
DIN SUMAR

Iaşi, nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

Dimensiunea duhovnicească a Bisericii
Experienţa niptică a vederii lui Dumnezeu 
la Sfântul Grigorie Palama
Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc 
(1914-2011)
Mănăstirea Durău, expresie a 
românismului în pictura modernă
Conceptul de theodicee din perspectivă 
filosofică
Spaţiul sacru în interiorul şi exteriorul 
Bisericii
Limitele comunicării interumane
Autoritatea morală a preotului ca izvor 
şi temei al prestigiului preoţesc. Preotul, 
luptător activ împotriva răului moral
Consultul preanestezic
Tematica hristologică a icoanelor pe sticlă
100 de ani de la naşterea profesorului 
Cristofor I. Simionescu
Nestor Vornicescu – un mare duhovnic 
al Neamului Românesc
Datini, tradiţii şi obiceiuri româneşti în luna 
octombrie

Apare cu Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Ep
ifa

ni
a 

nr
. 5

4
R

EV
IS

TĂ
 D

E 
D

IA
LO

G
 O

R
TO

D
O

X

pifaniaErevistA de dialog ortodox˘

Apare cu Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei



Iaşi, nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

˘

Apare cu Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte TEOFAN, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

pifaniaErevistA de dialog ortodox˘





Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020          3

Dimensiunea Duhovnicească a Bisericii 

Trăim vremuri intense și destul de grele! Desolidarizare umană, riposte 
la nivel statal, violențe greu de imaginat că se petrec în realitate, hoție 
mascată de zâmbetele facile ale răpitorilor, gemetele disperate după ajutor 
ale bunicilor și bunicelor de prin cătune, uitaţi de mai‑marii împărțitorilor 
de bani și multe alte dureri întregesc tabloul, din păcate atât de sumbru al 
toamnei anului 2020. Lipsa de comunicare umană a făcut să se accentueze 
și mai mult prăpastia care deja exista între oameni, egoismul și disprețul, 
indiferența pentru celălalt. Frica a îndepărtat oamenii unii de alții, teama 
de boală și de moarte încearcă să ne despartă de Însuși izvorul vieții. 
Comuniunea, bucuria întâlnirii și împreună‑viețuirii, puterea rugăciunii 
comune a fost drastic zguduită de molimă, de puțina credință și de normele 
mișcătoare ale recomandărilor medicale în permanentă căutare. În loc să 
abordăm acest timp ca timp de îmbogățire în rugăciunea personală, ca timp 
de zăvorâre în inima meditativă, iubitoare și deschisă rugăciunii, iubirii și 
iertării cu lumea, am preferat să asprim judecata, răzvrătirea față de toți și 
de toate, cufundarea în marea minciună a împreună existenței pe internet. 
Prietenul de Facebook care nici nu te știe la ochi sau nu te salută, ci doar 
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urmărește postările, nu îți este prieten. S‑au dezvoltat grupuri în care nimeni 
nu se știe cu nimeni, dar postează în cascadă panseuri sociale sau de credință. 
Iar când s‑au deschis bisericile, bunii postaci au rămas în spatele ecranelor 
de laptop sau telefon fără să calce în biserici. Misiunea la nivel pastoral a 
devenit tot mai aridă. Relația interumană de bunătate, de respect, de primire 
a cuvântului bun în suflet este tot mai slabă. Se ridică ziduri înalte de 
catedrale în parohii mai mici sau mai mari, se lățesc curțile mănăstirilor în 
care oamenii doresc să vină, însă mutația la nivel sufletesc spre asumarea 
credinței personale pe care o realizează viața însăși și sufletul preotului este 
tot mai rară și vedem după faptul că lumea, la nivel macrosocial se exprimă 
majoritar împotriva normelor creștine sociale, împotriva necesității mersului 
la biserică, iar cei care se spovedesc cu regularitate în posturi sunt foarte 
puțini. Asta trebuie să ne dea de gândit foarte serios la ce trebuie să facem 
ca slujitori ai Altarului. Fie că ești Paroh, Prelat de pe toate treptele, Profesor, 
Protopop, Consilier sau simplu credincios îmbisericit trebuie să dezvolți 
dialogul duhovnicesc și receptarea mesajelor pentru toți oamenii, să te lupți 
pentru eliminarea lui satan, care s‑a interpus între tine și semenul tău, frate 
în umanitate, să rupi legăturile vrajbei, a urii și a răzbunării și să faci ca 
Lumina Soarelui divin să pătrundă în sufletul celui nedreptățit. Dar nu 
formal, de conveniență utilizabilă în duplicitatea timpului de astăzi, ci cu 
adevărat, într‑o deschidere a inimii și a minții, ce răzbate prin limpezirea 
ochilor mângâietori, dulci și blânzi, care se grăbesc spre înfăptuirea binelui.

Slujirea Bisericii necesită astăzi reconsiderarea întregii slujiri bisericești 
într‑o nouă dimensiune sacramental‑sfințitoare, pastoral‑filantropică și în 
toate sferele misiunii. Adevărul dumnezeiesc trebuie păstrat cu sfințenie și 
mărturisit pe viu; misiunea biblică și patristică extinsă în actualitate și 
propovăduită în orice împrejurare, refacerea din temelii a întregii structuri 
ecleziastice din perspectivă duhovnicească. Deci, lucrarea Bisericii acum 
ține, în mod urgent, de primenirea din interiorul ei a credincioșilor și 
clericilor. Degeaba construim, înălțăm ziduri, dacă fiii Bisericii nu se mai 
recunosc între ei, oamenii trăiesc în lipsă aproape totală de sens și într‑o 
angoasă existențială dusă pâna la boală; nu‑i mai mulțumește nimic, poți 
să le dai și luna de pe cer, dacă le‑ai luat și fărâma de dragoste, de care se 
agățau în relația cu tine, delicatul gest de respect, pe care trebuie să il 
dăruiești și nu o dominare sau subordonare, nemaivorbind de recunoașterea 
muncii prestate, în sudoarea frunții, de o viață, până apoi l‑a ajuns neputința, 
ajungând la o pensie derizorie.

Biserica acum are maximă nevoie de tineri cărora li se asigură viitorul 
pe măsura efortului făcut, studiind și asimilând cunoștințele necesare în 
domeniu, ajutorarea familiilor tinere și promovarea familiilor, aducându‑L 
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pe Dumnezeu în viața lor și a copiilor. Grija trebuie sporită pentru cei 
vârstnici, pentru a trăi în comuniune, alături de copii, de nepoți și nu în 
izolare și desconsiderare, ci în demnitatea unei bătrâneți, cu dragoste pentru 
toți, fără tratatmente speciale pentru cei care au consfințit furturile și 
abuzurile predecesorilor din comunism care au torturat și înlăturat unele 
din cele mai alese și demne spirite ale vremii. Toate acestea trebuie să 
pătrundă în Duhul Bisericii și cu discernământ duhovnicesc să se găsească 
o rezolvare a lor. Libertatea nu trebuie îngrădită, ci întărită în cunoaștere, 
responsabilitate și iubire. Pe bună dreptate Preotul Profesor Radu Preda de 
la München făcea următoarea remarcă:

„Pandemia a încurajat măsuri scelerate, ajungându‑se pâna la situația blasfemică 
de a deschide spațiile de cult, închizând însă Duhul lor tutelar”. 

Sfânta Scriptură ne avertizează că

„din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea multora se va răci” (Matei 24, 12).

Oare, nu ne aflăm în pline timpuri apocaliptice, dacă dragostea multora 
din fiii Bisericii este răcită de mult?

Să luăm numai o singură formă a mâniei, setea de răzbunare, despre 
care vorbește Sfântul Ioan Damaschin și vom constata, cu tristețe, că aceasta 
a devenit o formă de viață, alături de aprindere, de ranchiună, de iuțime.

Soborul Bisericii înseși, Iisus Hristos, Dumnezeu, în vederea duhovnicilor 
care au mai rămas să îmbrace întreg corpul eccleziastic în Post aspru, cu 
cenușă pe cap, în rugăciune fierbinte și neîncetată, pentru încetarea urgiei 
și a fărădelegilor noastre. Să vină fratele întru slujire să te îmbrățișeze, dar 
nu pentru a te vinde, apoi, ci pentru a‑ți dărui din dragostea lui. 

Toate conduc spre sfârșitul existenței, în ce ne privește pe noi oamenii, 
într‑o raționalitate atât de plină de frumusețe și de sens! Vom știi că, vom 
muri, de aceea fiecare clipă a vieții trebuie să fie încărcată de dragoste, de 
iertare și de împăcare și pentru faptele cu adevărat ale milei. Dar moartea 
nu este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru om!

Firul vieții să ne fie luminat de harul dumnezeiesc și de raza Învierii, 
care, de fapt este împlinirea și sensul suprem al trecerii noastre pe acest 
pământ. Cuviosul Părinte Petroniu Tănase, de la Muntele Athos, spunea: 

„Cum ți‑ai pregătit aripile aici, așa o să zbori dincolo”. 

Să ne dea Bunul Dumnezeu, de aici înainte, o asemenea viață de perma‑
nentă pocăință ca să zburăm și noi, când va rândui Dumnezeu, în Împărăția 
Sa cea veșnică. Amin.

Preot Dr. Nicolae NICOLESCU
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SĂMÂNŢA PATRISTICĂ

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Experiența niptică a vederii lui Dumnezeu 
la Sfântul Grigorie Palama

Introducere

Sfântul Grigorie Palama s‑a născut în Constantinopol la anul 1296 și a 
trecut la Domnul în anul 1359. A fost fiul unui demnitar de la curtea 
împăratului bizantin Andronic al II‑lea Paleologul. După perioada de formare 
la curtea bizantină, în preajma vârstei de 20 de ani, pleacă în Muntele Athos 
și este călugărit la Mănăstirea Vatoped. A viețuit apoi și în alte zone ale 
Sfântului Munte. În 1347 va fi ales ca Arhiepiscop al Tesalonicului.

„Sfântul Grigorie Palama a murit în vârstă de 63 de ani și după mai bine de 
12 ani de arhierie”1.

Din viața lui aflăm că, ajuns monah în Sfântul Munte se ruga neîncetat 
cu lacrimi Maicii Domnului folosind cuvintele „luminează‑mi întunericul”. 
După o vreme i se arată Sfântul Ioan Evanghelistul care îi spune că el și 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îi vor fi de ajutor. Luând îndrăzneală, 
Sfântul Grigorie întreabă dacă acest ajutor îl va primi în viața aceasta sau 
în cealaltă. La acest cuvânt primește răspuns de la Sfântul Ioan că și în 
viața aceasta și în cealaltă.

1 Preot prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, Viața și învă
țătura Sfântului Grigorie 
Palama, Editura Scripta, 
București, 1999, p. 9.
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Acest episod îl consider foarte important pentru că el ne descoperă pe 
de o parte râvna Sfântului Grigorie pentru luminarea dumnezeiască, iar pe 
de altă parte ne încredințează că luminarea dumnezeiască este posibilă în 
viața aceasta.

„Sfântul Grigorie nu a fost un teolog speculativ. A fost un monah și un episcop. 
El nu a fost interesat de problemele filosofice abstracte, deși era bine pregătit 
și în acest domeniu. El a fost interesat de problemele de viață creștină. Ca 
teolog, a fost pur și simplu un interpret a experienței spirituale a Bisericii. 
Aproape toate scrierile sale, cu excepția probabil a predicilor, au fost scrieri 
ocazionale. El s‑a luptat cu problemele timpului său. Și a fost o perioadă critică, 
un timp al controverselor și anxietății. Într‑adevăr, a fost de asemenea, o epocă 
de reînnoire spirituală.
Sfântul Grigorie a fost suspectat de inovații subversive de către dușmanii 
timpului său. Această acuzație este încă menținută împotriva lui în Occident. 
Cu toate acestea, de fapt Sfântul Grigorie a fost adânc ancorat în tradiție. Nu 
este dificil de găsit cele mai multe dintre punctele sale de vedere la Părinții 
Capadocieni și la Sfântul Maxim Mărturisitorul (...). Totodată, Sfântul Grigorie 
a fost foarte familiarizat cu scrierile lui Dionisie Areopagitul. El a fost înrădă‑
cinat în tradiție. Cu toate acestea, în nici‑un sens nu a fost teologia sa doar o 
«teologie a repetiției», A fost o extensie creativă a tradiției vechi. Punctul de 
plecare a fost Viața în Hristos”2.

Vedem astfel că teologia Sfântului Grigorie Palama este izvorâtă din 
experiența duhovnicească, fiind totodată în acord cu tradiția părinților de 
dinaintea lui. Nu este o teologie de dragul teologiei, ci o teologie pentru 
viață, izvorâtă din viața în Hristos.

Cadrul istoric: 1296‑1359

Perioada în care a trăit Sfântul Grigorie este caracterizată în plan politic, 
istoric și religios de efervescență și modificări importante în toată Europa.

