuseană: Iancu Vodă Corvinul şi Paul Chinezul, întocmai
ca Voievozii Principatelor Române învecinate. Deci al românilor trebuie să fie
şi dreptul de-a fi stăpânii lui.
Şi - cu toate că în veacurile din urmă duşmanii secu/ari ai neamului
românesc au împestriţat unele ţinuturi bănăţene cu răzleţe colonii străine,
sprijinite şi ajutorate pe întreaga linie de puterea Statelor austriac şi ungar,totuşi elementul românesc, prigonit şi strâmt arat, formează marea majoritate
a locuitorilor lui, şi Banatul întreg şi-a păstrat caracterul său românesc.
Astfel- chiar şi numai cu considerare la înaltele principii de libertate,
statornicite de factorii Puterilor, cari croiesc din nou harta Europei, şi acceptate
de toate ţările, precum şi cu considerare la principiul autodeterminaţiunii:
este absolut firesc că Banatul întreg nu poate aparţine decât României, cu
atât mai vârtos, că aceasta o doresc nu numai românii, ci o cere şi totalitatea
şvabilor şi a slovaci/ar din Banat, adică patru cincimi a locuitorilor lui.
Între frontierele sale atât de ideale, cum e Mureşul, Tisa şi Dunărea,
pulsează o însemnată viaţă economică, comercială şi industrială unitară şi
atât de strâns legată prin produsele solului şi ale subsolului, prin râurile, căile
de comunicaţiune, precum şi prin canalurile unui întreg sistem hidrotehnic,
încât o divizare a Banatului nu numai va conturba întreagă această stare
înfloritoare, ci va provoca o mare decadenţă, cum s-a întâmplat pe timpul
turcilor, care de asemenea sfâşiaseră acest frumos colţ de ţară.
Alipirea întregului Banat la România o cer şi marile jerţfe şi însemnatul
concurs dat de poporul român şi de viteaza sa oştire întru obţinerea definitivei
biruinţe a glorioşi/ar noştri aliaţi.
Adus am aceste jerţfe, deoparte îndemnaţi de simţul firesc, că în marele
conflict mondial locul poporului român trebuia să fie alăturea de marile
sale surori latine, şi de popoarele cari luptau pentru dezrobirea şi drepturile
popoarelor asuprite, şi peste tot pentru idealurile omenirei. De altă parte,
poporul român a fost îmbărbătat în vitejia sa şi de cuprinsul tratatului de la
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4/17 August 1916, care cu iscălitura celor patru mari Puteri aliate a sanctionat
dreptul României şi asupra Banatului întreg.
Aceasta o cere şi interesul general pentru pacea acestor părti. căci
proiectata lui împărtire cu hotarele imposibile de azi va crea un fel de Alsacie
şi Lorenă a orientului, care va fi un izvor de continue certe între două tări şi
popoare, care până acuma nu s-au răsboi! între sine, şi au şi pe viitor mari
interese de bună vecinătate.
În temeiul acestor considerente, noi, subsemnatii senatori ai Banatului,
în numele celor ce ne-au trimis în această primă Adunare Natională a României
Mari, în perfectă înţelegere cu deputatii bănăteni din Cameră, pretindem cu
toată hotărârea:

1) Ca atât guvernul tării, cât şi toti ceilalti factori ai ei, în intelesul
unanime a Marei Adunări Nationale de la Alba-Iulia şi a Adunări/ar
Naţionale locale de la Lugoj (10 Iunie 1919) şi Timişoara (10 August 1919),
să insiste pentru alipirea integrală a Banatului la patria mamă;
2) Enuntăm că nu vom recunoaşte sub nici o formă ştirbirea acestui
drept indiscutabil;
3) Şi protestăm sus şi tare contra oricărei tendinţe de-a smulge de
la sânul patriei mame pe cea mai sănătoasă, mai bogată şi mai înaintată
parte a pământului românesc, ai cărei fii, între orice împrejurări, vreau să
fie considerati ca apartinând Patriei române, con topiti sufleteşte cu fraţii lor
de pretutindeni, şi cari incurajati de sfintenia şi dreptul cauzei lor şi de pilda
patriotică de la 1871 a fratilor lor francezi din Alsacia şi Lorena, exclamă
acum şi vor exclama şi în viitor plini de nădejde în zile mai bune: «Banatul
nu-i pierdut»!
Bucureşti, 5118 Decemvrie 1919».
Această declaratiune este semnată de: Dr. Ilie Miron Cristea, senator,
Episcop ortodox român al episcopiei Caransebeşului; Dr. Valeriu Traian
Frentiu, senator, Episcop greco-catolic român de Lugoj; Ioan I. Papp, senator,
Episcop român ortodox al Aradului; Dr. George Popovici, senator, protopop
ai Lugojului; Silviu Bichiceanu, senator, paroh ortodox român în Nerău,
judetul Torontal; Fabriciu Manuilla, senator, protopopul Lipovei; Gherasim
Sârbu, senator, protopopul Belinului; Filare! Musta, arhimandrit, vicar
episcopesc în Caransebeş; Em. Ungureanu, senator, avocat în Timişoara;
Dr. Ion Traian Bădescu, senator, consilier în consistoriul din Caransebeş;
hotărârii
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Sebastian Olariu, senator şi proto-presbiter în Făget; Ion Marcu, senator al
circumscriptiei Bocşa-Reşi{a, primar în Baeşa-Montană; Dr. Petru Corneanu,
avocat în Oravi{a; Dr. Mihail Brădiceanu, senator de Sasca; Heinrich Bader,
senator de Timiş-Torontal; Wilhelm Kopony, senator de Timiş-Torontal.
(Aplause prelungite). «Senatul a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca această
cuvântare să fie afişată în toate comunele României Mari». ( 15)
De menţionat că, în acele împrejurări istorice, o însemnată contribuţie
la consolidarea Marii Unirii, şi la integrarea vieţii culturale şi spirituale a
Banatului, în marea familie a României reîntregite, a avut-o şi episcopul grecocatolic Alexandru Nicolescu, care a păstorit la Lugoj, între anii 1922 -1935,
ierarh născut la Tulgheş, în judeţul Harghita, în apropierea Topliţei natale a
patriarhului Miron Cristea. (16) Din aceiaşi zonă binecuvântată din inima
României, din actuala Eparhiei a Covasnei şi Harghitei, în scaunul vlădicesc de
la Caransebeş, a fost întronizat, peste ani, episcopul Veniamin Nistor, născut la
Araci, jud. Covasna, la 1O februarie 1886, în familia preotului Dionisie Ni stor.
A păstorit credincioşii din Episcopia Caransebeşului, între anii 1941 şi 1948,
până la desfiinţarea episcopiei, de către regimul comunist, în anul 1948. ( 17)
În anul 1996, la împlinirea a Il O de la naşterea sa, la Sf. Gheorghe şi la Araci,
au avut loc o serie de manifestări comemorative (expoziţie documentară,
masă rotundă, dezvelirea unei plăci memoriale şi o slujbă de pomenire, cu
participarea vrednicului de pomenire dr. Antonie Plămădeală, mitropolitul
Ardealului, dr. Laurenţiu Streza, atunci episcop de Caransebeş, azi mitroploit
al Ardealului şi a P.S. Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei). ( 18)
De o cinstire deosebită se bucură, patriarhul Miron Cristea, pe meleagurile
sale natale. Din iniţiativa Fundaţiei Culturale "Miron Cristea, începând din
1998, an de an, la Topliţa, sunt organizate "Zilele Miron Cristea", prodigioasă
manifestare cultural-ştiinţifică şi de spiritualitate romnânescă, care se bucură
de un binemeritat prestigiu la nivel local, regional şi naţional. ( 19)
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TRECEREA ÎN VEŞNICIE A PATRIARHULUI MIRON
CRISTEA, PRILEJ DE RESEMNARE ŞI
ÎNDURERARE LA CARANSEBEŞ
Lavinia Diana Micu
Serviciul Judetean

Caraş-Severin

al Arhivelor

Naţionale

În luna martie 1939 caransebeşenii alături de întregul neam românesc
îşi aplecau cu smerenie genunchii în faţa voinţei atotputernicului Dumnezeu
de a înălţa la ceruri sufletul primului patriarh ortodox ce a păstorit ca episcop
în perioada 1910-1919 şi eparhia Caransebeşului. Cu acel trist prilej preotul
profesor Gheorghe Cotoşman scrie în numele întregului Banat următoarele:
"Caransebeşul ... şi Banatul depune o lacrimă caldă pe sicriu!, care, În stihuri
triste, psalmodieri şi cădelniţări, se Întoarce fn Ţară, aducând şi dând gliei
străbune pe Cel ce a binemeritat de la Biserică şi Patrie". 1
Modeste informaţii documentare existente la Serviciul Judeţean Caraş
Severin a Arhivelor Naţionale şi în arhiva Episcopiei din Caransebeş arată
că de îndată ce Prefectura fostului judeţ Severin anunţa telefonic în data de 7
martie 1939 "că iPS.S Patriarhul Miron a adormit În Domnul În ziua de 6
martie a.c. la Cannes ", "se îndrumă toţi protopopii" ... "ca pe toate bisericile
să se arboreze steag negru şi să se tragă clopotele de 3 ori pe zi. În biserica
catedrală astăzi la ora 12 să se săvârşească panahida ". 2
Biserica romano catolică, evanghelică, reformată şi Templul mozaic,
au fost invitate în scris de primarul Caransebeşului, Virgil Budinţian, ca în 7
martie la ora 12 să oficieze un serviciu religios pentru odihna sufletului I.P.S
Patriarh Miron Cristea. De asemenea printr-o circulară primarul a rugat toate
instituţiile din oraş să-şi trimită delegaţi la serviciul religios oficiat la ora 12 în
biserica ortodoxă română cu acest trist prilej. 3
"Foaia diecezană" , an LIV, nr. Il din 12 martie 1939, p. 4.
Arhiva Episcopiei Caransebeş, Fond bisericesc- 121/1939.
J S.J.A.N. Caraş-Severin, fond Primăria oraşului Caransebeş, dosar 5/1931-1939, f.
1

2

33; 34.
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În 9 martie 1939 episcopul Caransebeşului Vasile Lăzărescu a adresat
primarului, comandantului Gamizoanei, preşedintelui Tribunalului şi prim
pretorului Plăşii Caransebeş următoarea convocare:
"Adânc îndureraţi Vă comunicăm că inalt Prea Sfinţitul şi Prea Fericitul
Patriarh Miron a trecut la cele vecinice departe de pământul Ţării pe care
atât de mult a iubit-o şi pentru a cărei înflorire şi renaştere atât de mult s-a
străduit.

Rămăşiţele pământeşti ale ÎPS.Sale se vor aduce acasă şi trenul mortuar

va trece prin gara Caransebeş sâmbătă, 11 Martie a.c., la ora 1 p.m.
in vederea luării dispoziţiilor cuvenite pentru a întâmpina în mod demn
rămăşiţele pământeşti ale lerarhului care cu vrednicie a păstorit eparhia
noastră timp de 11 ani, Vă rugăm să binevoiţi a lua parte la consfătuirea ce va
avea loc astăzi, 9 martie a.c. ora 5 p.m. în reşedinţa noastră episcopească ". 4
De asemenea episcopul Vasile Lăzărescu a trimis adrese şi altor şefi de
"autorităţi" din Caransebeş "pentru ca şi personalul de sub conducerea
Dvoastră să participe în număr cât mai mare "5 , iar direcţiunile şcolilor din
Caransebeş au fost invitate să fie prezente în gara oraşului împreună cu corpul
profesoral şi cât mai mulţi elevi.
De asemenea s-au dat dispoziţii de către Sfântul Sinod ca trenul mortuar
să fie întâmpinat în toate "gările din eparhie "6 , iar episcopul Vasile Lăzărescu
s-a interesat dacă" doi preoţi cu odăjdii aurii pot însoţi vagonul mortuar până
la Turnu Severin ori Bucureşti ". 7
Din partea eparhiei Caransebeş a fost comandată o coroană spre a fi
aşezată "pe sicriull.PS. Sale mult regretatului Patriarh Miron ". 8
În semn de adâncă preţuire pentru cel care a ocupat un loc distinct în elita
personalităţilor române, în data de 1Omartie 1939, primarul oraşului Caransebeş
dă următoarea decizie: "Noi, Primarul oraşului Caransebeş, având în vedere
că trenul mortuar ce transportă rămăşiţele pământeşti ale fostului Patriarh şi
Preşedinte al Consiliului de Miniştri trece prin gara oraşului nostru, luând în
considerare că Preafericitul Patriarh adormit în Domnul a păstorit Eparhia
Caransebeşului şi a locuit în acest oraş timp de 1Oani, se cuvine deci a cinsti
4

5
6
7

K

Ibidem, f. 39.
Arhiva Episcopiei
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Caransebeş,