În plan politic, turcii bat la porțile Europei, amenință tot mai tare bătrânul 
continent cu pericolul musulman și cuceresc primele cetăți în Europa (1347, 
Gallipoli).

„Cum ajung pentru prima oară turcii otomani în Europa? E de reținut acest 
moment – dureros pentru noi, creștinii: primii turci care‑au trecut Bosforul au 
fost aduși de un împărat bizantin al cărui nume sună frumos în urechile noastre: 
Ioan Cantacuzino (1341‑1355). Disputele interne din imperiu, între familii, 
între facțiuni religioase, erau atât de violente încât împăratul Ioan Cantacuzino 
se bate cu propriul său ginere, Ioan Paleolog, iar, pentru această luptă între 
bizantini, împăratul cheamă în ajutor ostași turci otomani de dincolo de Bosfor. 
Turcii, o dată ajunși pe pământul Europei, la nord de Bosfor, nu vor mai pleca. 
Așa începe încercuirea Constantinopolului încetul cu încetul, de către descen‑
denții lui Orkan, sultanul osmanlîilor care trece primul Bosforul. Iată rezultatul 
certurilor dintre creștini”3.

2 Archpriest Georges 
Florovsky, St. Gregory 
Palamas and the Tradi‑
tion of the Fathers, Chap‑
ter VII of The Collected 
Works of Georges Flo‑
rovsky, Vol. I, Bible, 
Church, Tradition: An 
Eastern Orthodox View, 
Vaduz, 1987, p. 114‑115.

3 Neagu Djuvara, O scurtă 
istorie a românilor poves
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În spațiul românesc, tot în plan politic, se desfășoară în această perioadă 
procesul de formare a statelor medievale românești Moldova și Țara Româ‑
nească. În anul 1359, anul trecerii la Domnul a Sfântului Grigorie Palama, 
se întemeiază în Țara Românească prima mitropolie de către domnul Nicolae 
Alexandru.

„În 1359, (Nicolae Alexandru ‑ domnul Țării Românești) supărat că regele 
oprește corespondența directă cu Papa, de la care spera o recunoaștere ca domn 
«autocrat» – adică suveran care deține domnia de la Dumnezeu, iar nu printr‑o 
alegere sau o numire –, voievodul muntean se adresează patriarhului de la 
Constantinopol și împăratului bizantin – de‑acum rămas doar cu prestigiul, nu 
și cu puterea de odinioară – și obține ca Mitropolitul de la Vicina, rămas fără 
mulți enoriași din cauza invaziilor tătare, să fie mutat la Argeș, la Curtea lui 
de «Domn autocrat al Țării Românești» (autocrator era termenul grecesc și 
samodr‑javnîi, termenul slavon) (...). Anul 1359 apare astfel ca o a doua dată 
crucială, după 1330, dată când dinastia lui Basarab, cu toate sforțările Bisericii 
catolice și curții maghiare de a lega Țara Românească de Roma, a ales să se 
lege definitiv de Biserica de la Constantinopol, de care ținea de veacuri majo‑
ritatea locuitorilor țării”4.

Din punct de vedere religios, Orientul este frământat de disputa isihastă 
în care Sfântul Grigorie Palama va fi implicat, în timp ce în Occident își 
fac apariția primii prereformatori (John Wycliff).

Privind în ansamblu ei această perioadă observăm, pe de o pare decalajul 
foarte mare în plan bisericesc între Bizanț, unde teologia se află într‑o 
continuă efervescență și spațiul românesc în care abia se cristalizează for‑
mele de guvernământ și organizarea Bisericii, iar pe de altă parte remarcăm 
noul suflu religios care își face apariția încet în vestul Europei prin ideile 
prereformatorilor nemulțumiți de starea lucrurilor din Biserica Apuseană.

Precizări științifice și etimologice

În limba greacă veche verbul ὁράω înseamnă a vedea nemijlocit. Totodată 
el primește cu ușurință sensul de a participa la celălalt.

Limba română a preluat verbul a vedea din limba latină unde găsim 
cuvântul videre care înseamnă a vedea, dar și a fi capabil de a vedea sau 
a discerne.

Așadar, etimologia ne oferă o pistă pentru a adânci problematica vederii, 
cu atât mai mult cea a vederii dumnezeiești care nu se rezumă doar la 
privirea de suprafață ci la participare și discernământ.

Știința medicală afirmă că ochiul este organul prin care omul primește 
cea mai mare cantitate de informație, deci, instrumentul prin care cunoaște 
cea mai mare parte a lumii care îl înconjoară:

tită celor tineri, Editura 
Humanitas, București, 
2002, p. 76.

4 Ibidem, p. 56‑57.
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„80% din informațiile legate de mediul înconjurător le percepem prin inter‑
mediul analizatorului vizual”5.

Putem spune astfel că vederea biologică este cea mai importantă sursă 
de cunoaștere ce cade sub simțuri. Totodată, medicii afirmă că ochii sunt 
capabili să pună în mișcare, instantaneu, sute de mușchi și organe ale 
corpului. 

Aceasta ne face să înțelegem de ce Părinții Bisericii au asociat experiența 
cunoașterii lui Dumnezeu cu vederea, pentru că vederea ne oferă cunoașterea 
cea mai deplină și pentru că ea este capabilă să miște și să schimbe omul 
în întregimea lui.

Învățătura Sfântului Grigorie Palama despre vederea 
dumnezeiască

Sfântul Grigorie Palama ajunge să vorbească despre vederea dumne‑
zeiască datorită neadevărurilor spuse de Varlaam, un filosof venit din Italia 
la Constantinopol. Acesta și cei care îl susțineau,

„pornindu‑se să vorbească despre iluminare, resping orice iluminare accesibilă 
simțirii, ca fiind o rătăcire; însă ei înșiși spun că orice iluminare dumnezeiască 
este accesibilă simțirii, afirmând apoi că (iluminările) care s‑au întâmplat în 
Legea Veche, înainte de venirea lui Hristos, la iudei și la profeții cei dintre ei, 
sunt simbolice, în timp ce, în mod sigur (iluminarea) cea de pe Tabor, de la 
Schimbarea la Față a Mântuitorului și cea de la pogorârea Duhului Sfânt, și 
altele asemenea, a fost sensibilă. Luminare mai presus de simțire spun că e 
numai cunoașterea și de aceea declară că aceasta e superioară luminii și că e 
împlinirea oricărei vederi”6.

Așadar ei afirmau că Dumnezeu, fiind mai presus de ființa umană, nu 
poate fi văzut. Totodată, ei spun că singura posibilitate de iluminare a 
omului este cunoașterea rațională pe care o oferă filosofia și celelalte științe.

La aceasta Sfântul Grigorie spune:
„Eu însă și cunoașterea, despre care ei zic, după cum spui, că e singura luminare 
inteligibilă (care poate fi cuprinsă de minte), de aceea cred că e numită lumină, 
pentru că se procură prin lumina aceea, după cum și marele Pavel spune: 
Dumnezeu, Cel care a zis să strălucească lumină din întuneric, Acela a strălucit 
în inimile noastre spre luminarea cunoașterii slavei lui Dumnezeu. În acord cu 
el, Sfântul Dionisie zice: prezența luminii inteligibile (cuprinse cu mintea) 
unește pe cei ce sunt iluminați, aducândui la o singură și adevărată cunoaștere. 
Vezi că lumina cunoașterii este procurată din prezența luminii harului și este 
izbăvitoare de ignoranța care dezbină? Acesta o numește așadar inteligibilă/
spirituală (...)”7.

Sfânta Scriptură ne oferă câteva exemple de oameni care L‑au văzut pe 
Dumnezeu. În Vechiul Testament îl avem pe Moise care s‑a întors din munte 

5 Iftimie Nesfântu, Cea
laltă jumătate a trata tu
lui de medicină în Revista 
Viața medicală, nr. 17 
(1215), mai, 2013.

6 Sfântul Grigorie Pa‑
lama, Triada I.3.

7 Ibidem.
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având chipul strălucitor, după ce a văzut pe Dumnezeu în adiere de vânt. 
Apoi în Noul Testament Hristos îi face părtași la lumina Slavei Sale pe cei 
trei ucenici ai Săi: Petru, Iacov și Ioan când se urcă cu ei pe Muntele Tabor 
și se Schimbă la Față înaintea lor. Tot în Noul Testament Sfântul Apostol 
Pavel face experiența vederii lui Dumnezeu pe calea Damascului. Lumina 
dumnezeiască este expresia harului Duhului Sfânt, este energie necreată 
care izvorăște din însăși ființa lui Dumnezeu. De aceea îl face pe om să 
cuprindă și să înțeleagă, pe cât îi este cu putință ca ființă creată, Taina 
Dumnezeirii. Ea se manifestă diferit și are efecte diferite asupra omului. 
Dacă lui Moise i‑a luminat chipul, pe ucenici i‑a făcut să cadă cu fața la pământ.

Părintele Stăniloae spune că
„ea (lumina) este, dintr‑un punct de vedere, tocmai iradierea zâmbitoare a 
dragostei divine, trăită în formă mai intensivă în clipele de ațintire extatică 
spre Dumnezeu (...). Lumina e totodată cunoaștere, iar lumina cunoștinței e 
fructul iubirii. Dar o lumină sau o cunoaștere care răsare din iubire, care nu e 
decât o expresie a stării de iubire, este în același timp viață. Sfântul Maxim 
Mărturisitorul zice: Dacă viața minții este lumina cunoștinței, iar pe aceasta 
o naște iubirea de Dumnezeu, bine sa zis că: nimic nu e mai mare ca iubirea”8.

Vorbind despre aceasta Sfântul Grigorie ne spune:
„Dar pentru că zici că cei care resping lumina dumnezeiască a harului spun că 
lumina care a apărut pe Tabor era sensibilă, îi vom întreba mai întâi dacă 
socotesc dumnezeiască lumina ce‑a strălucit atunci pe Tabor peste ucenicii cei 
aleși. Căci dacă n‑o socotesc dumnezeiască, îi va rușina Petru, care, conform 
lui Marcu, a privegheat pe munte și a văzut slava lui Hristos, iar după cum 
scrie el însuși în a doua epistolă a privit măreția Lui, atunci când era cu El în 
muntele cel Sfânt. Le va închide apoi gura în chip strălucit interpretul cel cu 
limba de aur al propovăduirilor evanghelice; căci zice: Domnul Sa arătat mai 
strălucitor decât Sine, trupul rămânând în forma sa, însă dumnezeirea arătân
duși razele ei. Iar în chip desăvârșit le va înfunda gurile marele Dionisie, care 
folosește clar termenii de teofaniearătare dumnezeiască, și teoptievedere 
dumnezeiască. În plus, Grigorie, cel care poartă numele teologiei, spune că e 
lumină dumnezeirea care sa arătat ucenicilor pe munte. Și împreună cu mulți 
alții, Simeon, cel care a împodobit cu limbă frumoasă viețile mai tuturor sfinților, 
scrie că Teologul cel iubit în chip deosebit de Hristos a văzut în munte însăși 
dumnezeirea Cuvântului, descoperită; (...) marele Dionisie cel din Areopag 
spune că în veacul ce va să fie teofania vizibilă a lui Hristos ne va ilumina 
(de jurîmprejur) ca pe ucenici la Schimbarea la Față, și vom participa cu 
mintea (aflată) în nepătimire și nematerială la această dăruire a luminii 
inteligibilă și la unirea cea mai presus de minte întro imitare mai dumnezeiască 
a minților celor mai presus de ceruri”9.

Omul poate ajunge la această vedere dacă se nevoiește prin asceză spre 
a se curăți de patimi și dacă păzește poruncile Domnului, făcând astfel 
transparentă haina sufletului său. Acest stadiu al vederii lui Dumnezeu este 

8 Preot prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, Spiritualitatea 
ortodoxă, ascetica și mis
tica, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Ro‑
mâne, București, 1992, 
p. 279‑281.

9 Ibidem.
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treapta cea mai înaltă la care poate ajunge ființa umană, căci omul care îl 
vede pe Domnul se îndumnezeiește, ajunge la asemănarea cu Creatorul; 
aceasta deoarece se împărtășește de harul care izvorăște chiar din ființa lui 
Dumnezeu. 

„Lumina aceea e miezul și substanța și frumusețea veacului ce va să fie. E 
singura lumină adevărată, eternă, neschimbată, prin care devenim și noi lumină, 
ca niște fii ai luminii”10.

„Lumina și slava aceea nu e numai a unei Persoane, ci a tuturor Trei, pentru 
că e a naturii dumnezeiești. De aceea nu se poate vedea prin puterea omenească 
oricât ar fi de mare, nici prin ajutor îngeresc, ci numai prin puterea dumnezeiască. 
De protomartirul Ștefan spun Faptele Apostolilor (7, 55) că a văzut‑o fiind plin 
de Duhul Sfânt. Deci numai realizându‑se o unire cu Dumnezeu, poate fi văzută 
acea lumină”11.