Fond bisericesc - 121/1939.
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memoria sa" ... "Aprobăm toate cheltuielile incopciate cu decorarea gării,
cumpărarea unei coroane şi alte cheltuieli impreunate cu cinstirea cuvenită a
fostului Patriarh şi Preşedinte al Consiliului de Miniştri ". 9 Doamna Jumanca
Maria subşefă de birou la Uzina Electrică, a fost delegată să se deplaseze la
Timişoara spre a aduce pe cheltuiala primăriei "o coroană de flori naturale
împreună cu panglica necesară". 10 Gara din Caransebeş a fost decorată de
angajaţi de la Serviciul Tehnic al Primăriei şi de la Întreprinderea de Pompe
Funebre.
Mărturiile contemporanilor presărate în presa vremii arată că trenul
mortuar a intrat în ţara îndoliată în 11 martie 1939 prin gara de frontieră
Jimbolia, apoi a ajuns la Timişoara, s-a oprit la Lugoj şi ulterior la Caransebeş.
Aici "toată populaţia oraşului şi din jur a venit să dea ultimul onor aceluia
care i-a păstorit timp de 1Oani, din preajma şi din decursul războiului mondial.
Prea Sfinţitul episcop Vasile în fruntea unui sobor mare de preoţi
îmbrăcaţi în odăjdii de doliu a rostit ecteniafunebrală, pentru fericita odihnă
a Patriarhului Miron al României. Corul studenţilor teologi a executat duios şi
solemn: «Adusu-mi-am aminte ... » Corul Reuniunei de cântări Înalţă prelung:
«Vecinică pomenire!».
Autorităţile oraşului, în frunte cu D-1 primar Dr. V. Budinţean, toate
şcoalele cu profesorii lor, armata cu comandantul şi miile de credincioşi
Însoţesc duios cu privirile şi gândurile lor de rugăciune, trenul mortuar ce
dispare in zare ...
Prea Sfinţia Sa părintele episcop Vasile, Însoţit de protodiaconul
T Roşea se urcă În trenul mortuar unde se afla: PS.S arhiereul E. Antal
cu indurera/a familie a Patriarhului, apoi mai erau: l.PS.S Visarion al
Albaniei, Păr. N. Popescu, Dl Ministru Zigre al Cultelor, Dl. Ministru Băran,
Subsecretar de Stat la Interne, Dl M Măgureanu Subsecretar de Stat la
Preşedinţia Consiliului, Dl. Rezident Regal A. Marta al Ţinutului Timiş, Dl.
Maior Sachelarie comandantullegiunii de jandarmi ş.a.
Din eparhia Caransebeşului s-a format o echipă de preoţi cari au cetit
la căpătâiul celui răposat, până la Turnu Severin, compusă din protopopii: 1.
9

S.J.A.N.

10

Ibidem.

Caraş-Severin,

fond

Primăria oraşului Caransebeş,

37.
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Oraviţan şi Dr.

1. Ieremia, apoi preoţii: Gh. Popoviciu, M Jigorea, Şt. Bololoi,
N. Sintescu, R. Pop ş.a. ". 11
Primăria oraşului Caransebeş a transmis ulterior în scris un mesaj de
mulţumire pe adresa Întreprinderii de Pompe Funebre, .. pentru decorurile
funebre ce aţi binevoit a da, cu ocazia trecerii prin gara Caransebeş a trenului
mortuar", .,precum şi pentru felul cum aţi organizat împodobirea gării cu
prilejul acestei triste solemnităţi ". 12
Preocupările Primăriei oraşului Caransebeş de a cinsti cum se cuvine
memoria marelui ierarh Miron Cristea au continuat. Astfel pentru ziua de
duminică 12 martie 1939 s-au luat măsuri ca toate spectacolele programate
a avea loc în oraş să fie suspendate, tuturor bisericilor din oraş, indiferent de
confesiune, li s-a transmis să facă pomenirea Patriarhului în cadrul serviciului
divin, iar Societatea Culturală Astra a fost invitată să organizeze o şezătoare
pentru comemorarea I.P.S.S, programul acesteia urmând să fie stabilit de
comun acord cu primăria. 13
Această iniţiativă a fost absolut lăudabilă, având în vedere nobilele
preocupări culturale de revitalizare a despărţămintelor Astrei, în care Miron
Cristea a fost implicat major în perioada căt a îndeplinit înalta demnitate de
episcop la Caransebeş.
La Bucureşti, sicriu! cu trupul neînsufleţit al Patriarhului a fost depus
în naosul catedralei patriarhale, slujba de înmormântare fiind oficiată în ziua
de marţi, 14 martie, în prezenţa a numeroşi ierarhi din ţară şi străinătate, a
regelui Carol al II lea şi voevodului Mihai, oficialităţilor centrale, miniştrilor,
ambasadorilor, ofiţerilor superiori, reprezentanţilor aşezămintelor culturale,
precum şi a numeroşi preoţi, monahi, credincioşi, studenţi teologi şi elevi
seminarişti.
.. Peste două mii de credincioşi din eparhia Caransebeşului,
priveau cu pietate, din străzile Bucureştiului, ultimele onoruri ce le aduce
ţara fostului episcop al eparhiei lor ". 15 Primăria oraşului Caransebeş a
14

11
12

"Foaia diecezană", an LIV, nr. 12 din 19 martie 1939, p. 2.
S. J. A. N Caraş-Severin, fond Primăria oraşului Caransebeş, dosar 5/1931-1939 ,

f. 52.
13

Ibidem, f. 39.
Diacon Gheorghe 1. Moisescu, Moartea şi îngroparea Prea fericitului intru pomenire
Miron Patriarhul României, în rev. "Biserica Ortodoxă Română", Bucureşti, an LVII, nr. 3-4
(martie-aprilie), 1939, p. JSS-157.
15
"Foaia diecezană", an LIV, nr. 12 din 19 martie 1939, p. 2.
14
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achitat "costul scrierii unei table portative, cu inscripţia CARANSEBEŞ " 16
purtată în semn de omagiu de grupul de locuitori ai oraşului, participanţi la
înmormântarea Patriarhului.
O asemenea personalitate a cărei viaţă" a fost toată acţiune, frământare,
muncă pentru Neam, pentru Ţară, pentru Biserică " 17 , merita într-adevăr
funeralii naţionale.
Şi la Caransebeş în ziua de 14 martie la ora 11 dimineaţa, ca unnare a
ordinului telefonic al Ministerului de Interne, în toate bisericile trebuia să se
oficieze servicii funebre pentru defunctul Patriarh, la care aveau să participe
toate autorităţile civile şi militare, iar serviciile publice trebuiau suspendate. 18
În mod special toţi angajaţii şi funcţionarii primăriei au fost rugaţi printr-o
circulară să participe în haine de sărbătoare la serviciul religios oficiat în toate
bisericile oraşului.
Extrem de atent primarul Virgil Budinţian, în numele cetăţenilor
Caransebeşului, a condolat printr-o telegramă pe nepotul Patriarhului,
arhiereul vicar Emilian Antal. 19 Acesta l-a însoţit pe Miron Cristea de-a lungul
călătoriei până la Cannes şi i-a fost alături împreună cu sora sa, până şi-a dat
obştescul sfârşit.

"Telegramă

Prea Sfinţitului Arhiereu Vicar Emilian Antal
Bucureşti

Patriarchie
Cetăţenii oraşului Caransebeş păstoriţi odinioară

de marele lor ierarch
Miron deplâng cu sinceră durere adormirea Lui în domnul şi exprimă Prea
Sfinţiei Voastre şi familiei îndoliate respectuoasele şi recunoscătoarele lor
condoleanţe.

Primar: Dr.
16

S.J.A.N.

Budinţian

Caraş-Severin,

"

fond

Primăria oraşului Caransebeş,

dosar 5/1931-1939, f.

50.
17

Ilie Şandru, Patriarhul Miron Cristea, Editura "Grai Românesc", Miercurea-Ciuc,
2008, p. 279.
IH S.J.A.N. Caraş-Severin, fond Primăria oraşului Caransebeş, dosar 5/1931-1939, f.
44.
19
Ibidem, f. 42.
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Deoarece la data morţii sale Î.P.S.S. dr. Miron Cristea pe lângă înalta
demnitate bisericească, cea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
a îndeplinit şi pe cea de Prim ministru, primarul Budinţian a avut grijă să
trimită telegrame pe adresa Patriarhiei, P.S.S. Mitropolitului Nicodim (ce
avea să devină viitorul Patriarh al României), respectiv pe adresa Guvernului
României, viitorului prim ministru Armand Călinescu: 20

" Telegramă
Înalt Prea ~finţiei Sale Nicodim
Bucureşti

Patriarchie
Deplângem îndureraţi adormirea în Domnul al marelui ierarh Miron,
care în vremuri de opresiune românească ne-a păstorit cu binecuvântată rodire
duhovnicească şi care ridicându-se dintre noi a ridicat biserica şi neamul/a
înălţimi ce rămân pentru totdeauna în istorie.
Credincioşii oraşului Caransebeş îl deplâng cu recunoştinţă şi exprimă
Sf Sinod respectuasele lor condoleanţe.
Primar: Dr. Budinţian "

" Telegramă
Domniei Sale Domnului Prim ministru Armand Călinescu
Bucureşti

În clipa când moaşte le marelui ierarh Miron traversează istoricul pământ
al Caransebeşului, oraşul de reşedinţă al secularei vlădicii pe cari în decada
celei mai grele opresiuni naţionale El a ştiut să o înalţe la culmi româneşti
şi duhovniceşti ce rămân pentru totdeauna în istoria neamului, păstoriţii săi
de odinioară se închină cu recunoştinţă amintirii sale şi roagă pe Excelenta
Voastră şi Înaltul Guvern să primească respectuasele lor condoleanţe pentru
marea pierdere ce o îndură Ţara şi Naţiunea.
Primar: Dr. Budinţian"

20

Ibidem, f. 41, 43.
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La îndemnul Sfântului Sinod, la împlinirea a 40 de zile, 6 luni respectiv
an, de la trecerea către Domnul a Fericitului Patriarh Miron, s-au oficiat
în toate bisericile ortodoxe române din eparhia Caransebeşului, slujbe de
pomenire. 21
Cu certitudine însă, măreţia şi complexitatea acestei personalităţi ce a
activat cu atâta curaj, pricepere şi remarcabile realizări atât în plan bisericesc
cât şi cultural, social şi naţional se cuvin a fi pomenite veşnic.

21

Arhiva Episcopiei

Caransebeş,

Fond bisericesc- 121/l939.
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AUTOCEFALIA- CONSTRICŢIA ECLESIALITĂ ŢII
LA IDEOLOGIZAREA ETNICULUI
Viorel Dare/ Cherciu

Biserica Creştină, aşa după cum ştim, îşi are "certificatul de naştere"
la Cinzecime şi a avut un parcurs istoric "sinuos", nu cum era de aşteptat, un
"drum ca-n palmă", adică neted şi fără efectuarea de "rute ocolitoare". Râvna
Apostolică a Creştinismului Aurora) nu s-a dovedit a fi îndestulătoare pentru
"Reuşită", deoarece ,,sociologia Jspitei" 1 deveni operantă în Temporalitate,
fapt ce determină nenumărate "opriri pe traseu", schimbări de macaz fără
instaurarea unei "Civilizaţii a lubirii" 2 care să aibă o "Călătorie" în Veac ferită
de orice Rătăcire.
Evanghelia, ,,Arhiva Sfântă" 3 a Bisericii lui Hristos, "prea simplă"
pentru o Lume Întortocheată, nu a putut rămâne până la Capăt, pentru
Omenirea Decăzută "traiectoria vie a Religiosului"\ decât pe "Alocuri", Ea a
avut "şansa"a fi ,Jmplinită şi Întreagă" 5 •
"Privitorii" (necreştinii), dar şi cei "implicaţi" în Creştinismul Istoric
au volens-nolens un anunit "reprezentaţionalism mentaf' 6 asupra "Religiei lui
Corina Bistriceanu Pantelimon, Ispita sinelui in societatea modernâ, în "Analele
din Craiova. Seria Filosofie",-nr. 20, 2007, p. 232.
2
Mihail Neamţu, Povara libertăţii. Antiteze, paradigme şi biografii moderne, Iaşi,
Editura Polirom, 2009, p. 15.
1
Stilianon G. Papadopoulou, Teologie şi limbă. Teologie experimentală. Limbă
convenţională, Traducere de Constantin Băjău, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2007,
p. 16.
4
Marcel Gauchet, Dezvrăjirea lumii. O istorie politică a religiei, Traducere de Vasile
Tonoiu, Bucureşti, Editura Nemira, 2006, p. 5.
5
Ghelasie Gheorghe, Trăirea mistică a Liturghiei, Ediţie îngrijită de Florin Caragiu,
Bucureşti, Editura Platytera, 2009, p. 250.
6
Angela Botez, Introducere în filosofia mentalului. Tematică şi reprezentanţi, în
"Revista de Filosofie", nr. 5-6, Editura Academiei Române, 1996, p. 375.
1

Universităţii
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Iisus", plăsmuită în funcţie de percepţia Fiecăruia, Aceasta fiind clasată drept
un ,Joc de sumă zero" 1 , pentru că nu se "proiectează" ca o Imagine Uniformă;
în ciuda acestor "deficienţe" nu i se resimte "cultura recunoaşterii" 8 valorii
Celuilalt (Străin de paradigme le evanghelice, dar cu o Anumită Credinţă), Omul
Failibil, chemat şi el la cunoaşterea Adevărului. O succintă ,,schizanaliză" 9
scoate la iveală un "nou" prometeism- aşa cum Adam a vrut să se "descurce"
numai de Unul Singur 10 - în ,jnteriorul Bisericii" 11 , unde ne "împiedicăm" în
sciziunile: "Biserica Noastră" şi "Biserica Voastră". Dumnezeu - Unul "nu
există decât în măsura în care este pentru Toţi" şi purcede "În direcţia Tuturor" 12 •
Unitatea Bisericii 13 nu intră în ordinea Posibilului; cel puţin deocamdată,
fiindcă în "teatrul de război" încă se confruntă "sângeros" Aroganţa Apusului,
Apostazia Răsăritului şi "Devălmăşia" Protestantismului 14 • Ecumeniştii
"de serviciu",nu îşi ,julesc genunchii" în Rugăciunea Dragostei Înfrăţite ci
polemizează "noncordial" cu Vorbe Ascuţite într-un "Sanctuar al Vrăjmăşiei",
aşa încât Creştinismul ("beştelitul") căzut "în apucăturile rele" ale Omului,
are un "Viitor Nesigur". Mântuitorul ne-a luat O Dată pentru Totdeauna de
pe Drumul Obişnuit 15 şi ne-a pus "De o Parte" de "Restul Lumii Deicide", iar
"Aleşii" s-au re-întors în Punctul Vulnerabil şi dintr-un exces al "concordiei
imposibile" au pus ,.,Pisica şi Câinele În aceeaşi cuşcă" 16 •
John O. Caputo, Gianni Vattimo, După moartea lui Dumnezeu, Traducere de Cristian
Editura Curtea Veche, 2008, p. 102.
H Anton Carpinschi, Cultura recunoaşterii, laşi, Editura Fundatiei Academice AXIS,
7

Cercei,

Bucureşti,

2008.
9
Giilles Deleuze, Felix Guattari, Capitalism şi schizofrenie (/) Anti-Oedip, Traducere
de Bogdan Ghiu, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.
10
Teofan Meda, Etosul ortodox, etos al frumuseţii, Sibiu, Editura Agnos, Sfânta
Mănăstire Crasna, Prahova, 2007, p.l7.
11
Mirel Bănică, Locul celuilalt. Ortodoxia În modernitate, Bucureşti, Editura Paideia,
2007, p. 118.
12
Alain Bodiou, ~fântul Pavel. Întemeierea universalismului, Traducere de Andreea
Lazăr, Cluj-Napoca, Editura Tact, 2008, pp. 90-96.
13
Christos Yannaras, Adevăntl şi unitatea Bisericii, Traducere de lgnatie Trif şi
Uliniuc lonut Dumitru, Bucureşti, Editura Sofia, 2009, passim.
14
Philotheos Pharos, Înstrăinarea Ethosului Creştin, Traducere de Gabriel Mândrilă,
Bucureşti, Editura Platytera, 2004, passim.
15
Gabriel Liiceanu, Despre seducţie, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 61.
16
Dan Puric, Despre omul frumos, Bucureşti, 2009, p. 57.
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,,Poziţia

Bisericii în Istorie trebuie condiţionată de aşezarea Ei în
Adevăr" , alminteri "pluteşte" fără "busolă" în ,,Nulosferă" 18 , "Hăt Departe"
de Rânduiala Înaltă a Providenţei 19 •
O "mutaţie rampantă" 20 faţă de Biserica Primului Mileniu o constituie
eclesiologia etno-filetistă (s.n.) care a început să înflorească în secolul XIX,
odată cu apariţia Naţiunilor- State 21 , şi "pasul" spre Autocefalie 22 • Conform
eclesiologiei Pauline, autocefalia (gr. "avtos" = însuşi şi chefali = cap) este
acordată unui Loc Anume iar nu unei Naţiuni 23 .
17

Ovidiu Hurduzeu, Mircea Platon, A treia for{ă: România profundă, Postfaţă de
Gheorghe Fedorovici, Bucureşti, Editura Logos, 2008, p. 293.
IH Idem, p. 300.
19
Antonio Rosmini, Cele cinci plăgi ale Sfintei Biserici, Traducere de Raluca Popescu,
Iaşi, Institutul European, 2007, p. 249.
20
Mi chel Freitag, L 'oubli de la societe. Pour une theorie critique de la postmodernite,
Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 87, apud Jean-Claude Guilleband, Gustul Viitorului,
Traducere şi Prefaţă de Dinu Flămând, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.
21
Grigorios Papathomas, În vremea post-eclesialită{ii. Naşterea modernită{ii posteclesiologice, Traducere de Florin-Cătălin Ghiţ, în "Tabor", Anul III, nr. 5, 2009, p. 16.
22
Liviu Stan, Obârşia autocefaliei şi autonomiei. Teze noi, în "Mitropolia Olteniei",
Anul XIII, nr. 1-4, 1961; ldem,Autocefalia şi autonomia În Ortodoxie, în "Mitropolia Olteniei",
Anul XIII, nr. 5-6, 196 I; ldem, Autocefalia şi autonomia În Biserica Ortodoxă, in "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei", Anul XXXVIII, nr. 7-8, 1962; Constantin Pârvu, Autocefalia Bisericii
Ortodoxe Române, in "Studii Teologice", Anul VI, nr. 9-1 O, 1954; Liviu Stan, Despre
Autocefalie, în "Ortodoxia", Anul VIII, nr. 3, 1956; Mircea Păcurariu, Câteva consideraţii
privind vechimea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, in "Autocefalie, Patriarhie,
Slujire Sfântă", Bucureşti, 1995; Emilian Popescu, Începuturile îndepărtate ale autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române: Tomis-ul. Arhiepiscopie autocefală, in "Centenarul autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985", Bucureşti, 1987; Nicolae V. Dură, Forme şi stări de
manifestare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor. Mărturii istorice
şi canonice, în "Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985, Bucureşti,
1987; Niculae Şerbănescu, Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul centenarului
1885-25 aprilie 1985, în "Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985,
Bucureşti, 1987; Idem, Optzeci de ani de la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române- 25 aprilie 1885-25 aprilie 1965, în "Biserica Ortodoxă Română", Anul LXXXIII,
nr. 3-4, 1965; Liviu Stan, Sprijinirea luptei de independen{ă a poporului român prin lupta
Bisericii pentru autoce.falie, in "Ortodoxia", Anul XX, nr. 4, 1968 ş.a.
23
Grigorios Papathomas, St. cit., p. 1O.
17
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"Supărarea

cea Mare" a Românilor Ortodocşi (?) era "neatâmarea"
Bisericii Lor de Patriarhia Ecumenică de ConstantinopoF 4 şi ca atare au
"demarat" prin Domnul Ţării, Cler şi Organele Legiuitoare procedurile
pentru "Marea Ieşeală" de sub "tirania" Instituţiei Eclesiastice de pe malurile
Bosforului, fără să se dumirească că prin acest "Mare Act Jstoric" 25 au intrat
între strivitoarele "maxilare" ale Statului, "construcţie" pironită în Imanenta
Pură. "Independenţa" faţă de Scaunul Patriarhal a "împieptoşat" Biserica
Ortodoxă Română să se "preschimbe" din Biserică- Fiică în Biserică- Soră 26
(din păcate, Ea a "mers mai departe" şi s-a "pietrificat" în "Biserică- Soacră"
- cu "Nurori" care de care mai Nesăbuite) Care încontinuu "muştruluieşte"
uitând să mai Slujească "mult - depărtata" de Dumnezeu Populaţie "vrăjită"
de omniprezentul ,,Neant Sclipicios" 27 al Postmodemităţii.
Eclesiologia statutară a Bisericilor Naţionale Ortodoxe este ,,profund
problematică" 28 , pentru că Acestea nu mai stabilesc întotdeauna un "raport
tainic şi de bună cuviinţă" 29 cu Cetatea, Persoana, Poporul, Politicul,
Economicul, Alteritatea ş.a.m.d. obstrucţionând "ocârmuirea continuă a
Duhului Sfânt" 30 • Intervenţiile Puterii - "stato" înseamnă condiţia exercitării
concentrate a autorităţii publice într-un teritoriu, indiferent de către cine sau
în numele cui fără suportul transcendenţei, avându-şi raţiunea în ea însăşP 1 s-au făcut remarcate încă din vremea Creştinismului Timpuriu32 •
24

Alexandru Moraru, Autocefalie şi patriarhal in Biserica Ortodoxă Română, în
"Biserica în misiune. Patriarhia Română la ceas aniversar", Bucureşti, 2005, p. 667.
25
ldem, p. 674.
26
lbidem.
27
Ovidiu Hurduzeu, Lumea văzută din Silicon Valley. Sclavii fericiJi, laşi, Editura
Timpul, 2005, p. 58.
zK Grigorios Papathomas, St. cit., p. 12.
29
Dan Puric, Cine suntem, Bucureşti, Editura Platytera, 2008, p. 108.
30
Ştefan Morariu, Autoritatea bisericească În primele veacuri creştine, Bucureşti,
Editura Bren, 2007, p. 79.
31
Hagen Schulze, Stat şi naJiune in istoria europeană, Traducere coordonată de Hâns
Neumann, laşi, Editura Polirom, 2003, p. 38.
32
Adrian Gabor, Biserică şi stat În timpul lui Teodosie cel Mare, Bucureşti, Editura
Bizantină, f.a., p. 74.
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,,Philetismos"33 , condamnat de un si nod de la Constantinopol din 1872
ca "erezie", paradoxal, a "capotat" la întretăierea cu eclatanţa Autohtoniei
delabrate şi s-a "stogoşit" în Credinţa Strămoşească. Raportul Etnie Confesiune se înfăţişează ca o "înjghebare" teoretică şi pragmatică imuabilă,
un "cadru receptacular" 34 în care se pot desfăşura procese istorice cu o
finalitate previzibil- pozitivantă.
Biblia descoperă Neamurile ca "rânduieli creaţionale", deci, existente
transistorice - fire întinse gata să se rupă la "adierile" vântului Precarităţii.
Antropolgia "întăreşte" postulatele identităţii originare, monogeniste, prin
exemplele de sociabilitate inascentă a Omului, care definesc convingător faptul
social al rudeniei generalizate şi restrânse. Orice om din Lume se încadrează
într-o "spiţă de neam", având o descendenţă matriliniară şi patriliniară sau
agnatică 35 . Existenţa istorică a Neamurilor a fost sancţionată în ziua Cinzecimii,
când Limba Apostolilor unică şi diferită "cheamă" toate aceste "părţi" ale
Întregului Omenesc să intre în componenţa Bisericii ca "Poporul cel Nou".
La scriitorii ecleziastici, adjectivul "ethnicus" desemna păgânul, adică
"indiferentul" sau "imunul" la credinţa în Hristos. Această "prejudecată"
lingvistică a impregnate mentalul colectiv inconştient atât de adânc, încât
atunci când se întocmeşte un catalog al esenţelor substanţiale ale unei etnii,
el este diagrama unor comparaţii divergente sau convergente, în funcţie
de Referent. Etnicul, chiar dacă este "investit" cu calitatea participativă la
Ospăţul Împărăţiei, nu are însă absolutitate substanţială 36 • Termenul de etnie,
din perspectivă teologică, nu se suprapune peste "laos ton Theon" sau "am
sel Iahve", ci "referează" o anume grupare din "aria" Totului care a existat
înainte de Babel 37 • Tocmai pentru a-şi reocupa Locul Pierdut în urma mâniei
33
Ioan 1. Icăjr., Perspective comparate asupra reformei Bisericii in Europa secolului
al XX-lea, în "Pentru un creştinism al noii Europe", Vot. III, Bucureşti, Editura Humanitas,
2007, p. 68.
34
Ilie Bădescu, Sociologia eminesciană, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1994, p. 47.
35
N. Constantinescu, Relaţiile de rudenie in societăţile tradiţionale. Reflexe in
folclorul românesc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1987, p. 35.
36
Horia R. Patapievici, Este etnicul o substanţă?, în "Dilema", Anul IV, nr. 160, 1996,
p. 6.
37
Ion Chirilă, Etnie şi confesiune in Transilvania- abordarea teologică a terminologiei
istorice, în "Renaşterea", Anul VII, serie nouă, nr. 1 (73), 1996, p. 7.
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lui Dumnezeu manifestată faţă de "răzvrătiţii" din Câmpia Sinear, Pronia a
"înzestrat" fiecare neam de sub Soare cu câte un Înger Păzitor-3 8 •
Util de amintit este faptul că în istoria politică a Răsăritului Creştin
n-a existat mai întâi naţiunea, ci Imperiul potenţial universal, care exprima
unitatea în diversitate a Poporului Încreştinat, fiind o "res publica" sau
politeuma celor "trecuţi" prin apa BotezuluP 9 • Centrat în jurul celor două
Rome, cea veche şi cea nouă, Imperiul Roman a dispărut din Occident la
sfârşitul secolului V, dar a "supravieţuit" prin cel Bizantin, de-a lungul
a încă un mileniu. În această "urzeală" politică, relaţia Stat - Biserică se
dorea "simfonică", structura fiind realmente bipolară. Imperiul Bizantin,
în secolul VI, prin războaiele şi diplomaţia politică a împăratului Iustinian
I (482-565), şi-a extins graniţele, Mediterana redevenind "Mare Nostrum".
Politica internă a constat în acordarea unui rol deosebit Bisericii. Monarhul
subordonează treptat şi integrează ierarhia ecleziastică în aparatul de Stat,
competenţa judecătorească a acesteia lărgindu-se şi asupra proceselor civile.
Principalul aliat în transpunerea reformelor în viaţa socială a fost clerul.
Întrucât dreptul civil roman era adesea în conflict cu ,jus gentium", iar multe
prevederi legale erau în evidentă contradicţie cu tradiţia elenistică, Iustinian
se obligă să elaboreze o legislaţie care să transforme Imperiul într-un Stat
de Drept40 . Opera legislativă s-a numit "Codex Iustinian" şi a servit în mod
strălucit ca un etalon care a stabilit relaţia Stat-Biserică41 • Nucleul doctrinei
"simfoniace" era suprapunerea totală Biserică - Societate Imperială, prin
simplul fapt că Biserica era Imperiul42 . Logic, societatea creştină bizantină
era corpul deopotrivă mistic şi social, asupra căruia Împăratul şi Patriarhul îşi
exercitau necontradictoriu autoritatea specifică43 . Lumea Bizanţului ne apare
ca un spaţiu omogen, "marsupial", a cărui osatură identitară dublă presupune
Imperiul şi Ortodoxia. Religia reuşise sacralizarea Politicului.
Jx Alexandru Baumgarten, Angeologie şi naţionalism, în "Dilema", Anul V, nr. 249,
1995, p. Il.
39
Oliver Clement, Patriarhul ecumenic Bartolomeu. Adevăr şi libertate. Ortodoxia in
contemporaneitate, Traducere de M. Maci, Sibiu, Editura Deisis, 1997, p. 118.
40
V. lliescu, Statul- utopie şi realitate, Voi. 1, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996.
41
ldem, p. 81.
42
L. Suşanu, Ortodoxie, ortodoxism şi naţiune, în "Dilema", Anul IX, nr. 424, 2001,
p. 12.
43
ldem.