Vederea luminii necreate este dar dumnezeiesc care se dăruiește celui 
pregătit să îl primească. Efortul ascetic este modul în care ne pregătim 
sufletul și mintea pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Sfântul Isaac spune:
„de fiecare dată când cineva vrea, poate urca către tainele negrăite ale lui 
Dumnezeu”12.

Comentând acest cuvânt Sfântul Grigorie afirmă:
„Așadar, vederea nu este numai înlăturare și apofază, ci este unire și îndumne‑
zeire, care se produce tainic și negrăit prin harul lui Dumnezeu, după înlăturarea 
tuturor celor de jos care întipăresc mintea, sau mai degrabă după încetare, care 
este mai mult decât înlăturarea. Căci înlăturarea este o imagine a acelei încetări. 
De aceea, a deosebi pe Dumnezeu de toate făpturile este propriu oricărui 
credincios. Însă încetarea a toată lucrarea intelectuală și unirea de după cu 
lumina cea de sus, (unire) care este ca un fel de pătimire și scop îndumnezeitor, 
e doar a celor care și‑au curățit și umplut de har inima”13.

„Astfel, vederea prea‑desăvârșită a lui Dumnezeu și a celor dumnezeiești nu 
este simplu o înlăturare, ci ea este, după înlăturare, participare la cele dumne‑
zeiești, și este mai degrabă o dare și o primire decât o înlăturare. Însă cele date 
și luate sunt negrăite, de aceea și dacă vorbim despre ele, vorbim folosindu‑ne 
de exemple și analogii, nu pentru că așa au fost văzute de către aceia, ci pentru 
că nu pot fi arătate altfel cele care au fost văzute de aceia în chip natural. 
Așadar, cei care nu pleacă urechea cu evlavie la cele spuse astfel cu ajutorul 
exemplelor, ca la ceva negrăit, socotesc nebunie cunoașterea cea mai presus 
de înțelepciune, și călcând în picioare mărgăritarele cele inteligibile prin batjo‑
corire, îi sfâșie în bucăți prin dispute verbale pe cei care le‑au arătat (aceste 
mărgăritare) pe cât e cu putință”14.

„Pentru Sfântul Grigorie Palama îndumnezeirea este întotdeauna un har dăruit 
în deplină libertate de atot‑puternicia lui Dumnezeu cel viu, nu o emanație divină 
legată de locul ontologic pe care creatura îl ocupă într‑o ierarhie prestabilită”15.

10 Preot prof. dr. Du‑
mitru Stăniloae, Viața și 
învățătura Sfântului Gri
gorie Palama, Editura 
Scripta, București, 1999, 
p. 58.

11 Ibidem, p. 56.

12 Sfântul Grigorie Pa‑
lama, Triada I.3.

13 Ibidem.

14 Ibidem.

15 Jean Meyendorff, In
troduction à l’étude de 
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Influențat de învățătura Sfântului Grigorie, Părintele Dumitru Stăniloae 
vorbește despre vederea dumnezeiască și analizează diferența dintre vederea 
omului care cercetează și cunoaște tainele naturii și omul care prin darul 
lui Dumnezeu ajunge să vadă slava Dumnezeirii. El pornește de la cuvintele 
Sfântului Isaac Sirul care aseamănă aceste două tipuri de vedere cu doi ochi. 

„Sfântul Isaac Sirul spune că avem doi ochi sufletești, dintre care cu unul vedem 
tainele din natură, adică puterea, înțelepciunea și providența lui Dumnezeu, 
„iar cu al doilea slava naturii Lui celei sfinte, când binevoiește Dumnezeu să 
ne introducă în tainele duhovnicești”.

E slava dinainte de crearea lumii de care zice Mântuitorul că voiește s‑o 
vadă urmașii Săi (Ioan 17, 24). Slava aceasta nu e, cum se vede, natura lui 
Dumnezeu, dar nu e nici ceva temporal, ci e nedespărțită de natura dum‑
nezeiască.

„Ea, cum spune Sfântul Isaac, nu se poate vedea și câștiga cercetând structura 
lucrurilor, căci prin aceasta se cunoaște numai puterea, înțelepciunea și provi‑
dența dumnezeiască. Slava se vede cu alt ochi și ea este altă lumină decât cunoș‑
tința lucrurilor. Cunoașterea lui Dumnezeu din lucruri e una vagă, problematică; 
cine vede lumina a doua, care e mai presus decât toate creaturile, are chiar în 
el pe Dumnezeu care nu e despărțit de slava Sa. Iar la vederea aceasta ajunge 
cel ce păzește poruncile lui Dumnezeu și‑L iubește, cum zice Domnul (Ioan 
14, 24). Deci altceva este lumina aceasta decât cunoștința din științe”16.

La Sfântul Grigorie Palama între vederea lui Dumnezeu și cunoașterea 
Lui există o foarte strânsă legătură, uneori cele două chiar confundându‑se, 
căci văzându‑l pe Dumnezeu, Îl cunoaștem.

Sfântul Grigorie Palama afirmă despre cunoaștere că nu este desăvârșită 
decât atunci când omul se află în Duhul lui Dumnezeu, împăr tășindu‑se 
nemijlocit de energiile necreate ale lui Dumnezeu, adică harul lui Dumnezeu. 
Așadar cunoașterea nu este un proces de acumulare de informații, ci o 
relație cu Persoana lui Dumnezeu. Pentru cealaltă cunoaștere, nedeplină și 
nedesăvârșită, Sfântul Grigorie folosește mai mulți termeni: înțelepciunea 
cea din afară, educația cea din afară, cunoașterea profană, cunoașterea 
științifică.

Cunoașterea în Duhul Sfânt este înțelepciunea dumnezeiască, care caută 
să răspundă la întrebări precum:

„care este voia lui Dumnezeu; ce este bun, desăvârșit și plăcut lui Dumnezeu?”17.

În schimb
„Educația cea din afară este într‑adevăr stearpă: este mereu în durerile facerii, 
dar nu reușește niciodată să dea viață pruncilor”18.

„Științele care provin din înțelepciunea cea din afară sunt atât de departe de 
această căutare pe cât sunt porcii de departe de cunoașterea bunei rânduieli a 
stelelor, fiindcă le stă în fire să fie aplecați totdeauna spre pământ”19.

Grégoire Palamas, «Pa‑
tristica Sorbonensia», 3, 
Les Éditions du Seuil, 
Paris, 1959, in‑8°, p. 265.

16 Preot prof. dr. Du‑
mitru Stăniloae, Viața și 
învățătura Sfântului Gri
gorie Palama, Editura 
Scripta, București, 1999, 
p. 55.

17 Sfântul Grigorie Pa‑
lama, Triada II.1.

18 Ibidem.

19 Ibidem.
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Sfântul Grigorie nu condamnă nicio clipă cunoașterea științifică sau 
filosofică, ci doar spune despre ea că este nedeplină și limitată, pentru că 
nu are cum să pătrundă dincolo de înțelesurile acestei lumi. Este și ea dar 
de la Dumnezeu, însă este un dar natural, venit prin însăși natura rațională 
a omului. Așadar,

„nu ar putea fi numită dar duhovnicesc, ci un dar natural, pe care Dumnezeu 
ni l‑a dat prin intermediul naturii și pe care îl putem dezvolta prin exercițiu; 
iar dovada evidentă că darul acesta este unul natural și nu duhovnicesc este 
faptul că nu poate fi dobândit de nimeni fără exercițiu”20. 

Și iarăși:
„Printre darurile lui Dumnezeu, unele sunt naturale/firești; ele sunt date tuturor, 
în chip comun, și înainte de Lege, și în vremea Legii și după Lege”21.

„Printre darurile naturale date de Dumnezeu se numără și filozofia, și desco‑
peririle gândirii omenești și științele”22.

„Altele însă sunt supra‑firești, duhovnicești și mai ales de negrăit. Pe acestea 
le consider superioare celorlalte, după cum cei ce s‑au învrednicit de înțelep‑
ciunea Duhului sunt mai presus decât orice adunătură elinească”23.

Vedem așadar distincția clară pe care o face Sfântul Grigorie între darurile 
date de Dumnezeu omului. El vorbește despre daruri naturale, pe care le 
primește fiecare persoană la naștere prin însăși ființa sa de om și darurile 
duhovnicești care le rânduiește Dumnezeu celor care se pregătesc să le 
primească.

Chiar și când este vorba despre Scripturi, simpla cunoaștere a lor nu este 
deplină, ci este nevoie de o experiență a Scripturii care se poate face doar 
prin relație cu Cel care a dăruit oamenilor Scripturile.

Portretul omului care cunoaște în Duhul arată așa:
„Cel care caută voia lui Dumnezeu, cel care cunoaște despre fiecare dintre cele 
ce sunt scopul pentru care Dumnezeul a toate le‑a adus la existență, cel care 
se folosește de ele conform voinței lui Dumnezeu, acela este cel care cunoaște 
rațiunile cauzatoare ale celor ce sunt, acela are și cunoașterea celor ce sunt, 
acela este adevăratul filozof și omul desăvârșit.”

Concluzii

„Iar lumina o socotesc strălucire și har dumnezeiesc, văzută nevăzut și cunoscută 
neînțeles, numai prin experiență”24.

Vederea dumnezeiască este experiența omului care ajunge să‑L cunoască 
pe Dumnezeu prin Harul Său. Ea este exclusiv un dar al lui Dumnezeu și 
nicidecum un merit al omului. Chiar dacă omul este chemat la asceză pentru  

20 Ibidem.

21 Ibidem.

22 Ibidem.

23 Ibidem.

24 Preot prof. dr. Dumi‑
tru Stăniloae, Viața și 
învățătura Sfântului Gri
gorie Palama, Editura 
Scripta, București, 1999, 
p. 54.



14          Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

a se curăți de patimi, eforturile ascetice nu ne fac vrednici să‑L vedem pe 
Dumnezeu. Ele ne pot pregăti pentru vederea dumnezeiască, dar nu o pot 
condiționa.

Faptul că este o experiență înseamnă că doar cei care au făcut această 
experiență au autoritatea de a vorbi despre ea. Cei care au experiența vederii 
lui Dumnezeu devin criteriu de autoritate duhovnicească în Biserică. Sfântul 
Grigorie Palama este unul dintre cei care au trăit experiența vederii dumne‑
zeiești, fapt pentru care cuvintele pe care el ni le‑a lăsat despre aceasta au 
o mare putere și sunt punct de referință pentru teologia răsăriteană.

Ea este sursa cunoașterii depline pe care o poate atinge omul fiind în 
această viață, pentru că îl face să înțeleagă rațiunile pe care le‑a așezat 
Dumnezeu în cele care îl înconjor și îl face să cunoască voia lui Dumnezeu. 

Harul este energia izvorâtă din Însăși Ființa lui Dumnezeu. De acest har 
se împărtășește omul care Îl vede pe Dumnezeu. Așadar vederea dumnezeiască 
îl face pe om să pătrundă în Ființa lui Dumnezeu, îl face să atingă asemănarea 
cu Dumnezeu, îl îndumnezeiește. Astfel harul, dacă este păstrat, ne face 
nemuritori, căci este izvorât din Dumnezeu cel nemuritor.

Preot Andrei GROSU,
preot misionar la Capela Liceului Pedagogic din Iași
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VOCEA DUHOVNICULUI

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Părintele Arhimandrit 
Arsenie Papacioc (1914-2011)

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc s‑a născut la 15 august 
anul 1914, în localitatea Misleanu, comuna Perieţi, judeţul Ialomiţa, fiind 
unul dintre cei mai mari şi mai vestiţi duhovnici români. Din anul 1976, a 
fost duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Maria” din Techirghiol, judeţul Constanţa. 
Părintele Arsenie Papacioc a trecut prin puşcăriile comuniste unde a pătimit 
alături de Părintele Iustin Pârvu, Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu, Nichifor 
Crainic, Mircea Vulcănescu şi alţii. 

A fost arestat şi condamnat sub regimul mareşalului Ion Antonescu, în 
anul 1941, pentru apartenența la Mişcarea Legionară. S‑a călugărit în anul 
1946, după eliberare și s‑a nevoit la Mănăstirea Antim din Bucureşti până 
în anul 1949. Între anii 1949‑1950 a fost sculptor la Institutul Biblic, iar 
în anul 1951 a devenit preot la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ. 
Între anii 1952‑1958 a fost preot la Mănăstirea Slatina. În vara anului 1958 
a fost arestat din nou, pentru că făcea parte din grupul „Rugul Aprins”. 
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Condamnat la 20 de ani de muncă silnică, a fost graţiat în anul 1964 de la 
închisoarea Aiud, judeţul Alba. 

Considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei, Părintele 
Arsenie Papacioc s‑a născut în anul 1914 ca al șaptelea copil al părinților 
Vasile şi Stanca. Casa părintească se afla în satul Misleanu, comuna Perieţi 
din judeţul Ialomiţa. Numele civil al părintelui Arsenie a fost Anghel. De 
mic, Anghel dovedeşte o memorie bogată şi o vie inteligenţă, de multe ori 
fiind premiant cu coroană. Membru în cercul literar constituit în jurul revistei 
„Vraja”, tânărul Anghel Papacioc are aptitudini atât intelectuale, cât şi 
fizice. La întrecerile interşcolare, organizate în Bucureşti, obţine locul I la 
viteză şi locul II la sărituri. După vârsta de douăzeci de ani, Anghel, care 
avea o evlavie deosebită, a avut intenţia de a intra ca frate la Mănăstirea 
Frăsinei din judeţul Vâlcea. Stareţul mănăstirii – Părintele Simeon, l‑a 
refuzat spunându‑i: „Nu te pot primi, frate. Te văd că eşti niţel mai învăţat 
şi nu te pot pune la boi. Ce o să zică fraţii? Pe acesta îl ții la cancelarie și 
pe noi ne pui la greu?“. Nu a renunţat la gândul său și a mers la Mănăstirea 
Cozia, unde a fost primit în obştea monahilor. Tot acolo primeşte ascultarea 
de paraclisier şi predă educaţia civică elevilor. Deoarece vorbea copiilor 
despre Iisus Hristos, comuniştii din Râmnicu Vâlcea i‑au interzis să mai 
propovăduiască celor mici învățătura creştină. A fost nevoit să părăsească 
mănăstirea și s‑a retras la o moşie pe care călugării de la Mănăstirea Cozia 
o aveau aproape de Caracal. Acolo a rămas un an şi jumătate, de unde a 
fost luat de Părintele Gherasim Iscu – Stareţul Mănăstirii Tismana, judeţul 
Gorj. Acesta l‑a ascuns la Schitul Ciclovina, judeţul Gorj. 

Mitropolitul de atunci al Olteniei, IPS Părinte Firmilian Marin, a aflat 
însă de cel care stătea la Cioclovina și i‑a propus postul de spiritual al 
Seminarului Teologic. Securitatea însă nu a aprobat acest gest al mitropolitu‑
lui şi fratele Anghel a ajuns la Mănăstirea Sihăstria, din judeţul Neamţ.

Acolo a fost călugărit, la slujbă participând Părintele Sofian Boghiu, 
Părintele Benedict Ghiuş, iar naş de călugărie a fost Părintele Petroniu 
Tănase (trecut şi el la cele veşnice în 22.02.2011, după ce în 31.01.2011 
s‑a născut în veşnicele locaşuri fiul său duhovnicesc – Arhiepiscopul, 
Mitropolitul şi Cărturarul Bartolomeu Valeriu Anania). 

După ce a primit preoţia, Părintele Arsenie Papacioc a fost numit spiritual 
la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ. A urmat mutarea la Mănăs‑
tirea Slatina, judeţul Suceava, unde a fost egumen. De aici a fost arestat şi 
dus la Suceava, ținut în anchetă nouăzeci de zile, bătut și chinuit pentru 
acuzaţii fără nici un suport real. 

După ani de detenție, de interminabile anchete și deplasări de la un 
penitenciar la altul, de la Vaslui, unde era un lagăr de muncă forţată, la 
temuta închisoare de la Aiud, Părintele Arsenie Papacioc a fost eliberat și 
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i s‑a permis să slujească la o parohie din Ardeal. De aici, a ajuns, în anul 
1976, la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, judeţul Constanţa, unde 
a putut fi întâlnit, pentru sfat duhovnicesc şi cuvânt de folos, până în urmă 
cu nouă ani – 19 iulie 2011... 

În urmă cu doisprezece ani, în luna august 2008, am fost la Mănăstirea 
„Sfânta Maria” Techirghiol – Constanţa acest veritabil tezaur al spiritualităţii 
ortodoxe şi a celei româneşti autentice. Am fost de foarte multe ori la 
această sfântă aşezare, care cuprinde atâtea comori ale spiritualităţii noastre 
eterne, româneşti şi ortodoxe, de fiecare dată fiind foarte impresionat de 
toate cele văzute şi auzite în acest loc sfânt – în care trebuie să ne lepădăm 
de încălţămintea netrebniciei şi a cerbiciei noastre!…

De fiecare dată când am ajuns acolo am găsit o sărbătoare a întregii 
suflări româneşti de pretutindeni, care se bucură la modul cel mai sincer 
de această izbândă a Bisericii noastre strămoşeşti, care şi în această zonă 
a fost de‑a lungul istoriei destul de aspru vitregită de lucrarea şi înrâurirea 
Bisericii sfinte a neamului nostru românesc; monumentul şi obiectivul acesta 
fiind perceput ca un triumf al nostru constatând, încă o dată dacă mai era 
cazul, că Dumnezeu ne‑a purtat şi ne poartă de grijă prin nemărginita Sa 
dragoste ce o are pentru noi oamenii şi pentru a noastră izbăvire!...

Şi aici, în duhovniceasca lavră a spiritualităţii noastre dreptmăritoare, 
am stat de mai multe ori, la ceas de sfătuire, dialog şi convorbire duhov‑
nicească cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc – originar 
din părţile Ialomiţei, care a suferit martiriul închisorilor comuniste, despre 
Euharistie, Îndumnezeire şi Mântuire, despre necesitatea existenţei acestora 
într‑un mod cât se poate de indispensabil, pe drumul nostru către îndumnezeire...

Ce să mai zic într‑o astfel de situaţie: că în ultima vreme am petrecut 
destul de mulţi părinţi duhovniceşti, mai cu seamă în ultimii şase ani, numai 
anul acesta fiind deja trei (primii doi fiind Mitropolitul Bartolomeu Valeriu 
Anania şi Părintele Petroniu Tănase), şi iată acum a sosit ceasul să facem 
acelaşi lucru şi cu Părintele Arsenie Papacioc – care va rămâne în amintirea 
şi în conştiinţa noastră cu multe învăţături şi fapte minunate, printre care, 
la loc de frunte stă aceea că a încurajat şi ajutat o mulţime de tineri teologi 
să se pregătească pentru apărarea şi promovarea credinţei ortodoxe în anii 
grei ai dictaturii comuniste. A fost în acelaşi timp un bun păstrător al 
Tradiţiei şi un păstor receptiv la noile probleme apărute în societate.

Era elegant şi ordonat, ospitalier şi erudit. Un preot distins al cultului 
ortodox şi un om al culturii înţelepte, un slujitor al Bisericii şi al poporului 
român. Apoi mai rămâne în sufletul nostru prin caracterul, onoarea şi 
demnitatea lui, apoi vocea sa caldă dar în acelaşi timp hotărâtă şi fermă; 
după aceea cultura teologică şi nu numai cu care a fost înzestrat datorită 
muncii şi tenacităţii prea cuvioşiei sale; luciditatea şi spiritul său critic 



18          Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

însoţit de foarte multă înţelegere şi condescendenţă; pe urmă spiritul de 
disciplină, în primul rând cu el însuşi, de rigoare academică, doctrinară, 
liturgică şi canonică revelată cu fiecare slujire a sa ori cu fiecare predică 
sau cuvântare, susţinute într‑un mod foarte coerent şi elevat în diferite 
împrejurări şi cu diferite ocazii; comportamentul, felul său de a fi şi de a 
se raporta la semenii săi, la fiecare în parte într‑un mod deosebit şi unic, 
fiind foarte respectuos, accesibil şi deschis, toate acestea ducând la descop‑
erirea în persoana sa a eticii bunului simţ, pe care a cultivat‑o de‑a lungul 
întregii sale vieţi şi care astăzi o întâlneşti tot mai rar!... 

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc a mai avut şi calitatea de a fi 
un om de o sinceritate, discreţie şi modestie ieşite din comun, care mi‑au 
inspirat foarte multă încredere, confort sufletesc şi dragoste faţă de valorile 
perene ale spiritualităţii şi culturii noastre autentice!...

Ştiind, din propria‑mi experienţă, că fiecare întâlnire cu Părintele Arsenie 
Papacioc a fost un prilej de mare înălţare sufletească şi de sărbătoare, 
asemeni întâlnirilor învăţăceilor cu marii filozofi ai vremii antice precum: 
Platon, Plotin, Socrate, Aristotel, fiindu‑ne pildă demnă de urmat, de înţelep‑
ciune, abnegaţie şi dăruire, mă (mai) gândesc ce repede îi uităm noi pe 
aceşti oameni, pe aceste personalităţi ale culturii şi spiritualităţii noastre, 
fiindu‑le prea puţin recunoscători pentru toate câte ne‑au făcut şi ne‑au 
dăruit ei nouă!... 

Eu personal, mă simt foarte onorat pentru faptul că am avut fericitul 
prilej şi marea şansă de a‑l întâlni şi (de) a‑l cunoaşte pe Părintele Arhiman
drit Arsenie Papacioc – mare personalitate a culturii şi spiritualităţii acestor 
ţinuturi şi nu numai, având convingerea şi nădejdea că vom şti cu toţii pe 
mai departe, să ne cinstim înaintaşii, potrivit meritelor şi vredniciilor fiecă‑
ruia, cu toate că în aceste vremuri, preţuim mai mult pe alţii de oriunde şi 
de aiurea, căci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculoşi, mai senzaţionali!... 

Însă, rămânem convinşi de faptul că ce este nobil rămâne iar ce este 
ieftin, apune!... 

Şi cum spuneam, la începutul acestui material pro memoria (sau in 
memoriam), aici, în duhovniceasca lavră a spiritualităţii noastre dreptmări‑
toare, am stat de vorbă cu vrednicul de pomenire Preacuviosul Părinte 
Arhimandrit Arsenie Papacioc, abordând şi dezbătând tema esenţială a 
Euharistiei, Îndumnezeirii şi Mântuirii noastre, despre necesitatea exis tenţei 
acesteia într‑un mod cât se poate de indispensabil, pe drumul nostru către 
îndumnezeire şi, iată ce ne‑a răspuns, în cele ce urmează, din prea multa‑i 
sa dragoste şi experienţă, şi pe care‑l oferim, în cele ce urmează, cititorilor 
dreptmăritori creştini interesaţi de acest important subiect, întru amintirea 
şi pururea pomenirea Preacuviosului Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc: 
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„Ne împărtăşim ca să fim mereu cu Hristos, pentru că nu există numai o 
împărtăşire cu Sfintele Taine, ci si o împărtăsire duhovni cească, adică 

această continuă prezenţă a inimii noastre la Dumnezeu...”
Interviu cu Părintele Arhimandit Arsenie Papacioc

Stelian Gomboş: — Preacuvioase Părinte Arsenie, în primul rând îngă‑
duiţi‑mi să vă mulţumesc mult pentru dragostea de a‑mi acorda acest interviu, 
şi apoi să vă întreb pentru început: ce le recomandaţi în primul rând creş‑
tinilor care doresc să sporească în viaţa duhovnicească?

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: — Eu recomand o stare de 
veselie interioară, lăuntrică, din inimă, o stare ce înseamnă rugăciune neîn‑
cetată. O stare de veselie adevărată, degajată de problemele vieţii, de pro‑
blemele cărărilor vieţii, ale unuia şi ale altuia. O stare de veselie, cu orice 
chip. Dacă‑i întristare, se clocesc ouăle diavolului. Este o stare de absenţă, 
de întunecare. Dacă un om nu moare de pe poziţia de trăire, de înălţare, de 
steag, toată creaţia suferă. Noi trăim într‑o mare unitate, toată creaţia lui 
Dumnezeu este o unitate. Daca ne despărţim de marea unitate, suntem pe 
poziţie de anulare, de auto anulare. Deci, recomand o poziţie de trăire. Pentru 
că tragedia întregii lumi trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. Şi starea 
de rugăciune înseamnă o stare de prezenţă. Eu ca duhovnic ce toată ziua 
stau de vorbă cu lumea care are nevoie de verticalitate, nu recomand ne‑
voinţe. Recomand o stare de prezenţă permanentă, de opoziţie faţă de păcat 
şi patimă, care înseamnă recunoaşterea forţelor de bine din tine.

— Aţi cunoscut astfel de oameni care aveau o asemenea stare de prezenţă 
continuă?