460
https://biblioteca-digitala.ro

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL" CREDINŢĂ ŞI MĂRTURISIRE"
Căderea

Constantinopolului a însemnat o dramă pentru Biserica
Ortodoxă, deoarece Ortodoxia s-a provincializat - enclavizat, fapt ce a
dăunat atributului numit Universalitate44 • Cucerirea otomană nu face decât
să conserve şi uneori chiar să accentueze "ligamentele" politica-sacrale ale
Spaţiului Ortodox 45 . Centralizarea ortodoxă se revigorează după impasul de
la sfârşitul gloriei bizantine, când au apărut primele tendinţe autocefalice
ale stavilar, acestea exclusive datorită poziţiei privilegiate pe care Imperiul
Otoman o acordă Patriarhiei Ecumenice46 • Visul imperial dă "ghes" minţii
colective ortodoxe, care nutreşte mereu reconstrucţii utopice, este adevărat, că
Marea Idee Greacă- panelenismul- după modelul Bizanţului, Marele Proiect
Sârb după tiparul Imperiului Nemanid sau Regatul Daciei care să stea sub
"contrafortul Rusiei"47 •
Istoriografia modernă, deşi "şablonard" afirma că Biserica Ortodoxă din
Europa şi-a asumat rolul de "bastion al Naţiunii" şi că a acţionat întotdeauna
ca un "bloc"48 în rezolvarea problemelor naţionale ale unui popor, totuşi
prăbuşirea Imperiului Bizantin a însemnat începutul unei "noi istorii".
Începând cu secolul al XIX-lea, istoria europeană intră în etapa
descentralizării politica-religioase a spaţiului balcanic, Patriarhia Ecumenică
nemaiputând ocroti unitatea religioasă suprastatală, mai ales că din secolul
XVIII ia "startul" aventura externă a unui nou centru al universalismului
ortodox, Rusia, care identifica Moscova cu A Treia Romă 49 . Ideologia noului
universalism ortodox "via Rusia" contribuie decisiv la reconstrucţia situaţiei
politice interne a regatului rusesc ieşit de sub stăpânirea mongolă, prin
absolutizarea doctrinei teo-politice a Bizanţului. Când apar primele semne
ale decadenţei politica-militare ale Imperiului Otoman se părea că unitatea
eclezială şi politică a Ortodoxiei va fi restabilită sub pavăza Imperiului
Ţarist, numai că, slavofilismul, prin aplicarea conceptului holist-romantic de
"naţiune" la mai vechea idee a centralităţii mistica-politice a Rusiei, conduce
44
45

Ibidem.
Ibidem.

F. Thual, Stereofonia religie-naţiune, în "Dilema", Anul VII, nr. 266, 1998, p. Il.
ldem.
4
H Alexandru Duţu, Ideologia naţionalistă şi politizarea ortodoxiei, în "Altarul
Banatului", Anul VII (XLVI), nr. 7-9, 1996, p. 14.
49
K. Leontiev, Bizantinismul şi lumea slavă, Traducere de E. Pîrvu, Bucureşti, Editura
Anastasia, 1999, passim.
46
47

461
https://biblioteca-digitala.ro

EPISCOPIA

CARANSEBEŞULUI

în final la o altă formulă identitară - Naţionalitatea Sfântă 50 • Slavofilismul
nu putea funcţiona imperial, pentru că, nutrindu-se din naţionalismul etnic,
se "torsiona" în rusofilie. Popoarele ortodoxe au preluat această "schemă"
ideologică golită de identitatea etnică iniţială şi şi-au constituit Biserici
Ortodoxe Naţionale. Binomul Biserică - Imperiu se divide în Biserică Naţiune. Bisericile se naţionalizează prin reproducerea naţională a simfoniei
bizantine, adică a "etajării" Biserică - Societate, când aceasta din urmă se
transformă în societate naţională, iar cea dintâi, devine automat Naţională 51 •
Cultura apuseană, dar mai ales Revoluţia Franceză, încercând o
"manevră" de influenţare a Balcanilor, au determinat reacţia promptă a
Ortodoxiei, "duelul" dintre cele două forţe a dus la cristalizarea a două curente:
unul de apărare şi susţinere a credinţei ortodoxe, iar celălalt de diluare şi chiar
de minimalizare a importanţiei religiosului în viaţa individului. Orientarea spre
Franţa a popoarelor balcanice, dar mai cu seamă a românilor şi grecilor, după
eşecul politicii rusofile din perioada 1790, este un fapt binecunoscut în istoria
politică şi culturală, căci "duhul franţuzesc pătrunsese într-o bună parte din
boeri, ajungând până la domnitori 52 . Toate influenţele franceze răspândite din
Italia până în Rusia treceau prin Viena, centrul cel mai important al pregătirii
politice şi diplomatice pentru grecii din Austria, care îşi aveau aţintită privirea
şi asupra Rusiei 53 •
Tânărul sultan Abdul - Medjid, în încercarea de a restabili ordinea
în Imperiu, proclamase prin hatiseriful din 3 noiembrie 1839 egalitatea în
drepturi şi datorii tuturor, otomani, creştini sau musulmani, act ce încălca
tradiţiile seculare, dar care devine noua Constituţie a Porţii şi care deschidea
orizontul unor reforme ce au făcut început erei tranzimatului 54 • Deşi aceste
înnoiri legislative păreau a prelungi viaţa istorică a Imperiului Otoman, acesta,
în timpul războaielor din 1828-1829 şi 1833, cunoaşte momente dificile,
50
51

L. Şuşanu, St. cit.
Lucian Culda, Emergen{a

şi

reproducerea natiunilor,

Bucureşti,

Editura Licorna,

1996.
Alexandru Elian, Conspiratori greci in Principate şi un favorit mavroghenesc:
Turnavitul, în "Revista de Istorie", Anul XXI, nr. 10-12, 1935, p. 372.
53
C. C. Cotan, Ortodoxie şi etnicitate in spatiul sud-est european la .~(ârşitul secolului
al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, în "Analele Universităţii din Craiova:
Seria Teologie", Anul Il, nr. 2, 1997, Editura Universitaria, p. 122.
54
ldem, p. 125.
52
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deoarece conjunctura îl constrângea pe inamicul Rusiei să ceară ajutor ţarului
Nicolae, prin semnarea tratatului de la Unkiar-Iskelesi - 1833. Popoarele
ortodoxe "surori" considerau Rusia singura salvare a creştinilor din Imperiul
Otoman, însă s-au înşelat, pentru că aceasta a exploatat "încrederea oarbă" a
acestora în atingerea propriilor interese politice.
Expansiunea napoleoniană a coalizat Austria, Marea Britanie, Prusia
şi Rusia printr-un tratat de alianţă semnat la 1 martie 1814 la Chaumont,
care prevedea clauze teritoriale, încercând să readucă traseele graniţelor- în
centrul şi vestul Europei - mai aproape de cele existente înainte de Revoluţia
Franceză 55 • Se reinstaura astfel o garanţie a echilibrului de forţe şi se instituiau
anume bariere, menite să împiedice o nouă extindere a Franţei spre Flandra
şi Renania 56 • În condiţiile de atunci, fragmentarea Germaniei şi a Italiei era o
necesitate politică pentru restaurarea păcii pe continent. Constituirea "Sfintei
Alianţe" între împăraltii Rusiei, Austriei şi regele Prusiei, prin actul semnat
la Paris în 14 septembrie 1815, avea ca obiectiv păzirea ordinii considerată
"legală", rezolvarea problemelor pendinte sau non-ivite chiar prin folosirea
armelor57 • Ordinea instaurată de învingătorii din anul 1815 nu lua în seamă
aspiraţiile diferitelor naţiuni, fie fărmiţate politiceşte, fie - cele mai multe
- aflate, sub stăpâniri străine, sau în ambele situaţii: irlandezi, norvegieni,
finlandezi, belgieni, germani, italieni, cehi, slovaci, polonezi, lituanieni,
unguri, croaţi, sloveni, sârbi, români, bulgari, greci, albanezi ş.a. Congresul
de la Viena a generat prin înseşi principiile sale dirijuitoare aplicate întregului
continent, o dublă opoziţie - socială şi naţională- ce se va manifesta periodic
cu o forţă crescândă.
Constituirea satelor naţionale a avut loc numai atunci când a fost găsită
o modalitate practică de a îmbina şi armoniza interesele Marilor Puteri cu
cele ale popoarelor în cauză. Revoluţiile din 1848-1849 marchează punctul
important în afirmarea individualităţii unor neamuri europene, în drumul lor
spre independenţă şi autodeterminare.
Comparativ cu Occidentul, Europa Centrală şi de Est s-a modernizat
mai târziu, întmcât structurile politice ale statului medieval se prelungesc cu
Dinu C. Giurescu, Repere informarea unor state naţionale europene: primajumătate
a secolului XIX, îrn A. Zub. coord "Cultură şi Societate", Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991,
p. 48.
56
ldem, p;. 49.
57
Ibidem, p. 50.
55
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încă două

secole. Idealurile profesate de gândirea politică modernă au fost
receptate tardiv şi datorită rolului conservator impus de Biserică şi Monarhie 58 •
Imperiul Habsburgic avea să asigure o legislaţie prin care erau respectate
diversităţile lingvistice, culturale şi religioase. Programul imperial de ridicare
a competenţelor administrative şi economice la un nivel acceptabil a jucat
rolul de provocator pentru un segment social din cadrul popoarelor pe cale de
a fi naţiuni.
Europa "naţiunilor" încetase să fie doar "franceză"; idei politice din
diferite unghiuri ale continentului se încrucişau acum într-o lume atentă
deopotrivă la particularism şi la universalitate.
Fiecare naţiune s-a născut dintr-o anume descoperire a identităţii:
conştiinţa insulară a "cimentat" naţiunea engleză; naţiunea franceză a fost
rezultatul coeziunii medievale în jurul regalităţii; italienii şi-au conştientizat
istoria pe monumentele abundente ale Imperiului Roman; românii îşi descoperă
originea comună prin Iimbă 59 .
Parcursul istoric de la "prenaţional" la "naţional" al românilor a
fost unul extrem de anevoios, pentru că identitatea etnică s-a născut din
resentiment, frustrare, ambiţie şi speranţă. Biserica Ortodoxă din Transilvania
şi Banat, deşi a fost "trup şi suflet" cu năzuinţele politice ale românilor, nu a
reuşit să se "opună" Statului- Reşedinţa Naţiunii- şi să-şi obţină legalmente
"constituţionalitatea" suveranităţii supra-mundane şi implicit istorice,
contribuind masiv la emanciparea naţională.
La finele secolului XVIII românii ortodocşi şi uniţi intră în luptă pentru
drepturi politice şi culturale, abandonând aproape total, preocupările pentru
confesiune. Mistica naţională, ca mit esenţial al epocii moderne, a conferit
istoriei dimensiunea transcendentă, decupând lumea în entităţi naţionale,
fiecare avându-şi locul "predestinat" 60 .
Modernitatea accelerează un proces de decantare şi solidificare a
unei conştiinţe de sine moderne în care componenţa etno-lingvistică capătă
Victor Neumann, Mitteleuropa între cosmopolitismul austriac ş·i conceput! de statîn A. Babeţi, C. Ungureanu coord. "Europa Centrală, nevroze, dileme, utopii", laşi,
Editura Polirom, 1997, p. 144.
59
Ioan Chindriş, Naţionalismul modern, Cluj-Napoca, Editura Clus ium, 1996, p. 178.
60
Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria Între adevăr şi ficţiune, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1998, p. 32.
lH
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treptat un rol de prim - plan, chiar dacă ceilalţi factori vor continua să deţină
funcţii nu lipsite de importanţă 61 • În decodificarea noilor forme de solidarităţi
moderne în spaţiul românesc, în condiţii istorice concrete avem de-a face cu
două cazuri paradigmatice: în Transilvania şi Banat, identitatea de sine se
instituie prin raportarea la celelalte entităţi entice -unguri, saşi, sârbi, - iar în
Ţara Românească şi Moldova, "departajarea" se face în "sinapsă" cu grecii şi
alte elemente sud-dunărene 62 .
Creştinismul Românesc are, trebuie să recunoaştem sincer, un pronunţat
caracter ,.,sincretic"63 fapt ce s-a repercutat şi asupra conştiinţelor individuale
care nu se puteau unifica întru atingerea unui asemenea ideal precum cel
naţional, fără "îndemnul" ierarhiei ecleziastice şi al elitelor culturale.
Dacă "imperiile" nu puteau exista fără o cauţiune religioasă, StatulNaţiune nu se mai legitimează prin "conjuncţia" cu Divinitatea, ci prin
coalescenţa cu Corpul Naţional 64 • Apartenenţa recunoscută la o naţiune şi
în acelaşi timp la o confesiune comportă două aspecte complementare: fie
că existenţa confesională se subordonează celei naţionale, care o asimiliază
devitalizând-o şi o secularizează prin remorcarea la un proiect ideologic, fie
că naţiunea consimte să investească în confesiune mergând pe o orbită ce-i
împlineşte sensul, acela de a fi purtătoarea unui adevăr supraistoric 65 . Dacă
o confesiune se "blochează" în naţionalitate ea nu mai poate mărturisi decât
propria sa limită. Invers o naţiune ce îşi anexează confesiunea nu cunoaşte
decât "bucuria letargică a propriei trufii" 66 , întrucât "adoarme" sub paza
acesteia.
"Vifomiţa cea Mare"- Comunismul- a "viscolit" în sufletele oamenilor
orice "urmă" a lui Dumnezeu şi a "plantat" în loc "Ghimpele Ateismului".
Politrucii Regimului Totalitar au "inseminat" confuzia generalizată între Stat,

Toader Nicoară, Actualitate, în "Renaşterea", Anul VII, nr. 1 (73), 1996, p. 4.
Jdem.
63
C. Rădulescu-Motru, Etnicul românesc, Bucureşti, Editura Albatros, 1996, p. 18.
64
Dan Ungureanu, Mântuitorul personal şi Biserica naţională, în "Altarul Banatului",
Anul VIII (XLVII), nr. 10-12, 1997, p. 182.
65
Dorin Ştefănescu, Prezenţă şi tn{elegere. Reflectii asupra fenomenului religios,
Piteşti, Editura Paralela 45, 2000, p. 197.
66
Jdem.
61

62
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Biserică, Naţional,

Etnic, Confesional 67 , ca mai apOI, m "Deşertul Roşu"
rămân să străbată "fără să Înainteze" doar "Caravanele Nimicniciei". Ca să
îmbrobodească "Masele", activiştii nu au ezitat să-I "înscrie în Partid" şi pe
Iisus (Blasfemie Uluitoare) 68 , iar "oferta generoasă" din Librării şi Biblioteci
pentru Publicul Larg era "Biblia Hazlie". Amvonul, la "concurenţă" cu
"Lăudacii Profesionişti" stresa auricular Ascultătorii prin citirea Pastoralelor
de Crăciun şi de Paşte, care elogiau fără "pic de măsură «realizările» "Geniului
din Carpaţi".
Pedagogia Divină, ne-a "aplicat" în 1989 "lovitura de pedeapsă" fără
ca noi să ne "cuminţim" şi să ne punem sub Ascultarea lui Hristos - Singurul
Cap al Bisericii - ci să "vagabondăm" pe Mai Departe în "Sinaiul Politic"
- Bruxelles - unde "cu/tele creştine sunt reprezentate"69 însă Marele Absent
este Însuşi Dumnezeu. "Europa Unită" se "speteşte" în a asigura un "teren
prielnic" Pluralismului Religios 70 - "duiumul" de religii se întâlnesc, dar "nuşi vorbesc" şi nici "nu-şi dau mâna"- însă nu "asudă" deloc să-L proslăvească
pe Cel Înviat pentru a Noastră Mântuire.
Măcar în Ceasul din Urmă să ne dea Domnul Savaot puterea de a
"comite" Păcatul ăl Bun "mărturisirea" Greşalelor convinşi fiind că ,,Binele
va învinge Răul chiar într-o Poveste Urâtă" şi cu resemnată cucernicie să ne
"plecăm capetele" Întâiului Tron 71 •

Gabriel Catalan, Consideraţii şi documente privind elitele clericale ortodoxe din
România comunistă (Studiu de caz: ierarhul Sebastian Rusan), în "Structuri de partid şi de stat
în timpul regimului comunist. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului
în România", Voi. III, 2008, p. 239.
68
Florian Bichir, Polemici ortodoxe, Sibiu, Editura Agnos, 2007, p. 21.
69
Radu Carp, Dumnezeu la Bruxelles, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2009, p. 100.
70
Anca Manolescu, Europa şi intâlnirea religiilor. Despre pluralismul religios
contemporan, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
71
Radu Preda, Ortodoxia şi dilemele dialogului cu lumea. Pastorala Patriarhului
Ecumenic la Duminica Ortodoxiei (2010), în "Tabor", Anul IV, nr. 1, 20IO, p. 26.
67
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ECOURI ALE RECUNOAŞTERII
AUTOCEFALIEI ÎN BANAT
Pr. praf dr. Vasile Muntean

Ab initia, câteva aprecieri preliminare, spre a înţelege mai bine tema
ce o avem în vedere. Despre autocefalie s-a scris mult 1 şi se va mai scrie,
lucru firesc. E ştiut că termenul elin "autokephale" are semnificaţia unei
cârmuiri de-sine-stătătoare. Cum remarcă specialiştii, autocefalia - ca şi
autonomia - nu a fost socotită numai în înţelesul universalităţii geografice a
Bisericii, ci şi în sensul "catolicităţii" acesteia 2 • Prin acordarea autocefaliei
se recunoaşte implicit trăsătura specială, etnică, a Bisericii locale care astfel
îşi poate organiza, mai eficace, în primul rând activitatea pastoral-misionară.
Această structură constituie o particularitate a eclesiologiei ortodoxe, ce o
diferenţiază atât de sistemul Bisericii universale monocefale, cât şi de tipul
congregaţionalist 3 • Sub raport istoric, formula Bisericilor autocefale precede
Schisma cea Mare din 1054, inclusiv anul sucombării Bizanţului sub umbra
Semilunei (1453) 4 •
Dar atâmarea canonică a unei "Biserici-fiice" de "Biserica-mamă" nu
semnifică pur şi simplu o subordonare, însă nici autocefa1ia nu înseamnă
1
Liviu STAN, "Despre autocefalie", în: Ortodoxia, VIII ( 1956), nr. 3, p. 369-396;
Idem, "Autocefalie şi autonomie în Ortodoxie", în: Mitropolia Olteniei, Xlll ( 1961 ), nr. 5-6,
p. 278-316; Hans G. BECK, Kirche und theologische Literatur in byzantinischen Reich,
Oscar Beck, MUnchen 1959, p. 34; Ion BRIA, Dicfionar de teologie ortodoxă, EIBMBOR,
Bucureşti 1981, sub verbo; Colectiv de autori, Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române, EIBMBOR, Bucureşti 1987 (în continuare: Centenarul ... ); Aristeides PAPADAKIS,
"Autocephalous", în: The Oxford Dictionary of Byzantium (ed. Al. Kajdan et alii), 1, New
York - Oxford 1991, sub voce; Al. ELIAN, Bizanfu/, Biserica şi cultura românească (ed.
îngrijită de V. Muntean), Trinitas, Iaşi 2003, pp. 25, 26, 36-42, 48, 57-66, 165, 176, 180; Paul
BRUSANOWSKI, în Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, EIBMO, Bucureşti 201 O, p. 53-54.
2
1. BRIA, op. cit., p.51.
3
Ibidem, p. 52.
4

lbid.
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independenţă plenară 5 . Rămâne

interdependenta cu celelalte unităţi eclesiale,
sub aspect dogmatic, canonic şi cultic. Altfel zis, comuniunea Bisericilor
drept-credincioase - autocefale şi autonome - echivalează cu o unitate (pe
diferite planuri, cum spuneam) în libertate6 •
În istoriografia românească, pe drept cuvânt s-a arătat că au apărut de-a
lungul vremii -în cadrele vieţii ecleziastice- destule momente premergătoare
anului 1885, anumite forme şi stări de manifestare a "neatârnării" de care
vorbim, evidenţiate de altminteri în studiile de specialitate.
În Banat, provincie românească aflată într-o conjunctură politică aparte
(sub stăpânire străină), din fericire s-a constatat o păstrare impresionantă a
sentimentului naţional şi ortodox totodată. Câteva mostre sunt elocvente în
această privinţă 7 ; cronologic, unele din ele sunt anterioare anului 1885. Pentru
a anihila elanul iscat în Banat în favoarea Unirii din 1859 s-au luat măsuri de
izolare, căci potrivit unui act oficial "comunitatea de origine, limbă şi religie
determină la o parte din populaţia austriacă o receptivitate pentru exagerările
propagandiste din Principate, în timp ce o altă parte (populaţia bănăţeană,
n.n.) simpatizează indiscutabil cu membrii emigraţiei revoluţionare, tolerată
şi folosită de Cuza". De altfel, Damaschin Bojincă- bănăţean, a fost ministru
"cuzist"; altul, Ştefan Stoica (tot bănăţean), colonel-şef al Statului major
al Ţării Româneşti în timpul Unirii. Anual se serba ziua de 24 ianuarie la
Pesta de către studenţii români în frunte cu bărbaţii politici: Vincenţiu Babeş,
Anton şi George Mocioni, Em. Gojdu; se toasta pentru "învingerea dreptăţii",
cântându-se "Deşteaptă-te, române", "Marşul lui Mihai Eroul" etc. Când Al.
1. Cuza a trecut la 1866 (în exil) prin Lugoj şi Timişoara, a fost primit cu
dragoste şi de popor şi de fruntaşi.
Altă faptă memorabilă: bănăţenii, ca şi alţi români de sub dominaţie
străină, au sprijinit cu însufleţire Războiul de Independenţă. Însă, pe parcurs,
constrângerea guvernului austro-ungar se intensifică. În 1884, de pildă, pentru
românism sunt exmatriculaţi patru elevi de la liceullugojean (între care viitorii
scriitori Victor Vlad-Delamarina şi 1. Popovici-Bănăţeanu); primul a afişat pe
tablă o cocardă naţională cu grafia "Trăiască România!". Îndată s-a desfiinţat
5

lbid.
" Ilie-Dan CIOBOTEA (actualul patriarh al nostru), "Autocefalia bisericească: unitate
de credinţă şi libertate religioasă", în: Centenarul ... , p. 278.
7
Vasile MUNTEAN, Contribuţii la istoria Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului,
Timişoara 1990, p. 223 şi urm. (şi pentru paragrafele infra).
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Societatea de lectură a respectivului "arhigimnaziu". Sunt, cele de mai sus,
câteva exemplificări ce demonstrează, în mod convingător, solidaritatea de
neam a românilor de pretutindeni.
Fireşte, evoluţia întregii obşti româneşti, Unirea Principatelor, reformele
şi actele lui Alexandru-Ioan Cuza (cel din 1864, reîntărit în 1872, privind
"autocefalia" Bisericii pământene; în Ardeal autocefalia s-a legiferat tacit prin
Statutul Organic şagunian, în 1868), precum şi proclamarea şi câştigarea prin
importante jertfe a independenţei statale în 1877-1878, pe urmă strădaniile
unor luminaţi ierarhi autohtoni 8 , ca şi alţi factori, au determinat in extremis
recunoaşterea autocefaliei la 25 aprilie 1885, prin tomosul conciliantului şi
înţeleptului patriarh ecumenic Ioachim IV.
După cum era de aşteptat, acest fundamental eveniment din cronica
Bisericii neamului a avut răsunet şi în părţile bănăţene. Presa, întâi de toate cea
românească, a redat cu simpatie şi pe larg ceea ce s-a obţinut în Bucureşti. În
continuare - din săptămânalul timişorean Luminătorul (redactat de P. Rotariu
şi editat de protopopul Meletie Drăghici) 9 , şi din hebdomadarul arădean
Biserica şi Şcoala - reproducem mesajul regelui Carol din 1 mai 1885, cu
prilejul deschiderii lucrărilor Sf. Sinod din Bucureşti, mesaj citit de Dimitrie
A. Sturdza, ministrul Cultelor şi Instrucţiei Publice 10 •