— Asta este o întrebare la care nu se poate răspunde întru totul. Oamenii 
îşi păstrează ascunsă viaţa lor. Am trăit în puşcării 14 ani; am stat cu fel 
de fel de conducători ticăloşi. Eram într‑o anumită relaţie şi cu Părintele 
Dumitru Stăniloae, bineînţeles respectând proporţiile, căci eram un prichin‑
del pe lângă el. La procesul Rugului Aprins – am fost amândoi în acelaşi 
lot – el s‑a purtat cam şovăielnic. Dar când a intrat în temniţă, când a 
întâlnit acolo mari trăitori care erau de 20 de ani în închisoare, care cunoşteau 
Noul Testament aproape pe de rost – puţini erau care nu ştiau toate scrierile 
sfântului Ioan Evanghelistul – părintele Stăniloae a rămas impresionat. Nu 
se întâmplă nimic, absolut nimic, niciodată, fără voia lui Dumnezeu. Căci 
zice Mântuitorul: „Nu se mişcă fir de păr fără voia Mea”. Suntem conduşi, 
guvernaţi de Dumnezeu în toată mişcarea noastră. Deci trebuie să fim atenţi. 
în închisoare erau oameni de rugăciune. Am trăit cu ei, cu Valeriu Gafencu, 
cu Virgil Maxim… L‑am avut pe Virgil Maxim chiar în celulă. Am stat 
împreună, mi‑a fost aproape ca un ucenic. Am stat mult timp în doi, în 
celulă, la Aiud. Pe mine m‑au ţinut ani de zile la zarcă. Zarca era la Aiud 
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o închisoare în închisoare. Nu ştiţi! Făcută de unguri pentru români. Acolo 
nu vedeam nimic. Ne scoteau afară zece minute pe lună. Vă daţi seama, 
erai cu totul suspendat de tot ce‑i materie! În asemenea condiţii, toţi creştinii 
aceştia se rugau. Dar care era intensitatea rugăciunii, asta e greu de apreciat 
– ca să satisfacem noi acum lumea curioasă de astăzi. Vă mai spun încă o 
dată: eu recomand o stare de veselie care înseamnă rugăciune neîncetată. 

— În altă ordine de idei, Preacuvioase Părinte Duhovnic, de ce Sfânta 
Liturghie este considerată de către toţi Părinţii ca fiind cerul coborât pe 
pământ?

— Sfânta Liturghie face abstracţie de la orice fel de comparaţie. Sfânta 
Liturghie este Cer, este Dumnezeu. În mâna omului, bineînţeles. Este cel 
mai important, cel mai mare lucru posibil. Şi de multe ori mă gândesc ce 
cinste are omul. Pentru că Dumnezeu a creat două lucruri nemaipomenite 
care nu se pot repeta. A creat o femeie distinsă care L‑a născut pe Dumnezeu 
şi a creat preoţia care‑L coboară de sus şi îl naşte din nou pe Sfânta Masă. 
Ce ziceţi de lucrul acesta? Nu este o coajă de pâine acolo, este un Dumnezeu, 
este o creaţie întreagă! Cum aş îndrăzni să o compar, cu cine, cu ce 
rugăciune, cu ce sfinţenie? Este chiar Dumnezeu, întrutotul pe Sfânta Masă. 
Şi lucrarea aceasta o săvârşeşte omul. Pentru că fiinţa umană – aşa cum 
zice şi Sfântul Grigorie de Nyssa – este copleşitoare, de neînţeles. Dumnezeu 
are încă taine ascunse cu privire la om, pe care nu le cunosc nici îngerii. 
Omul este cu totul superior în creaţie. Lupta satanei, asiduă şi chiar finală, 
este să nu recunoaştem că putem fi în asemănare cu Dumnezeu. Da, suntem 
creaţi aşa. Recunoaştem, nu recunoaştem, aşa suntem creaţi. Nimeni din 
creaţie nu‑i ca omul. El este singura verigă posibilă de legătură între 
Dumnezeu şi creaţie. Omul! Lui i s‑a încredinţat marea răspundere să 
supravegheze întreaga creaţie, el este stăpânul creaţiei. Omule, omule, uite 
pe cine bagi tu în iad! Pe tine, adică, atunci când mergi pe calea pierzării. 
Aşa că Liturghia, în sfârşit, nu‑i o lucrare omenească, ea este peste îngeri 
şi peste orice. Este chiar El. Da! „Eu sunt Cel ce sunt”, aici şi acum! Învierea 
lui Iisus Hristos s‑a făcut… Nu numai El a înviat. Toată creaţia a avut un 
moment de recucerire şi de reînviere. Dar toată gloria acestei nemaipomenite 
întâmplări, de care ne este şi frică să amintim, n‑ar fi fost aşa de valoroasă 
dacă n‑ar fi fost crucea mai întâi. Deci poziţia aceasta este: întâi suferinţa 
şi pe urmă plata. „Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu”, zice Sfântul 
Teodor Studitul. Nu cer nimic altceva decât un pic de trezvie. Dumnezeu 
nu‑i supărat pe noi atât de mult pentru anumite greşeli, pe cât este de supărat 
că suntem nepăsători. Să nu amânăm trezirea duhovnicească. În ierarhia 
din Biserică nu împăratul sau patriarhul este cel mai mare. Cine este mai 
smerit, acela este mai mare în Biserică, în Împărăţia cerurilor. Să ştiţi că 
smerenia este singura cale şi modalitate de salvare.

— Ce este Sfânta Împărtăşanie, Preacuvioase Părinte Arsenie, şi care 
este rostul ei în mântuirea credinciosului?
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— Aceasta este întrebarea cea mai de vârf, cea mai importantă. Toţi 
credincioşii ştiu că este Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îşi menţine acest 
cuvânt divin: „Eu voi fi cu voi până la sfârşitul veacurilor”. El spune, de 
asemenea: „Cine nu va mânca Trupul şi nu va bea Sângele Meu nu va avea 
viaţă în el şi nici parte de Mine”. Se înţelege că prin această primire a 
Trupului şi Sângelui Mântuitorului te duci până la El, ca dumnezeu după 
har. Şi când te duci la El, eşti mare ca El. Şi, de asemenea, atunci când te 
împărtăşeşti, El vine la tine, este mic ca tine. Asta cum spun marii Sfinţi. 
Deci o identitate de fiu, divină. Nu este nici o teamă că vorbim aşa. El este, 
nu e altul care s‑a făgăduit, şi‑şi ţine făgăduinţa. Pentru că Dumnezeu poate 
să facă orice, dar un lucru nu poate: să‑şi calce cuvântul. Şi iată că‑şi ţine 
cuvântul, ca să fie cu noi permanent. Îngerii de sus, care au multe particu‑
larităţi, care au foarte multe lucruri necunoscute de oameni, dar atât cât a 
rânduit bunul Dumnezeu să fie descoperiţi, ştim că nu au putinţa pe care 
o are omul, de a se ridica până la Dumnezeu, de a deveni dumnezei după har. 
Sunt într‑o fericită ascultare şi împlinire a voii lui Dumnezeu, gânditoare, 
dar n‑au această putinţă. Au şi ei un proces de despătimire, dar nu în sens 
de despătimire de la pătimire, ci ei descoperă noi taine prin porunca care 
li se dă. Aceasta este un fel mai superior decât era sau o bucurie în plus. 
Noi îi spunem despătimire pentru ca să se înţeleagă că noi ne despătimim 
pentru că am fost împătimiţi. Vedeţi, toate puterile de sus: serafimi, heruvimi, 
domnii, scaune, începătorii, arhangheli, îngeri – sunt făcute prin cuvânt. 
Însă fiinţa omenească nu, Dumnezeu a făcut‑o cu mâna lui, şi încă cum: 
chip şi asemănare. Este usor să spui chip şi asemănare, pentru că astfel 
ştim din învăţătura Bisericii. Dar când te opreşti asupra acestor însuşiri, 
calităţi, daruri, te vezi chip şi asemănare. Şi atunci iată că noi avem o iden‑
titate divină, şi prin restaurarea pe care a adus‑o Iisus Hristos preţuim cât 
pretuieşte El. Ar trebui ca omul, într‑o formă retrospectivă, să se regăsească 
pe sine şi să răspundă la întrebarea care s‑a pus: Unde erai atunci când nu 
erai în tine? Nu este permis să se piardă un timp, o vreme, pentru altceva. 
Dumnezeu ne‑a făcut numai pentru El, deci ne va pretinde să fim cu adevărat 
prezenţi numai la El. Nu întrerupem treburile sociale şi ascultările pe care 
le avem, pentru că chiar El ne porunceşte. El ne‑a dat darurile să le împlinim, 
să le săvârsim. Dar cu gândul continuu la Cel ce este.

Ei, iată şi un exemplu grăitor: S‑au căsătorit doi tineri, Ioana şi Ionel. 
După nuntă, Ioana a trecut la bucătărie – şi nu este o înjosire că a trecut 
la bucătărie, ci este ceva propriu femeii, pentru ca bărbatul să poată fi liber 
să rezolve probleme în afară. Şi Ionel s‑a dus la serviciu. Dar ea, nepricepută, 
emoţionată, a afumat mâncarea şi se văita că ce o să zică Ionel. Conştiincio‑
zitatea asta care este mare dar de la Dumnezeu pentru tot omul! Şi a venit 
Ionel. Şi ea, cu plânset şi vaiet, i‑a spus: „Dragă Ionele, am afumat mâncarea”. 
„Lasă, dragă, nu mă interesează. Dar de ce nu te‑ai gândit la mine toată 
ziua? Asta mă interesează pe mine”. Ei, asta o să ne întrebe Dumnezeu, 
Care ne‑a dat inimă puternică ca să pricepem cerurile, veşniciile, să contra‑
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zicem răul, să biruim dracii, care ne‑a dat această putere de a fi dumnezei 
după har, veselia că slujim marelui Adevăr – căci aceasta este adevărata 
veselie şi libertate: De ce nu v‑aţi gândit la Mine deloc? Este, fără îndoială, 
în mod logic, că aşa va suna această întrebare. Şi mă tem că vom răspunde 
foarte greu. Noi, ortodocşii, nu apăsăm pe pedala cunoaşterii atât de mult, 
cât neapărat pe trăire, pe această formare interioară a noastră, de smerenie, 
pentru ca să fim scrişi şi noi sus, în cartea cea mare. Şi omul care s‑a smerit, 
acest om a biruit cu adevărat cerurile, respectiv pe Dumnezeu. Nu o smerenie 
raţională, ci o smerenie smerită, trăită. 

Mă întreba cineva, la o altă înregistrare: „Părinte, cum să scăpăm de 
satana, de diavol?”. „Ce ne facem fără diavol?”, i‑am răspuns eu. Pentru 
că e lăsat de Dumnezeu să ne mai ispitească. Putea să‑L omoare Mântuitorul! 
N‑a venit să glumească, să facă teatru şi demonstraţii. De ce, dacă i‑a luat 
coarnele şi forţele şi pretenţiile, l‑a mai lăsat – cum zic Sfinţii Părinţi – 
numai cu vârful cozii? L‑a lăsat pentru că este necesar să ne şlefuim cu 
orice chip în atacurile lui, să ne definim pe noi, să cunoaştem mai bine 
marile adevăruri. El este un tolerat, nu‑i o putere. Asta‑i marea greşeală a 
oamenilor, că se tem. Cu nici un chip nu are nici o putere. Iată, suntem 
mlădiţe în tulpină. De unde vine toată seva, toată puterea, înmugurirea, 
rodirea? El n‑are nici o viţă. El nu este mlădiţă. Totul este de la Dumnezeu: 
„Fără de Mine nu puteţi face nimic”. Lucrul acesta s‑a ignorat şi neglijat 
în trăirea creştinilor. Dacă creştinul s‑ar gândi mereu la lucrul acesta, ar 
trăi o stare de prezenţă care‑i mai plăcută decât nevoinţa. Sinodul din anul 
419 de la Cartagina a dat canonul 124 în care se zice, în legătură cu aceste 
spuse ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Dacă te crezi că poţi să fii 
ceva, anatema să fii. Mi‑a plăcut foarte mult pentru că este un adevăr, dar 
şi pentru că Biserica se ocupă să ne trezească la faptul că tot ceea ce a spus 
Iisus Hristos este adevărat şi vrednic de urmat. Nu‑i nimic utopic, imaginar, 
nu‑i nimic imposibil. El a spus că va fi mai greu. O fi! Dar îţi rezolvi 
problemele cu forţele proprii? Asta‑i greşeala. Trebuie să ţi le rezolvi cerând 
permanent ajutorul lui Dumnezeu, pentru că, dacă nu‑i cu putinţă la oameni, 
la Dumnezeu orice‑i cu putinţă. Asta mi‑a plăcut la acest sinod, că s‑a gândit 
să ne trezească la faptul că suntem nişte mlădiţe care nu putem rodi fără 
viţă. Cu nici un chip! Chiar cu nici un chip! Dacă o mlădiţă stă fără viţă, 
se usucă într‑un timp extrem de scurt. Şi atunci Domnul nostru Iisus Hristos 
S‑a oferit să‑I mâncăm Trupul şi Sângele Lui ca să fim mereu dumnezei. 

Să nu faci greşeala de a te compara cu marii trăitori. Că nu prin nevoinţa 
şi trăirea lor s‑au îndumnezeit numaidecât. Ci prin harul lui Dumnezeu, 
pentru prezenţa lor. Şi tu, dacă ai această prezenţă, ai străbătut sorocul 
pentru împărtăşit şi nu eşti altfel decât marii trăitori. Dar acum se pune o 
problemă cu aspect tehnic. Când ne împărtăşim? Nu timpul decide. Asta‑i 
o greşeală. Hotăreşte intensitatea credinţei tale, inima ta. Cum spune Sfântul 
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Ioan Gură de Aur: Ani vrei să‑i dai? Vindecă‑i rana! Acesta‑i scopul 
duhovnicului. Şi dacă îi vindeci rana, îl faci capabil de întâlnirea cu Iisus 
Hristos, prin împărtăşire. Nu ne împărtăşim pentru că au venit Paştile ori 
Crăciunul. Ne împărtăşim ca să fim mereu cu Iisus Hristos, pentru că nu 
există numai o împărtăşire cu Sfintele Taine, ci şi o împărtăşire duhovni‑
cească, adică această continuă prezenţă a inimii noastre la Dumnezeu.