Prea Sfinţiţi Părinţi!
Sfântul Sinod al Bisericii autocefale ortodoxe române are de a înregistra
un fapt de mare Însemnătate.
Sunt fericit a anunţa Prea Sfinţii/ar Voastre că autocefalia secu/ară
a Bisericii ortodoxe române a căpătat binecuvântarea Sanctităţii sale
patriarhului ecumenic, şi că astfel poziţiunea Bisericii române - egal
astă dată

H Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, III, Bucureşti
1994, p. 126-142; Alexandru M. IONIŢ Ă, Episcopul Melchisedec Ştefănescu al Romanului.
Viaţa şi activitatea (1822-1892), Bucureşti 1992.
9
Aurei COSMAjr., Istoria presei române din Banat, 1, Ed. Unirea Română, Timişoara
1932, p. 35; Gheorghe NAGHI, "Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române şi ecourile ei în
Banat", în: Mitropolia Banatului, XXXV ( 1985), nr. 5-6, p. 302-312. P.C. Sa reproduce cu unele scăpări - textele ce le reproduc şi eu, exceptând ultimul, însă nu integral în cazul
primelor două, de vină fiind (cred) cenzura din "epoca de aur".
10
Luminătorul, nr. 54, 10/22 mai 1885, p. 3-4; Biserica şi Şcoala, nr. 19, 12/24 mai
1885, p. 146.
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Îndreptăţită

cu celelalte Biserici ortodoxe autocefale, surorile ei de aceeaşi
credinţă şi de acelaşi rit- se află bine definită.
Acest bun rezultat l-am obţinut prin stăruinţele guvernului meu, cu
concursul luminat şi patriotic al Prea Sfinţiţi/ar mitropoliţi şi episcopi ai
Bisericii române şi graţie Înaltelor simţăminte de adevăratăfrăţie creştinească,
ce Însufleţesc pe Sanctitatea Sa Ioachim IV şi pe sfântul său Sinod.
Faptul acesta, care Întăreşte şi mai mult poziţiunea Bisericii În Înălţimea
şi demnitatea ce i se cuvine, trebuie să umple de bucurie inimile noastre, a(le)
tuturora.
Biserica, din a cărei apărare În secolii trecuţi românii-şi fac gloria lor, a
fost totdeauna nedezlipită de destinele ţării. Pătruns de acest adevăr istoric şi
cunoscând credinţa nestrămutată a poporului În religiunea lui strămoşească,
din cea (d)intâi zi şi În tot timpul Domniei mele am avut dinaintea ochilor mei
un ţel constant: mărirea şi întărirea Bisericii române, pentru ca ea să rămână
acea mare instituţiune naţională de Stat, pe care poporul român să se poată
totdeauna sprijini.
Nu mă Îndoiesc (că) Biserica ortodoxă română, stând astfel În paziţi
unea ei firească, se va întări şi se va dezvolta Înlăuntru prin strânsa unire a
membrilor acestui sfânt Sinod şi prin dragostea creştinească a tuturor servitarilor altarului, a căror ridicare trebuie să fie o preocupare continuă a sfântului Sinod şi a guvernului meu.
Ţara Întreagă-şi are ochii aţintiţi asupra acestei sfinte adunări. Cunosc
simţămintele religioase şi patriotice, de care este Însufleţit sfântul Sinod, şi de
aceea guvernul meu îl va sprijini În toate măsurile ce (le) va lua în Înţelegere
cu dânsul, şi care duc la Împlinirea scopului ce urmărim cu toţii: Întărirea şi
mărirea Bisericii şi a Patriei.
Eu declar deschisă sesiunea de primăvară a sfântului Sinod al Bisericii
ortodoxe române.
Dat În castelul Peleş, la 1 Mai 1885, CAROL.
Aceeaşi gazetă

din Arad, în alt

număr,

sub titlul "Autocefalia Bisericii
române", va prelua- după "Poşta" gălăţeană- un comentariu din "Ekklesiastike
Aletheia" (organul oficial al Patriarhiei Ecumenice ), relativ la acest subiect.
Iată textul în cauză, din 15 mai 1885:
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Ungrovlahiei, D(l) Calinic, În numele
tuturor prea sfinţiţi/ar arhierei din România şi cu consimţământul MS.
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Regelui României Carol 1 şi a(l) guvernului său regal, a cerut- prin epistola
sa, trimisă şi recomandată de către excelenta sa ministrul Cultelor şi al
Instrucţiunii Publice, d(l) D. Sturdza, de la Biserica cea mare a lui Hristos recunoaşterea autocefaliei Bisericii regatului României.
I.S. Sanctitatea patriarhul ecumenic, sfântul şi sacrul Sinod au primit
cu bucurie această cerere şi, ca conformă cu aşezămintele ecleziastice, au şi
dat tomul sacru patriarhal şi sinodal, proclamând autocefală şi întru toate
condusă de sine Biserica ortodoxă a regatului României; iar pe sfântul său
Sinod ca iubit frate în Hristos, având toate drepturile chiriarhice şi privilegiile
ce sunt recunoscute unei Biserici autocefale.
O comisiune compusă din prea venerabilii Mitropoliţi ai Cizicului şi
Calcedonului au dus tomul sacru şi epistolele prin care se răspundea ÎPS.
Mitropolit al Ungrovlahiei Calinic şi excelenţei sale ministrul D. Sturdza, şi
le-au predat oficial, în ziua de 25 aprilie, excelenţei sale ambasadorului de
aici al României, d(l) G. Ghica. Acest mare fapt, care s-a anunţat deja prin o
epistolă atât Prea ~finţiţilor Patriarhi, cât şi celorlalte Biserici autocefale, a
umplut de bucurie nu numai pe Biserica cea Mare pentru simţămintele pioase
şi frăţeşti pe care le-a arătat cu această ocaziune venerabila ierarhie a regatului României şi politica cea prudentă şi înţeleaptă a miniştrilor Maiestăţii
Sale Regelui Carol, dar chiar şi pe însăşi Biserica ortodoxă a regatului României pentru distinsele simţăminte de amare (iubire, n.n.) maternă, manifestate
şi la această ocaziune, faţă de Biserica cea Mare a lui Hristos; şi a ridicat
pentru totdeauna pretextele şi cauzele oricărei neînţelegeri între cele două
Biserici. Pentru aceasta, el (acest fapt, n.n.) cu bucurie va fi înregistrat de
istoria ecleziastică 11 •
În fine, împrumutat din revista bucureşteană "Ortodoxia", acelaşi
periodic "Biserica şi Şcoala" (într-alt număr) prezintă un text intitulat "Sfântul
Sinod al României", text pe care-I transcriem în cele ce urmează:

Cu ocaziunea deschiderii sesiunii de toamnă a Sf Sinod al Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, ÎPS. Mitropolit primat al României,
preşedinte al acestui Sf Sinod, a pronunţat următorul discurs prin care salută
cordial pe toţi PS. membri ai acestui sacru corp, de bună-sosire. Mai departe
doreşte ÎPS. Mitropolit primat ca venirea PS. lor să fie totdeauna mănoasă în
11

Biserica şi Şcoala, nr. 22, 2/14 iunie 1885, p. 174.
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înţelepte măsuri pentru

ridicarea şi îmbunătăţirea soartei morale şi materiale

a clerului.
Prea Sfinţiţi Fraţi fn Domnul!
aci pentru sesiunea de toamnă a anului prezent,
imi dă iarăşi plăcuta şi mult dorita ocaziune de a ne vedea şi a ne consfătui
frăţeşte, pentru tot ce priveşte mai de-aproape Biserica noastră naţională. Vă
fntâmpin, dar, cu toată mulţămirea şi bucuria sufletească şi vă zic: "Bine aţi
venit".
Fie ca venirea Prea Sfinţii/ar Voastre, care este ca totdeauna fn
numele Domnului, să fie şi de astă dată roditoare fn înţelepte măsuri pentru
îmbunătăţirea soartei morale şi materiale a clerului, şi pentru ridicarea
prestigiului la înălţimea ce patria română fi reclamă.
Pătrunşi cu toţii- nu mă indoiesc- de noua eră ce ni s-a deschis acum
de curând prin recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii noastre de
către intreaga Biserică ortodoxă, urmează ca să fim şi mai cu luare-aminte
şi mai strâns uniţi prin legăturile de dragoste şi disciplină canonică, pentru
ca Biserica noastră să se poată prezenta cu demnitate fn colegiul celorlalte
Biserici autocefale, şi prin buna ei organizare să poată servi de model
Bisericilor mai tinere, cu care ne aflăm fn contact fn Orientul ortodox.
Dumnezeu să binevoiască, dar, a ne lumina şi întări ca să corespundem
pe deplin atât aşteptărilor naţiunii cât şi suveranului nostru mult iubit, (pe)
care l-am văzut că a pus intotdeauna cel mai viu interes pentru propăşirea
Bisericii noastre ortodoxe, silindu-se a face ca ea să devină de cel mai bun
exemplu pentru celelalte Biserici.
Mai multe articole privitoare la situaţia Bisericii ortodoxe din Banat
şi Ardeal s-au tipărit în "Romănische Revue" de la Reşiţa 12 , în "Temesvarer
Zeitung", şi nu numai. "Foaia Diecezană"- organul Eparhiei caransebeşene
- începând să apară doar din 1886, consemnează totuşi "ultimele momente
ale Î.P.S.S. Mitropolit primat al României, Calinic Miclescu", precum şi
"investitura noului mitropolit primat al României" 13 • Din nefericire, amestecul
Convocarea

noastră

Gh. NAGHI, op. cit., p. 486 et passim; a se vedea şi Vasile PETRICA, Dr. Corneliu
Diaconovici (/859-1923), enciclopedist şi ambasador al culturii române, Ed. TIM Reşiţa
2009, p. 58 şi unn.
13
Foaia Diecezană, nr. 36,7/19 septembrie 1886, p. 5-6 şi nr. 50 din 14/26 decembrie
1886, p. 1-2.
12
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unor partide politice, precum cel liberal, a făcut ca în acel an 1886 să ajungă
mitropolit altul decât cel mai indicat: marele învăţat Melchisedec Ştefănescu 14 ;
şi nu e un caz izolat.
Din păcate, confirmarea autocefaliei a avut şi consecinţe neplăcute în
Ardeal şi Banat. O măsură imediată pentru Ortodoxia transilvană şi bănăţeană
s-a tradus printr-o imixtiune pe faţă a autorităţii în viaţa Bisericii, în scopul
de a-i slăbi autonomia. Publicaţii bănăţene fie în română, fie în alte limbi,
condamnau tentativa guvernului dualist de a lovi interesele instituţiei eclesiale
ortodoxe prin nesocotirea deciziei din 29 mai 1861, privind sprijinul financiar
oferit parohiilor lipsite de mijloace materiale, din cuprinsul monarhiei 15 •
Mitropolia transilvană a refuzat de a mai primi acel ajutor bănesc acordat de
Habsburgi, întrucât nu mai era repartizat acum de Biserică, ci de către autorităţi
după criterii "mai patriotice" (din punctul lor de vedere) 16 •
Luptele şi acţiunile ulterioare (Memorandul şi alte demersuri ce urmă
reau apărarea limbii şi a spiritualităţii moştenite) au dovedit o serioasă unitate
"în cuget şi simţiri" a bănăţenilor cu ceilalţi români, cu mult înainte de Marea
Unire din 1918, când neîntrecutul istoric Nicolae Iorga îşi îndrepta omagiul
recunoştinţei "către poporul acesta întreg de oriunde şi din toate veacurile,
martir şi erou" 17 •
În contemporaneitate, Patriarhia Română - cu adevărat autocefală şi
lucrând în condiţii de libertate religioasă - se preocupă ca să-şi împlinească
rosturile spirituale, misionare şi filantropice, atât în cuprinsul ţării cât şi peste
hotare (pentru membrii ei de acolo), căutând concomitent să menţină relaţii
de bună-vecinătate cu celelalte Biserici ortodoxe, în frunte cu Patriarhia
ecumenică. Cum precizează P.F. Patriarh Daniel, Patriarhul ecumenic se
bucură de un primat de onoare, care - atunci când circumstanţele o cer - se
prezintă sub chipul unui primat de coordonare a coresponsabilităţii în acţiuni
ce privesc toată Ortodoxia 1H.