S‑a discutat foarte mult în lumea trăitorilor, a oamenilor de credinţă şi 
a duhovnicilor, când să te împărtăşeşti. Unii spun că la patruzeci de zile. 
Dar nu timpul decide, ci pregătirea ta interioară, pentru că la un eveniment 
atât de mare, ca să‑L iei pe Dumnezeu, cu adevărat îţi trebuie o pregătire. 
Numărul acesta de patruzeci nu trebuie ignorat. Ce înseamnă numaidecât 
acest patruzeci? Dragă, mai întâi de toate, un timp ales de Dumnezeu, un 
timp suficient ca să te pregăteşti pentru marele eveniment ce are în vedere 
veşnicia. Patruzeci de zile a durat potopul lui Noe. Patruzeci de zile a stat 
Moise în Muntele Sinai. Patruzeci de zile a postit Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos. Patruzeci de zile durează postul Crăciunului şi postul Paştelui. Este 
un timp suficient ca să te pregăteşti pentru marele eveniment ce urmează, 
eveniment bisericesc, mântuitor. A patruzecea zi după zămislirea pruncului 
se formează inima. A patruzecea zi după moarte putrezeşte inima. Noi am 
rămas la patruzeci de zile într‑o formă tradiţională, care nu este atât de 
recomandată. Te împărtăşeşti continuu cu Iisus Hristos, duhovniceşte, iar 
când te pregăteşti şi printr‑o postire, abstinenţă şi înfrânare… Nu numaidecât 
postirea este o condiţie. Nu o faci pentru că ţi s‑a spus s‑o faci, ci ca să te 
smerească trupeşte, să renunţi la o serie întreagă de porniri spre rău: lăcomii, 
curvii, judecăţi. Posteşti cu procese, cu certuri, cu procurori şi cu avocaţi? 
Asta nu. Şi atunci, împărtăşirea este în funcţie de curăţirea şi curăţia inimii 
tale. Inima este adâncul cel mai adânc din noi. Aş putea să spun că e o fiinţă 
în plus în fiinta noastră. De ce spune Dumnezeu: Am făcut inima ta ca să 
locuim în ea? El nu locuieşte oriunde? Dumnezeu, Care Se simte atât de 
lăudat în slăvile cerurilor, are plăcerea să locuiască într‑o inimă de om. Este 
locul pe care l‑a făcut special ca să fie găzduit El. Mintea este subor donată 
inimii. Fiinţa noastră de răspundere şi de adevărată bucurie prin unire cu 
Dumnezeu e inima. Curăţirea inimii ar fi deci un motiv ce trebuie respectat 
în vederea sfintei împărtăşiri cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. A te împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos 
înseamnă, repet, să fii una cu El, să fii cu adevărat un împlinitor al cuvintelor 
Lui şi să recunoşti cu adevărat că pierdut ai fost şi te‑ai aflat, datorită Lui! 
Pentru că, da, e nevoie să te pierzi. Dar nu în sensul de a părăsi învăţătura 
adevărată, ci de a renunţa la o identitate moleşită ori strict omenească şi 
de a te regăsi într‑o personalitate îngerească. Sfânta Împăr tăşanie este cu 
adevărat dorirea cea mai grozavă din partea cerului, ca Dumnezeu să‑şi 
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menţină mai departe ceea ce a spus: „Eu voi fi cu voi mereu…” şi „Cine 
nu va mânca Trupul şi Sângele Meu, acela nu va avea viaţă veşnică…”.

— Unii părinti duhovnici recomandă deasa împărtăşire, alţii recomandă 
împărtăşirea mai rară, ambele părţi invocând argumente scripturistice şi 
patristice. Cum vă explicaţi existenţa acestor două curente divergente în 
sânul Bisericii, privind tocmai taina unităţii ei? Care consideraţi că este 
poziţia cea mai potrivită trăirii Evangheliei în zilele noastre?

— Dragă, problema vieţii de trăire creştină şi de unire cu Dumnezeu nu 
se pune din punct de vedere istoric. Nu trebuie să ne mărginim ori să ne 
priponim în istorie. Nu, este vorba de permanenţă. Nu recomand o stare de 
nevoinţă ca mijloc neapărat de mântuire, ci recomand o stare de prezenţă 
continuă, ce nu are obstacol, care nu are moment istoric sau politic. Să ne 
orientăm după un lucru. Dacă trăieşti o sută de ani, inima bate o sută de 
ani neîncetat, zi şi noapte. Ei, inima asta nu bate numaidecât pentru ca să 
întreţină o fiinţă fizică, ci pentru ca noi, cu orice chip, să simţim că trebuie 
să fim prezenţi, cu mintea şi cu totul, la Dumnezeu. În permanenţă! Aşa 
cum am spus, împărtăşirea nu trebuie considerată după idei fixe, numaidecât 
deasă sau rară. Rară, pentru că e prea mare Dumnezeu, prea mare harul 
Său. Şi îţi trebui o pregătire. Dacă n‑ai haină de nuntă… Păi, Sfânta Scriptură 
spune că te leagă şi te dă afară. Aşadar, trebuie să fii pregătit. Şi dacă te 
împărtăşeşti foarte des, începi, ca fiinţă omenească nerodată, neşlefuită, s‑o 
iei ca un obicei, nu cu teamă şi cu frică de Dumnezeu, ci cu nădejde, 
cucernicie şi evlavie. Dacă ai această teamă de Dumnezeu cu adevărat şi 
te gândeşti la importanţa acestui fapt, atunci eşti bun de împărtăşit mai des. 
Dar dacă o iei din obşsnuinţă sau zilnic, cum am auzit că se face în unele 
părţi, este o greşeală extrem de mare. Pentru că nu postirea în sine hotăreşte, 
însă ea este necesară, ca să te mai strujească niţel trupeşte. Trupul acesta 
trebuie să existe şi să împlinească o serie de lucruri ale firii. Dar să fim 
împotriva exagerării lucrurilor. Şi atunci este necesară postirea, dar nu ea 
este comandată calitativ. Iarăşi este o primejdie mare, tocmai pentru că‑i 
foarte mare lucru, mai mare decât a te împărtăşi nu este nimic în viaţa 
noastră cu Dumnezeu... Aici intervine şi împărtăşirea duhovnicească, cu 
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte‑ne pe noi”. Dar 
nu înlocuieşte împărtăşirea aceasta pipăită, simţită. Vedeţi, de la început au 
fost tot felul de îndoieli. Dumnezeu a creat două lucruri extraordinare, care 
nu pot fi mai desăvârşite decât le‑a creat El: A creat o femeie distinsă care 
a născut un Dumnezeu şi a creat preoţia, care L‑aduce pe Dumnezeu de 
sus şi‑L naşte din nou pe Sfânta Masă. 

La Heruvic, preotul citeşte o rugăciune: „…Tu eşti Cel ce aduci, Cel ce 
Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi…”. Se pune o problemă, aşa 
cum o dată mi‑au şi pus‑o nişte studenţi: „Dar eu ce sunt, părinte, dacă El 
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este totul?”. Răspunde Iisus Hristos: „Da, preote, dar fără tine nu pot să 
fac lucrul acesta”. Aşadar Iisus Hristos împrumută mişcarea şi glasul preo‑
tului. Deci nu‑i de glumă. Sunt rugăciuni în care se cere să intre şi îngerii 
cu noi. Altarul este plin de îngeri pentru că este Iisus Hristos acolo. Preoţia 
trebuie primită cu frică mare, cu mare răspundere. Când am fost hirotonit 
preot m‑a impresionat un lucru. Spun aşa pentru că erau multe care să mă 
fi impresionat, dar mergeam şi pe principiul ascultării, când eu eram dus 
de mână şi purtat aşa... Arhiereul mi‑a dat la un moment dat Sfântul Agneţ 
în mână, spunându‑mi: „Ţi‑L voi cere la judecată aşa întreg. Stai în spatele 
Sfintei Mese, cu faţa la apus, cu El în mână, până soseşte momentul 
împărtăşirii”. Ei, ce ziceţi? Când te gândeşti ce ţii în mână, ce răspundere 
ai, deci cine eşti, deasupra tuturor heruvimilor, serafimilor… Cred că am 
repetat lucrul acesta despre Sfânta Împărtăşanie, dar niciodată nu e spus 
destul. Trebuie cu orice chip să ai o mare frică de Dumnezeu, neapărat 
iubire de Dumnezeu, şi să fii conştient de identitatea ta creştină...

— Preacuvioase Părinte Arsenie, în rugăciunile de dinainte de Sfânta 
Împărtăşanie, ca şi în cele de după, se vorbeşte de iertarea păcatelor. Dacă 
şi Sfânta Împărtăşanie iartă păcatele, atunci care este sensul Spovedaniei 
de dinainte de aceasta?

— Sfânta Împărtăşanie nu iartă păcatele. Sfânta Împărtăşanie desăvârşeşte. 
Iertarea păcatelor o primim în Taina Pocăinţei: „…te iert si te dezleg…”. 
Deci nu se poate fără mergerea înainte la dezlegarea păcatelor, pentru că 
Sfânta Împărtăsanie poate să fie foc, să te ardă. 

— Cu alte cuvinte, este întotdeauna necesară Spovedania înainte de 
Sfânta Împărtăşanie?

— Este, ca să‑ţi ierte păcatele. Este nevoie să te spovedeşti nu doar când 
te împărtăşeşti, ci să te culci mereu cu linişte, spovedit, cu cercetarea 
conştiinţei, care să fie una împăcată. Te duci la pansat de câte ori eşti rănit. 
Sau, într‑adevăr, să o faci pentru că sunt o serie întreagă de lucruri care 
ţi‑au scăpat. Lumea este obişnuită să spună nişte păcate, dar să ştiţi că 
foarte puţini îşi pun problema unor păcate, pe care noi le numim păcatele 
lipsirii, adică faptele bune pe care le puteai face şi nu le‑ai făcut. Vedeţi, 
şi asta înseamnă o curăţire. Şi eu recomand tuturor să se spovedească bine, 
ceea ce înseamnă să te gândeşti la spovedit cu mult timp înainte, adică să‑ţi 
faci mereu acest control, iar la spovedit să te duci pregătit. Te‑ajută părintele 
duhovnic, căci s‑ar putea să uiţi unele lucruri, dar în orice caz, nu te duce 
nepregătit sau din obişnuinţă. Repet şi subliniez: Nu se poate să mergi la 
împărtăşit fără dezlegare. Acestea sunt şi rosturile vămilor, care există, dar 
nu în forma în care sunt prezentate: a 23‑a e cu tutunul etc. Este ultima 
repriză, când omul este cu desăvârsire stors. Se vor avea în vedere păcatele 
şi faptele bune pe care puteai să le faci, dar nu le‑ai făcut. Va fi multă 
înţelegere. Însă trebuie să ştie lumea că şi diavolii vor fi extrem de activi 
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în a specula. Însă ei nu vor depăşi mila lui Dumnezeu. Sau, mai bine zis, 
dreptatea lui Dumnezeu. Însă fără discuţie, spun ce‑au spus dracii odată 
unui om: Mare îndrăzneală are curăţenia. Şi le‑a scăpat din mână.

— În afară de spovedanie, cum se cuvine să ne pregătim pentru Sfânta 
Împărtăşanie?

— Cu milostenie, în orice chip. Asta este una din marile pregătiri pentru 
veşnicie: milostenia. Să rupi din tine ceva. Vedeţi, milostenie este toată 
Scriptura. Sfânta Evanghelie din Duminica Dreptei Judecăţi vorbeşte numai 
de milă: de ce nu M‑aţi îmbrăcat, de ce nu M‑aţi adăpat, de ce nu M‑aţi 
cercetat… Va să zică, de ce n‑aţi făcut milă, milostenie? Se spune că s‑a 
ridicat mila împotriva dreptăţii şi a biruit mila. Atunci când vei fi băgat în 
judecată, un singur lucru îţi va veni în minte, ori de te căieşti, ori de te 
bucuri, şi anume de ce nu laşi din tine nimic afară. Prin urmare asta ar fi 
o pregătire continuă, neîncetată. Fiindcă existenţa noastră, a celor care 
purtăm numele de creştini, este pregătirea continuă. Şi când dormim să fim 
treji. Deci cât se poate permanent...

— Preacuvioase Părinte, ce înseamnă a te împărtăşi cu nevrednicie, 
cum îţi poate fi Sfânta Împărtăsanie spre osândă?