M. PĂCURARIU, op. cit., p. 131.
Gh. NAGHI, op. cit., p. 488-490.
16
Ibidem, p. 489.
17
V. MUNTEAN, op. cit., p. 244, n. 139 (cu bibliografie).
18 ldem, "Autocefalia Bisericii noastre- 125 de ani de la dobândirea ei", în Calendarol
Arhiepiscopiei 7imişoarei /2010, p. 129 (cu literatură de specialitate).
14

15
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PARTICIPAREA PREOŢIMII ORTODOXE ROMÂNE
DIN BANATUL SÂRBESC LA EVENIMENTELE
REVOLUŢIONARE DE LA 1848-1849
dr. Mircea

Măran,
Vârşeţ

Revoluţia

de la 1848 reprezintă unul din momentele cruciale în ceea ce
închegarea definitivă a ideii independenţei bisericeşti a românilor
ortodocşi din Banat şi de creare a unei organizaţii bisericeşti autocefale pe
teritoriul Monarhiei Habsburgice. Subiect abordat de un număr mare de
specialişti în istoria Banatului, Revoluţia de la 1848 încă mai prezintă interes
în rândul cercetătorilor şi, ceea ce ne bucură în special, încă mai oferă material
inedit care ţine să scoată la lumina zilei momente mai puţin cunoscute care ar
contribui la clarificarea unor evenimente şi fenomene mai puţin cunoscute.
Participarea clerului ortodox român din Banatul istoric la Revoluţie, în
special a celor care au jucat un rol crucial în mişcarea revoluţionară a românilor
din Banat, precum Ignatie Vuia, Dimitrie Petrovici Stoichescu ş.a. a reprezentat
tema numeroaselor studii care s-au ocupat cu problemele Revoluţiei de la 1848
în Banat. În studiul de faţă am încercat să scoatem la lumina zilei momente
mai puţin cunoscute referitoare la rolul şi participarea preoţimii ortodoxe
române din părţile vestice ale Banatului istoric, actualul Banat Sârbesc, la
aceste evenimente. Se înţelege de la sine că acest spaţiu în anii revoluţionari
nu a reprezentat un întreg separat, despărţit de restul pământului bănăţean, însă
având în vedere existenţa unui număr însemnat de surse, păstrate în arhivele
din Serbia sau preluate din presa sârbească, mai puţin cunoscute sau chiar
necunoscute istoriografiei româneşti, şi având totodată în vedere şi faptul că
mişcarea pentru obţinerea autocefaliei bisericii ortodoxe române a reprezentat
un fenomen prezent şi în părţile actualului Banat Sârbesc, am considerat că o
lucrare cu un astfel de subiect ar da o contribuţie, cât de mică, la cunoaşterea
mai bună a realităţii bănăţene de la jumătatea secolului al XIX-lea.
priveşte
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În preajma Revoluţiei, populaţia românească din această parte a Banatului
(ca, dealtfel, şi din alte părţi ale acestei provincii), era una preponderent
ţărănească, pătura burgheză fiind nedezvoltată (cu excepţia oraşului Biserica
Albă), iar intelectualitatea (cu excepţia celei din Vârşeţ) a fost reprezentată
doar prin preoţii şi dascălii de la sate (câte 1-2 în fiecare localitate). De aceea,
nici mişcarea naţională românească în lumea rurală bănăţeană nu se găsea
încă într-o fază avansată, ceea ce reprezintă şi cauza principală a inexistenţei
unei ideologii bine închegate care să direcţioneze poziţia şi atitudinea satului
românesc din această parte a Banatului în timpul Revoluţiei.
Primele ecouri ale evenimentelor din primăvara revoluţionară de la Viena
şi Pesta au ajuns şi în zonele locuite de sârbi şi români. O oarecare agitaţie
a fost prezentă deja în luna aprilie şi printre grănicerii sârbi din Regimentul
Germana-Bănăţean, cu sediul la Panciova, care la adunarea de la Ţrepaia
din 15 şi 16 aprilie 1848 au dezbătut probleme de interes naţional şi social,
adoptând şi o listă de revendicări în 28 de puncte, prin care au fost exprimate
năzuinţele naţionale sârbeşti din Monarhie, adunarea reprezentând astfel un
fel de avanpremieră a Adunării din Luna Mai de la Sremski Karlovci. Este
interesant că la adunarea de la Ţrepaia au participat şi reprezentanţi ai românilor
din acest regiment, ceea ce observăm, printre altele, şi din faptul că în punctul
27 al revendicărilor se cere eliberarea comunelor Ofcea şi Borcea, prima pur
românească, iar cea de-a doua mixtă, sârbo-română, de plătirea impozitelor
în caz de inundaţii pe holdele din aceste comune 1• Localitatea Ofcea a fost,
anume, reprezentată de preotul Simeon Dimitrievici, o personalitate deosebit
de importantă şi de interesantă prin faptul că, spre deosebire de majoritatea
preoţilor români din Banat, care au fost adepţii lui Eftimie Murgu, s-a dat de la
bun început de partea revoluţionarilor sârbi, a patriarhului RajaCic şi a forţelor
antimaghiare. Acest preot era dealtfel cunoscut ca având o mare reputaţie în
rândul parohienilor săi 2 • Încă de la începutul existenţei Comitetului Districtual
sârbesc din Panciova, ca un colaborator fidel al acestuia, Dimitrievici a fost
ales, ca om "iubit de popor" 3 în fruntea subcomitetului din Ofcea în momentul
Tpal]a Ja ucmopujy cpncKoz noKpema y Bojeoâuuu 1848-1849, nr. 122, p. 177 -179;
MHXOBHJI ToMaH.llJI, Hcmopuja flaH'Ie6a, naH'leBO, 2003, p. 123. Vezi şi: 1. Baba, V. Mic,
Ovcea, pagini de istorie culturală şi spirituală, Novi Sad, 2007, p. 17.
2
CHrcjlpH.ll Kanep, CpncKu noKpem y jy.JicHoj YzapcKoj 1848-1849, npHpe.llHO CnasKo
raspHJJOBHO, oeorpa.ll-Ba.n.eso 1996, p. 123.
3
Ilie Baba, Valentin Mic, op. cit., p. 17.
1
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în care în numeroase alte localităţi au fost destituiţi vechii reprezentanţi
ai puterii locale. De fapt, din ordinul patriarhului RajaCic, preşedintele
Comitetului Districtual din Panciova, dr. Konstantin Peicic, a mers din sat în
sat pentru a-i înlătura din fruntea subcomitetelor locale pe preoţi, ceea ce s-a
şi realizat, în afara localităţii Ofcea, unde din cauza reputaţiei deja amintite a
parohului local, acesta şi-a reţinut funcţia4 • Preotul Simeon, ca om de încredere
al conducerii Comitetului Districtual, în unele cazuri şi-a preluat sarcina de a-i
încuraja pe românii bănăţeni în lupta împotriva revoluţionarilor maghiari. În
acest sens, amintim cazul militarilor români găsiţi în tabăra de la Vracev Gaj,
lângă Biserica Albă, înrolaţi în unităţile sârbeşti, care se pare că nu erau prea
dispuşi de a se angaja pe plan militar, aşa că pentru a li se ridica dispoziţia de
luptă, în această tabără a fost adus parohul Simeon Dimitrievici, împreună cu
încă un român şi un sârb, de la care se aştepta ca prin discursuri şi sfaturi să
influenţeze asupra acestora 5 • Din biografia acestui important cleric ortodox
român din Banatul Sârbesc amintim şi faptul că aparţinea unei vechi familii
de preoţi care au păstorit în această parohie încă de la stabilirea românilor din
localitatea Clec, de lângă Becicherecul Mare, la Ofcea, în anul 1813. Urmaş al
preoţilor Damian Dimitrievici şi Petru Dimitrievici, preotul Simeon va deveni
în urma despărţirii ierarhice primul administrator al Protopopiatului Panciovei
(începând cu data de 23 septembrie 1865), dovadă a încrederii de care s-a
bucurat şi în rândul ierarhiei româneşti în momentul obţinerii autocefaliei.
La Adunarea de la Lugoj din 15/27 iunie 1848 s-a hotărât instaurarea
lui Ignatie Vuia, un colaborator al lui Eftimie Murgu, în scaunul episcopal de
la Vârşeţ, alegere care va fi recunoscută un an mai târziu (abia în mai 1849)
şi de guvernul revoluţionar maghiar. Ignatie Vuia a fost de origine din părţile
locului, născut la Voivodinţ lângă Vârşeţ în anul 1809. A studiat teologia la
Institutul Clerical Româno-Sârb din Vârşeţ, iar mai târziu, între 1834-1847,
a funcţionat şi ca profesor la această şcoală. În momentul proclamării sale de
"administrator pentru judeţul Caraş şi Graniţa Bănatului valahic"\ respectiv
locţiitor de episcop - vicar episcopaF, îl găsim la funcţia de protopop de
4

MHXOBHJJ ToMaH.llJI, Y;wza /(p-a KoHcmaHmuHa fleu•IUiia y cpncKoM noKpemy 18481849. zoouHe, 36opHHK Ja JJ.pywTBeHe HayKe, 18, MaTHUa cpncKa, HoBH CaJJ., 1957, p. 70.
5
A. 1. P. (Arhivele Istorice Panciova), Fond Okruzni odbor, nr. 392.
6
Nicolae Comean, Monografia Eparhiei Caransebeş, Caransebeş, 1940, p. 26.
7
1. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
voi. Il, Timişoara, 1980, nr. 386, p. 712-713.
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Vărădia,

cu sediul la Oraviţa. Adunarea de la Lugoj şi alegerea lui Dimitrie
Petrovici Stoichescu şi Ignatie Vuia la funcţia de vicari au avut un răsunet
puternic şi în rândul revoluţionarilor sârbi, dar în special în rândul ierarhiei
sârbeşti, care desigur că nu putea să privească cu indiferenţă încercarea de
formare a unei biserici ortodoxe române independente şi dezlipirea ei din
cadrul mitropoliei de la Sremski Karlovci. De aceea, şi presa sârbească
urmărea cu atenţie desfăşurarea adunării de la Lugoj şi hotărârile adoptate
acolo, prezentând cu o oarecare doză de ironie hotărârea "adunării valahi lor din
Banat" de a-şi alege propria conducere bisericească 8 . Un corespondent anonim
din Vârşeţ al ziarului Cp6cKe 11oewte din Belgrad, într-un articol destul de vast
dedicat românilor9, analizând, din unghiul său de vedere, atitudinea românilor
faţă de propria lor geneză şi istorie, cât şi faţă de poziţia acestora în cadrul
bisericii sârbeşti, propagată de "câţiva apostoli exageraţi" şi de "învăţători
valahi înftăcăraţi", încearcă să dovedească poziţia justă a mişcării sârbeşti şi
în special a bisericii ortodoxe sârbe faţă de revendicările românilor în ceea
ce priveşte crearea unei biserici independente. Înşirând diferite argumente în
favoarea bisericii sârbeşti, autorul acestui articol se întreabă ce vor românii,
fiindcă, după părerea sa, au toate drepturile în cadrul organizaţiei bisericeşti
comune: "Oare nu este vlădica din Arad Raţ valah? Ce sunt altceva vlădicii
din Bucovina şi Ardeal decât valahi? Oare nu este chiar şi vlădica Vârşeţului
Popovici în aceeaşi măsură valah, cât şi sârb? Dar şi Jivcovici a învăţat
deja destul din limba valahă ... " Propagatorii principali ai acestei politici de
dezlipire a românilor de ierarhia sârbească sunt, după părerea scriitorului
anonim, protopopii români, cărora credem că le şi este adresat acest articol.
Cu toate că nu dă nici un nume, impresia este că autorul se adresează în special
lui lgnatie Vuia, Nicolae Tincu Velia şi Dimitrie Petrovici Stoichescu. În
dieceza Vârşeţului, susţine autorul, sunt şase protopopiate, dintre care cinci
M Ho6uHe 'IUmQJ/uwma 6eozpaiJcKoz, Belgrad, nr. 29 din 9 iulie 1848, pag. 251-254.
Comentând proclamarea lui Stoichescu şi Vuia de vicari episcopali, autorul articolului în care
se dă o relatare amănunţită de la Adunarea de la Lugoj, aminteşte că poporul obişnuit, prezent
la adunare, nu a înţeles ce înseamnă noţiunea de "vicar", confundând-o cu cea de "văcar",
astfel că din mulţime s-a auzit comentariul că a fi "văcar" nu este niciun fel de funcţie, după
care cititorii proclamaţiei au explicat celor adunaţi că nu este vorba despre "văcar", ci despre
"vicar", ceea ce înseamnă "viţe-vlădică". În urma acestor precizări, poporul entuziasmat i-a
luat pe cei doi pe umeri, exclamând: ,,Să trăiască viţe-vlăgica!"
9
Cp6cKe IWRUHe, 25 mai 1848, pag. 5-7.
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au în frunte protopopi români şi doar unul sârb. Protopopii români au săvârşit,
ne informează autorul, o serie de fărădelegi împotriva bisericii sârbeşti. La
Arad, Lipova, Lugoj şi în alte localităţi, au fost scoase cărţile sârbeşti din
biserici. Însă, încheie la sfârşit corespondentul ziarului, toate acestea le fac
doar protopopii şi "alţi câţiva apostoli valahi mincinoşi", "pe când poporul
obişnuit, ca şi alţi oameni înţelepţi şi patrioţi de-ai lor", se opun unei astfel de
politici.
Printre românii din Banatul Vestic încă înainte de revoluţie a fost prezentă
ideea independenţei bisericeşti, susţinută ferm de unii conducători ai mişcării
naţionale române. Astfel, Martinian Moraru (Petrovici), capelan la Dobriţa,
român originar din Uzdin (născut la 181 0), un om energic, a cutreierat satele
cu populaţie românească din împrejurime pentru a propaga această idee 10,
până ce, în primăvara anului 1848, nu a fost trimis cu unităţile de grăniceri
în Italia, ca preot militar, iar la întoarcerea sa a fost strămutat de autorităţile
bisericeşti în satul sârbesc Ţrepaia, evident pentru a fi zădărnicită activitatea
sa naţională.
La Sân-Mihai (azi Locve), "mişcarea trece prin diferite forme, de la
neutralitate şi până la înclinare spre maghiari" 11 • Despre preotul Alexandru
Sfera din această localitate se spunea că are o "ţinută promaghiară" 12 • Din
cauza înclinării sale înspre revoluţionarii maghiari, ca partizan al lui Eftimie
Murgu, acest preot, cunoscut la Sân-Mihai ca Ierci Alexandru Sfera-Poponi,
în momentele în care Sân-Mihaiul a fost atacat şi incendiat de revoluţionarii
sârbi din tabăra de la Alibunar, se va refugia la Becicherecul Mare 13 • După
Revoluţie, îl găsim din nou paroh la Sân-Mihai, unde se aminteşte ca abonat
la foile lui George Bariţiu.
10