— Dragul meu, cu nevrednicie se împărtăşeşte un om împătimit, necurăţit, 
nespovedit, fără grijă, care merge din obicei ori nu s‑a spovedit cu adevărat 
şi sincer. Pentru că o spovedanie bună este ca tu să fii pe poziţia de a nu 
mai face, de a nu mai repeta. Nu să te spovedeşti doar de formă şi să spui 
că, oricum, şi‑aşa fac. Asta e o fraudă. Nu trebuie să te îngrijoreze marile 
păcate, pentru că toate se iartă, dar să fii pe o poziţie, o hotărâre şi o decizie 
de mare căinţă şi pocăinţă. Şi în ce priveşte canoanele pe care le dau 
duhovnicii, cred că este o greşeală să se dea canoane care opresc de la 
Împărtăşanie ori sunt cu mari nevoinţe. Este o greşeală deoarece credincioşii 
ori nu le fac, fiind o serie de împrejurări familiale, sociale, istorice care îi 
opresc, ori este o lipsă de mare trăire, şi atunci este mai bine să dai un 
canon de simţire. Dar şi în aceste condiţii, după o astfel de spovedanie, 
suntem departe de o pocăinţă adevărată. Dar să fim pe drum şi ne ajută 
harul lui Dumnezeu. Altfel ne caută harul şi nu ne găseşte. Dacă nu‑ţi poţi 
iubi vrăjmaşii, ţi‑ai pus măcar problema să‑i iubeşti sau ştii asta doar din 
literatură? Asta‑i viaţa: crucea, suferinţa cu orice chip. Frăţiile voastre ştiţi 
că ea, Crucea, L‑a împuternicit pe Iisus ca să judece? Crucea este cel mai 
minunat lucru al pământului, pentru că are 360 de grade. Dreptatea lui 
Dumnezeu n‑a mântuit lumea, învierile din morţi, măsurate cu 180 de grade, 
n‑au mântuit lumea. Numai Crucea cu 360 de grade, adică jertfa totală. 
Aşadar poziţia, convingerea şi atitudinea noastră să fie mereu aceasta: de 
jertfă, cu orice chip, mai ales că pot fi iertate orice fel de păcate. Nici o 
nenorocire nu înseamnă ceva. Nimic nu este pierdut atâta vreme cât credinţa 
este în picioare. Când capul se ridică, atunci sufletul nu abdică. Te spovedeşti 
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de pe poziţia de a nu mai face. Că se întâmplă, este accident, dar nu este 
dorinţa şi deliberarea ta, nu‑i nepăsarea ta, nu este pocăintă falsă, făţarnică 
şi ipocrită. Când te pocăieşti cu adevărat, te duci ca să nu mai faci. Altfel 
eşti vinovat de participare, nu de accidentare. Deci ca să poţi să fii pregătit 
trebuie să fii un om de jertfă. Aceasta‑i poziţia creştină: jertfa!

— Preacuvioase Părinte Duhovnic, de ce Sfânta Împărtăsanie este o 
Taină care se repetă în viaţa credinciosului. Harul primei Împărtăşanii nu 
are putere de actualizare veşnică asemenea Sfântului Botez?

— Sfântul Botez ne‑a încreştinat şi ne‑a scăpat de păcatul strămoşesc. 
De păcatele noastre nu scăpăm decât prin alt botez, care este Taina Pocăinţei. 
Sunt mai multe botezuri: botezul credinţei din Vechiul Testament, botezul 
cu apă al lui Ioan, botezul cu Duh şi apă al Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos şi botezul morţii, adică botezul sângelui, al muceniciei şi martira‑
jului. Cu Iisus Hristos trebuie să ne hrănim permanent, deoarece trăim 
permanent. Are o foarte mare valoare că te‑ai împărtăşit cândva, dar de 
atunci „cândva” ai trăit mereu cu gândul la „cândva” din viitor. Întotdeauna 
avem nevoie de El. El ni se dăruieşte: „Iar Eu cu voi sunt”. Dacă a fost 
odată cu Sfinţii Apostoli, ce nevoie mai era ca să mai fie încă odată cu ei? 
A fost permanent cu ei! „Iar Eu cu voi voi fi”, căci lupta este continuă, în 
tine, pentru desă vârşirea ta. 

Pentru că vorbeam de iubirea de vrăjmaşi: să ştii că n‑ai să poţi imediat, 
dar începând să‑ţi pui sincer problema că vom răspunde la Judecată de ce 
nu i‑am iubit – şi acest lucru este o poruncă, nu este un sfat – atunci, 
încercând să‑i iubeşti, te trezeşti la un moment dat că nu‑i mai urăşti. De 
aici pleacă totul. Şi dacă nu‑i urăşti, eşti deja pe o treaptă. Şi cu harul lui 
Dumnezeu şi cu marile simţiri duhovniceşti din noi ne agăţăm de altă 
treaptă, tot mai sus. Harul lui Dumnezeu vine dacă tu eşti pe drum. Vreau 
să spun că mai întâi trebuie să fie dorinţă, voinţă, iniţiativă şi mişcare, căci 
în acest fel harul vine. Dacă stai, stă şi harul. Este în funcţie de atitudinea 
şi mişcarea ta. Nu te mântuiesc faptele tale, oricât ar fi de grozave, ci harul 
lui Dumnezeu pe faptele tale. 

— Preacuvioase Părinte, Sfânta Împărtăşanie îi uneşte pe credincioşi 
între ei, dar şi cu părintele liturghisitor. Cum se manifestă această unire?

— Am văzut şi vedeţi toti că în pustie leii sunt cu leii, căprioarele numai 
cu căprioarele, fiecare cu seminţia lui. Aşa‑i şi aici. Există o lege ce nu are 
nume, şi care este a lui Iisus Hristos, care ne uneşte pe toţi. Nu poţi vedea 
în privirea unui om că‑i sincer cu tine? Imediat se vede. Acestea sunt mari 
daruri pe care le are fiinţa omenească, de percepere în timp, în spaţiu. În 
acelaşi fel şi în sufletele altora. Nu face pe proorocul, dar se simte lucrul 
acesta. Pentru că este omul lui Dumnezeu, şi acela te atrage cu blândeţea 
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lui. Îl are pe Iisus Hristos cu el. Din punct de vedere raţional n‑avem cum să 
răspundem, decât că se simte. Fiinţa omenească este mult mai frumos com‑
plicată în ce priveşte relaţia cu marile adevăruri. Un mare adevăr este şi 
cu cei cu care trăieşti aicea şi îi simţi. Noi simţim când cineva nu este după 
Dumnezeu şi îl ocolim. Iacă, v‑am spus: leii stau cu leii, hidrele cu hidrele… 
De ce lucrul acesta? Fiindcă este seminţia lor. Omul are o înţe lepciune mai 
mare decât aceste animale, care au o inteligenţă instinctuală, un comportament 
instinctual, şi nu au conştiinţă. Noi, care suntem după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu, simţim cine este omul lui Dumnezeu şi cine nu. 

— Sfinţite Părinte, viaţa duhovnicească a preotului liturghisitor îşi pune 
amprenta asupra deschiderii credincioşilor de a primi Sfânta Împărtăsanie?

— Sigur că da. Duhovnicul joacă un rol de cer pe pământ. La el trebuie 
mers ca să primeşti tot ce ţi‑a dat Dumnezeu pentru a ajunge la Dumnezeu. 
Şi acesta este foarte accesibil. Nu este înger; este cu haine ca tine, cu ochi 
ca tine, cu nume ca tine, cu părinţi, cu copii, cu naşi, cu bune şi cu rele. Însă 
are puterea aceasta de a te dezlega, a te ierta, a te convinge. Dacă nu şi nu, 
să‑ţi fie ţie ca un păgân şi vameş, zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
Aceea‑i altceva. Sigur că îşi pune amprenta. Eu văd ca duhovnic. Vin foarte 
mulţi şi, dacă nu‑i ajuţi puţin… Ei, ce‑ai mai făcut? Păi n‑am făcut nimic, 
părinte. Păi de ce‑ai venit la mine? Păi să vedeţi… Şi atunci îmi dau seama 
şi trebuie să încep cu întrebări. Acesta‑i un moment mare. Nu‑i un simplu 
dialog. Este o discuţie în faţa lui Dumnezeu. Mă împrietenesc cu el ca să‑l fac 
să spună tot. Că sunt păcate ascunse, grele de tot. Sigur că‑şi pune amprenta. 
Şi atuncea zice: Vedeţi părinte, de‑aia am venit eu la dumneavoastră… 

În altă ordine de idei, dragul meu, să ştii că este o satisfacţie, o bucurie 
şi o mulţumire sufletească, dar este şi o stare de oboseală, căci nu e vorba 
de unu‑doi, este vorba de mii de persoane. 

— Preacuvioase Părinte, cuvântul „euharistie” înseamnă mulţumire. 
Cum se ajunge la această stare de mulţumire?

— În discuţia noastră s‑a vorbit, cred, de mulţumirea aceasta, pentru că 
spun: această sfântă fiinţă omenească are putinţa de a discerne marele 
adevăr, marile lucruri, şi simte că este în slujba lui Dumnezeu. Mai ales 
duhovnicul. Cum le spun şi eu: „Măi, vom fi la Judecată împreună. Să nu 
ascunzi ceva, să nu faci ceva”. Nu se teme de Dumnezeu, se teme de tine 
că i‑ai spus acuma să nu facă cutare lucru, că vei fi de faţă la Judecată. 
Sigur că are o mare influenţă asupra lor şi o mare putere de a pricepe dacă 
este sincer sau nu, recunoscător ori ba, pentru marea şansă şi marele 
privilegiu, al înveşnicirii, în comuniunea cea sfântă, cu El.

Dr. Stelian GOmBOŞ, Bucureşti
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POPASURI DUHOVNICEŞTI

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

Mănăstirea Durău, expresie a 
românismului în pictura modernă

Scurtă  descriere

Complexul monastic de la Durău se compune din mai multe clădiri, 
construite în perioade diferite, dar alcătuind împreună un ansamblu armonios. 
Acest caracter este oferit atât de dispunerea echilibrată în spaţiu cât şi de 
îmbinarea reuşită dintre stilul arhitectonic tradiţional şi cel modern.

În perimetrul curţii sunt dispuse: clădirea bisericii, turnul‑clopotniţă, 
stăreţia, casa zisă „Veniamin Costache”, corpurile de chilii şi vilele pentru 
vizitatori.

Biserica actuală a fost înălţată între anii 1830‑1835 pe locul alteia mai 
vechi care îi păstrează hramul. Din pisanie aflăm: 

„Biserica Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este zidirea 
preaînălţatului domn Mihail Grigoriu Sturdza Voievod, cu blagoslovenia Prea 
Sfinţitului Mitropolit Veniamin, cu ajutorul celor ce i‑au năstăvit Duhul Sfânt, 
prin osârdia cuvioşiei sale, Părintelui Ghervasie şi ai negoţitorilor, dumnealor 
fraţii Gheorghie şi loan Prosie şi Vasile Iliovici, 1835”.
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Planul construcţiei este triconic, mai evident în interior şi mai puţin 
accentuat spre exterior. Dimensiunile ei sunt bine proporţionate (25 m 
lungime şi 10 m lăţime).

În interior se intră printr‑un pridvor închis, despărţit de un perete de 
pronaos. Pronaosul de naos este marcat prin arcul mai pronunţat al bolţii, 
tot la fel distingându‑se altarul de naos. Din altar se poate intra printr‑o uşă 
directă în disconicon, construcţie alipită încă de la început, corpului central 
al bisericii.

Sistemul de boltire este obişnuit pentru secolul al XlX‑lea. Bolta altarului 
este de forma semisferică. 

Catapeteasma şi mobilierul

Se poate remarca, în biserică, iconostasul din secolul al XlX‑lea, lucrat 
în lemn de tei şi stejar având toate icoanele şi registrele iconografice pictate 
pe lemn. De asemenea tot din secolul trecut şi sculptate artistic sunt strana 
arhierească (lucrată în lemn de stejar) şi amvonul (din lemn de tei). În 
prezent, mobilierul din altar este nou.

Ferestrele arcuite în partea superioară, cu ancadramente simple şi ele‑
gante, păstrează forma din 1906, an în care au fost modificate şi li s‑au pus 
vitralii1. Astăzi ele sunt în număr de şapte, situate astfel: una la altar, câte 
una la absidele laterale şi pereţii naosului, iar două în pridvor, dispuse 
lateral uşii principale. Vitraliile nu mai există.

În exterior faţada este prevăzută cu ocniţe la baza acoperişului în care 
sunt pictaţi cuvioşi din zona Muntelui Ceahlău. Pe peretele de deasupra 
intrării principale sunt dispuse trei ocniţe pictate, reprezentând icoana Maicii 
Domnului încadrată de Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil. Acoperişul, în patru 
ape, este străpuns de trei turle oarbe, de formă octogonală, înalte şi zvelte. 
Cupolele acestora au opt feţe, sunt de formă piramidală, caracteristică stilului 
arhitectonic ştefanian. Întreaga construcţie este acoperită cu tablă de cupru.