JlaJap HHK011Hh, XpolluKa Mecma /I,o6pu~1a y Ea11amy, TiaHtteao, 2003, p. 82 şi 150151. O perioadă de timp ( 1841-1842), acesta a funcţionat ca preot ortodox şi la Glogoni (vezi:
Ilie Baba, Glogoni- pagini de istorie culturală, Zrenianin, 2009, p. 28 şi 33).
11
Pavel Gătăianţu, Panta Bagiu, Locve ieri şi astăzi, Novi Sad, 1989, p. 28.
12
ibidem, p. 29.
13
Pavel Gătăianţu, Biserica din Locve (Sân-Mihai), Novi Sad, 2000, pag. 45. Acest
autor consideră că Sfera a rămas la Becicherec până la moarte în anul 1850, însă izvoarele
documentare îl amintesc şi mai târziu, mai concret, într-un document emis de Episcopia
Vârşeţului, din 15 noiembrie 1851, în care acesta este numit de catihet la şcoala pentru băieţi
din Sân-Mihai (Arhiva Parohială Petrovasâla, Protocolul Cercularilor III, 1850-1868, p. 3940).
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În tabăra opusă, cea a revoluţionarilor sârbi de laAlibunar, se găsea preotul
român Nicolae Gian, care era unul din cei trei membrii ai subcomitetului local,
împreună cu celălalt preot, Ioţa Gruici, şi cu magistrul poştal Sreckov. Preotul
Gian a făcut parte din delegaţia alibunărenilor, alcătuită din şase membrii, care
a mers la Sân-Mihai pentru a-i convinge pe locuitorii acestui sat să se alăture
mişcării revoluţionare sârbeşti. Deja am amintit că sâmienţii, printre care şi
preotul Sfera, erau mai apropiaţi de mişcarea maghiară, astfel că delegaţia de
la Alibunar nu şi-a realizat scopul, ceea ce a rezultat cu declanşarea conflictelor
între cele două tabere adversare.
În numeroase cazuri, preoţii au devenit preşedinţi ai subcomitetelor
locale din satele subordonate Comitetului Districtual din Panciova. Preoţii
Nicolae Otonoga şi Teodorovici au făcut parte din subcomitetul local, sau,
cum îi ziceau pe atunci, "conşederea" din Seleuş. Subcomitetul local din
Petrovasâla, (Petrovoselo, azi Vladimirovaţ), îl are în frunte pe parohul
Dimitrie Popovici 14 • Celălalt preot local, Avram Murgu, a jucat pe de altă parte
un rol deosebit în momentele critice de la începutul lunii ianuarie 1849, când
a avut loc marea ofensivă maghiară asupra Panciovei. Apropiindu-se unităţile
maghiare de Petrovasâla, după ce s-a aflat că maghiarii au incendiat localitatea
vecină Alibunar, populaţia din sat s-a refugiat în văile din apropiere. În sat au
rămas doar bătrânii. Când a intrat generalul Kiss cu unităţile sale în comună,
în faţa lui a ieşit preotul Avram Murgu cu câţiva bătrâni, încercând să-l
convingă pe general că petrovicenii sunt oameni paşnici şi cerând de la el să
cruţe comuna. Văzând husarii că străzile sunt goale şi că adversarii lor nu se
ascund aici, au chemat populaţia să se întoarcă acasă. Generalul Kiss a poposit
cu această ocazie în casa lui Jeică Zestrean, iar doi căpitani maghiari în casa
preotului Murgu, pe când restul armatei s-a aşezat în piaţa din faţa bisericii.
Nu ne este clară întru totul poziţia şi rolul preotului Trifon (Trifu)
Iancu, cu care se întâlneşte o delegaţie a românilor ardeleni (avocatul Ioan
Mărgineanu şi căpitanul Constantin Stejar), găsită în Banat în perioada 15
februarie-4 martie 1849. Cei doi îl numesc pe Iancu, în raportul pe care I-au
alcătuit, "prea harnicul şi învăţatul profesor de teologie din Vârşeţ" 15 , care
li se plânge că sârbii introduc cu forţa limba sârbă în bisericile româneşti
şi care însăşi "multe necazuri a pătimit de la sârbi". Trifon Iancu a fost în
14
1

~

A. 1. .P., Fond Okruini odbor, nr. 1915.
1. D. Suciu, Revoluţia de la 1848-1849 în Banat,

Bucureşti,

1968, p. 213-214.
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preajma revoluţiei paroh la Vatin, fiind în 184 7 propus să ia ca suplent locul
lui Ignatie Vuia la secţiile în limba română din cadrul Institutului Clerical
Sârbo-Român din Vârşeţ, însă în ciuda caracteristicilor pozitive care i-au fost
date, mitropolitul a hotărât să-I respingă 16 , pe baza unor date sosite ulterior la
acesta, care se referă la candidatul Trifon Iancu. Probabil că această hotărâre a
mitropolitului a şi influenţat asupra faptului ca Iancu să fie privit ca unul care
a avut mult de suferit din partea ierarhiei bisericeşti. Mai amintim şi faptul
că "profesorul Trifon Iancu" figurează la 1848 şi printre abonaţii la foile lui
Bariţiu 17 •

O luptă consistentă pentru obţinerea independenţei bisericeşti o purtau
românii din Biserica Albă, luptă care a culminat în timpul evenimentelor
de la 1848. Anume, românii din Biserica Albă, împreună cu germanii din
acest oraş, erau de la început adepţii politicii lui Kossuth 18 • Printre aceştia
se pare că a fost şi protopopul Sofronie Ivacicovici, fost profesor la secţiile
în limba română a Institutului Clerical Sârbo-Român din Vârşeţ, care după
terminarea Revoluţiei a fost acuzat de sârbii din Biserica Albă că în timpul
Revoluţiei a citit credincioşilor în biserică, la proprie iniţiativă, proclamaţia
revoluţionarilor maghiari 19 •
De fapt, la Biserica Albă au existat probleme în ceea ce privesc relaţiile
bisericeşti dintre sârbi şi români, care durau deja de decenii în şir20 • În aceşti
ani, Biserica Albă avea în jur de 7000 de locuitori, dintre care cea. 5300 de
germani, 1100 de sârbi şi 600 de români. Numărul total al familiilor româneşti
la Biserica Albă în această perioadă era de 158 21 • Disputele referitoare la
folosirea bisericii comune au reprezentat cauza principală a tensiunilor
româno-sârbe în momentul declanşării evenimentelor din timpul revoluţiei.
În 17-18 aprilie 1848, când ca urmare a demisiei unor funcţionari municipali
şi

1
('

Nikola Gavrilovic, Srpsko-rumunsko klirikalno uCiliste u Vr5cu 1822-1867, Novi
Sad, 1983, p. 100.
17
1. O. Suciu, Nicolae Tincu Ve/ia, viaţa şi opera lui, Bucureşti, 1945, p. 84.
IM .lJ.aKa nonOBHh, flaH'-Ie6o y cpnCKOM noKpemy 1848-1849, HOBH Ca.ll, 1954, p. 38.
19
Nikola Gavrilovic, Srpsko-rumunsko klirikalno uci/We ... , p. 178.
20
De aceea, considerăm ca neîntemeiată afirmaţia unor autori, conform căreia "mişcarea
de separare nu provine de la poporul român, ci de la episcopul Andrei Şaguna, dornic de
glorie şi putere" (Vezi: .lJ.o6pHsoj HHKOJ1Hh, Cp6u y EaHamy y npouuwcmu u caoawlbocmu
(MoHozpaqJUja EaHama), HosH Ca.ll, 1941, p. 93).
21
CseTOJlHK Cy6oTHh, EeJla L(pK60 y oozal}ajUMa 1848149, 36opHHK Ja .llPYWTBeHe
HayKe, 27, MaTHUa cpncKa, HosH Ca.ll, 1960, p. 98.
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a domnit o oarecare anarhie, sârbii au scos din biserica comună toate
cărţile bisericeşti în limba română, 21 la număr, împreună cu trei icoane, şi leau dus în sala de şedinţe a casei municipale, cu toate că la început intenţionau
să le ardă 22 • Despre aceasta au făcut proces verbal împreună cu reprezentantul
Magistratului 23 • Preotului român Sofronie24 Ivacicovici i-au interzis să intre în
biserică. Ca urmare a acestor măsuri, românii au stat în evenimentele care au
urmat de partea germanilor, loiali la rândullor guvernului revoluţionar maghiar,
confruntându-se cu sârbii, în ciuda relaţiilor de rudenie şi a căsătoriilor mixte
numeroase existente în număr mare între cele două popoare ortodoxe. Încă cu
ocazia primei pătrunderi a unităţilor sârbeşti în Biserica Albă, în iunie 1848,
înainte de izbucnirea conflictului armat, fruntaşii germanilor şi ai românilor
s-au arătat ostili mişcării sârbeşti 25 •
În urma pătrunderii trupelor sârbeşti în Biserica Albă, în frunte cu
căpitanul Adam Kosanic, protopopului Sofronie lvacicovici îi este în februarie
1849 interzis de a mai intra în biserica ortodoxă comună, din motivul că a
citit proclamatia lui Kossuth în această biserică în 1848 26 • Protopopul a fost
apostrofat ca principalul vinovat pentru evenimentele din 19 august 1848,
în care numeroşi sârbi din Biserica Albă şi-au pierdut viaţa 27 . O perioadă de
timp şi-a petrecut-o şi în exil la Oraviţa. După terminarea revoluţiei a fost din
nou înlăturat din biserică, din motivele deja amintite. Abia prin decizia din 16
aprilie 1850 a generalului Coronini, comandant general al graniţei bănăţene,
care a hotărât reintrarea în vigoare a deciziei imperiale din 1846 referitoare la
litigiul sârbo-român, protopopul lvacicovici a început din nou să ţină slujbele
divine în limba română la biserica ortodoxă din Biserica Albă 28 •
Observăm, deci, că poziţia şi rolul preoţimii române din această parte a
Banatului în timpul Revoluţiei de la 1848-1849 nu era una strict definită, acesta
depinzând de numeroşi factori, printre care de repartizarea forţelor celor două
în

oraş

22

şi: Gligor Popi, Românii din Biserica Albă, Vârşeţ, 2006, p. 15-16.
CseTOJUIK Cy6oTHh, ~pKHeHu cnop u:weby 6e.nol{pKHaHcKux Cp6a u PyMyHa y XIX
HeKy - llpu!loi? npoy'laBalby cpncKo-pyMyHcKux ooHoca y 5aHamy, 3MC,[J.H, 36, HoBH Call,

Vezi

23

1963, p. 90-91.
24
Sau Leontie, cum este specificat la unii autori.
25
Cp6cKe HOBuHe, 15 iunie 1848, p. 2.
26
CseTOJJHK Cy6oTHh, ~pKBeHu cnop ... , p. 90-91.
27
Ibidem, pag. 95-96
28
N. Gavrilovic, op. cit., p. 179.
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părţi

beligerante în zona în care se găsea parohia respectivă, de atitudinea
personală şi de propria iniţiativă şi energie a fiecărui preot, dar un lucru este
cert: chiar şi în cele mai critice împrejurări, preoţimea română apăra interesele
credincioşilor şi a credinţei ortodoxe, contribuind din plin la închegarea ideii
independenţei bisericeşti, realizate în sfârşit un deceniu şi jumătate mai târziu.
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