1 Arhiva Mitropoliei Iaşi, 
dosar 211, 1906, f. 93.
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În cei 160 de ani de existenţă, biserica a cunoscut mai multe restaurări, 
însă toate au menţinut, în linii mari, forma ei iniţială. Cele mai importante 
lucrări de reparaţii şi întreţinere s‑au făcut în timpul stăreţiei lui Teofan 
Ionescu2, Stavrofora Teodora Popoaia şi Stavrofora Raisia Lungu.

Turnul clopotniţă s‑a zidit, conform inscripţiei, la începutul secolului 
XX3. Este construit din piatră, iar partea lui superioară din lemn. În interior 
se remarcă scara de piatră alcătuită dintr‑o singură curbă. Camera de aici, 
pictată în 1938 de Monahul Varahiil Moraru, unul din elevii lui Tonitza, a 
funcţionat ca paraclis şi apoi ca expoziţie de icoane şi obiecte bisericeşti. 
Este reparat în 19674.

Stăreţia, dispusă în dreapta turnului clopotniţă de la intrarea în incinta 
mănăstirii, este construită în stil tradiţional românesc cu pridvor deschis şi 
balcon. Lucrările de restaurare a acesteia sunt finalizate în 19765. 

Alături cu stăreţia este construită aşa numita „casa oficială”, în deceniul 
opt al secolului al XIX‑lea6. În prezent în acest corp de clădire se află 
bucâtăria şi trapeza mănăstirii.

În partea de sud‑est a bisericii este dispusă „casa Veniamin Costachi”, 
restaurată între 1973‑19757. 

Se mai păstrează însă strămutătura din locul originar şi vechea clopotniţă 
din lemn, construită odată cu biserica şi restaurată de mai multe ori până 
astăzi8.

La începutul secolului al XlX‑lea chiliile călugărilor erau răsfirate de o 
parte şi de alta a pârâului şi de‑a lungul „drumului lui Bucur.

De la cele câteva chilii care fuseseră construite împreună cu biserica la 
1835, de‑a lungul anilor, pe măsură ce se dezvoltă obştea monahală, dar şi 
datorită solicitării pelerinilor, din ce în ce mai numeroşi care vin pe Ceahlău, 
complexul monastic de la Durău se va extinde treptat.

2 Fond. Serv. Tehn. M. 
M.B., dos. 76, nepaginat.

3 Construcţia e începută 
în 1908 (Arh. Mitr. Iaşi, 
dos. 34/1908, f. 1‑7).

4 Fond. Serv. Tehn. M. 
M.B., dos. 75, nepaginat.

5 Ibidem, dos. 4, nepa‑
ginat.
6 Ibidem, vezi şi dosarul 
nr. 83 pentru proiectul 
lu crării.

7 Ibidem, dos. 4.

8 Ibidem, dos. 83.
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Dezvoltarea lui este considerabil afectată în primii ani de după 1945. 
Totuşi, din punct de vedere edilitar, începând din deceniul şapte al secolului 
al XlX‑lea, se constată un reviriment, clădirile nou construite precum şi 
cele restaurate atât în ceea ce priveşte dispunerea lor, cât şi stilul arhitectonic 
în care sunt realizate, lasă impresia de echilibru, întreg ansamblul monastic 
alcătuind un careu pitoresc, în care sunt îmbinate armonios elementele de 
arhitectură tradiţională cu cele moderne, fapt în măsură să confere întregului, 
o notă de distincţie şi rafinament.

Pictura şi icoanele

Biserica Mănăstirii Durău a fost pictată în două etape, întâi, imediat după 
1835, anul încheierii construcţiei de zid, a fost zugrăvit pridvorul. Lucrarea 
este executată de doi meşteri din Constantinopol şi avem ştiinţă doar de 
numele unuia dintre ei: Haralambie Anagnostul. Nu cunoaştem precis până 
acum motivele care i‑au determinat pe aceştia să abandoneze lucrul în 
această fază.

Altarul, naosul şi pronaosul sunt pictate de către Nicolae Tonitza şi 
ucenici săi, între anii 1935‑1937.

Datorită deteriorării, pictura va fi spălată şi refăcută pe alocuri, de către 
Varahiil Moraru în vara anului 1969.

Atât pictura pridvorului, cât mai ales cea datorată lui Tonitza, impre‑
sionează atât pe pelerin cât şi pe cercetător.

În pridvor pictura e realizată în stil neo‑bizantin, în ulei. Tema principală 
este scena înfricoşătoarei Judecăţi. Respectând canoanele, zugravii tratează 
totuşi compoziţia în chip mai „liber”. 

Pe pereţii din grosimea zidului sunt înfăţişaţi Arhanghelul Mihail în 
mână cu sabia de foc şi un chip de cuvios, dificil de identificat datorită 
deteriorării avansate a picturii.
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În partea dreaptă a intrării este pictat tabloul votiv. Cei trei călugări 
reprezentaţi, oferind biserica lui Dumnezeu, sunt: Schimonahul Ghervasie, 
Ieromonahul Pimen şi Schimonahul Macarie. Alături este zugrăvit chipul 
Mitropolitul Veniamin. Pe ceilalţi pereţi, într‑un singur registru sunt pictate 
chipuri de sfinţi din sinaxarul Bisericii, zugrăveala fiind, de asemenea, 
afectată de trecerea timpului.

Mai interesantă este însă pictura realizată de Nicolae Tonitza, pe atunci 
profesor la Academia de Arte Frumoase din Iaşi. Acesta, în 1935, ajutat de 
Nicolae Iorga, care era preşedintele Comisiei Monumentelor Istorice, obţine 
aprobarea de a picta biserica de la Durău. 

Experienţa lui anterioară în domeniu era destul de modestă: realizase în 
1912 pictura bisericii din Scorţeni şi începuse în 1934, fără însă a fi lăsat 
să‑şi finalizeze lucrul, pictura de la biserica Sfântul Gheorghe din Constanţa.

La Durău, Tonitza începe să lucreze din 1935, când se hotărăşte să picteze 
în ceară, tehnică neutilizată până atunci la noi‑tehnica encaustică. În luna 
septembrie a aceluiaşi an, ajutat de câţiva ucenici, acoperă cu un strat de 
ceară fierbinte pereţii pe care urma să fie dispusă pictura în vara anului 
următor, însoţit de mai mulţi elevi şi discipoli9, începe pictarea bisericii pe 
care o finalizează în vara anului următor.

Perspectiva din care Tonitza abordează succesiunea temelor compoziţiei 
nu concordă cu cea prevăzută de erminia bizantină. Merită amintit faptul 
că sfinţii pictaţi nu au nume.

Ansamblul pictural realizat la Durău reuneşte opt scene distribuite astfel: 
în pronaos, deasupra uşii de la intrare, Adormirea Maicii Domnului,

9 Corneliu Baba, Petru 
Hârtopeanu, N. Popa, 
Călin Alupii, M. Cămă‑
ruţ, Tolea, Serafim Bod‑
nariuc, cărora li se adaugă 
Varahiil Moraru, pe atunci 
frate de mănăstire.
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pe peretele din dreapta, Pogorârea Sfântului Duh, pe cupola pronaosului 
este înfăţişată Sfânta Treime, în naos, respectând aceeaşi dispunere simetrică, 
în stânga este reprezentată Învierea Domnului, iar în dreapta Naşterea 
Domnului. 

Cupola este dominată de chipul lui Iisus Pantocrator. Pe peretele absidei 
principale este înfăţişată Liturghia cerească, oficiată de Iisus Arhiereu, iar 
pe cupola altarului este zugrăvită Maica Domnului.

Pe lângă această evidentă simplificare a succesiunii registrelor, dusă până 
la eludarea erminiei ortodoxe, pictura lui Tonitza se distinge şi prin modul 
de tratare a temelor. Astfel, în realizarea artistică a peisajelor, a reprezentă‑
rilor zoomorfe sau florale precum şi a veşmintelor personajelor din scenele 
biblice, este evidentă prezenţa unor detalii împrumutate din mediul autohton, 
unele chiar din zonă (se distinge imaginea Muntelui Ceahlău, a florei şi 
faunei de aici, precum şi înfăţişarea unor elemente ale portului ţărănesc de 
la munte). De o deosebită putere sugestivă este coloritul, dominat de tonurile 
calde, deschise, în care predomină rozul, albastrul şi galbenul (contururile 
fiind trasate în maro cărămiziu)10.

Impresionează de asemenea la Durău şi soluţiile oferite de Nicolae 
Tonitza dificultăţilor ivite în amenajarea spaţiului pictural. Astfel, rezolvând 
problemele de dispunere a compoziţiei, ivite datorită planului asimetric al 
intervalului bisericii (ferestrele fuseseră lărgite în 1906)11. Tonitza izbuteşte 
să organizeze registrele picturale conform canoanelor picturii monumentale 
şi reuşeşte, din acest punct de vedere, să realizeze o adevărată capodoperă.

Deşi nu respectă erminia bisericească, pictura executată de Nicolae 
Tonitza la Durău impresionează prin soluţiile tehnice şi prin realizarea 
artistică, ansamblul realizat aici fiind important, nu în ultimul rând şi prin 
caracterul său de unicat.

10 Vopsele utilizate de 
Tonitza la Durău au fost 
aduse de la Paris, cu aju‑
torul generalului Paul 
Gotcu, medicul casei re‑
gale (vezi Arhivele Sta‑
tului, filiala Neamţ, fond. 
Gotcu).
11 Arh. Mitr. Iaşi, dos. 
7/1906, f. 93.
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Icoanele din biserică datează din secolele XIX şi XX. Se disting cata‑
peteasma şi cele câteva icoane de la începutul secolului trecut, între care 
cea a Maicii Domnului

şi a Bunei Vestiri (ambele îmbrăcate în argint, donate în 1835 de Gheorghe 
şi Ioan Prosie, ctitorii bisericii), fără însă ca aceasta să aibă o valoare 
artistică deosebită. Mai interesante sunt icoanele din colecţia muzeală a 
mănăstirii, organizată în Paraclisul amenajat în turnul clopotniţă de la 
intrare12. Aceasta reuneşte mai multe exponate, datând din secolele XVII 
şi XIX, aparţinând mănăstirii sau provenind de la alte schituri ori din satele 
de pe valea Bistriţei. Majoritatea au fost adunate prin grija Arhimandritului 
Varahiil Moraru, la a cărui iniţiativă s‑a şi organizat expoziţia în 1966.

Tot aici este păstrată şi catapeteasma fostului Schit Cerebuc (construit 
pe Ceahlău pe la începutul secolului XVIII). Icoanele acesteia sunt pictate 
pe scânduri groase de stejar, probabil de către zugravi locali, impresionând 
prin tratarea popular naivă a temelor biblice, precum şi prin sobrietatea 
cromatică.

Evoluţia istorică a aşezării monahale de la Durău ilustrează existenţa în 
acest loc de la poalele Ceahlăului a unei vieţi călugăreşti cu o vechime de 
aproape 400 de ani. Constanţa şi dinamismul dezvoltării acesteia, au transfor‑
mat de‑a lungul anilor modesta aşezare iniţială într‑o mănăstire puternică, 
bine administrată, având ca metoace mai multe schituri din împrejurimi.

Această evoluţie ascendentă a fost însoţită de realizări artistice care 
conferă mănăstirii şi calitatea de veritabil monument de artă. Se remarcă 
pictura bisericii realizată de Nicolae Tonitza, colecţia de icoane existentă 

12 Paraclisul este pictat 
de Varahiil Moraru între 
1937‑1938 şi are hramul 
Schimbarea la Faţă.



36          Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

aici şi de asemenea impresionează soluţiile arhitectonice care s‑au găsit 
pentru amenajarea spaţiului incintei, la care mănăstirea a fost nevoită să se 
restrângă după 1959.

Stăruința personală a pictorului Nicolae Tonitza 
la realizarea acestui proiect unicat – exemplu 
de urmat pentru posteritate.

Se cuvine a aminti un lucru pe cât de rar, pe atât de nobil; dorința 
pictorului de a se implica împreună cu studenții săi la un amplu proces de 
restaurare a sfintelor locașuri din Moldova. În scrisoarea înaintată către 
Nicolae Iorga preşedintele Comisiei Monumentelor Istorice, relata:

„Ceea ce statul și municipiile noastre n‑au putut înfăptui în atâtea lungi decenii, 
ne‑am hotărât să înfăptuim noi, micul mănunchi de profesori și studenți ai 
Academiei de arte frumoase din capitala Moldovei: să zugrăvim din bolți până 
în temelie, să restaurăm sau să reparăm toate locașurile de închinăciune ale 
țării lui Ștefan cel Sfânt – locașuri care în marea lor majoritate sînt căzute – 
spre marea rușine a neamului – în jalnică paragină”.

Primul, și din păcate, ultimul locaș supus intervenției entuziastei echipe 
de artiști a fost Schitul Durău. Nu este lipsit de importanță faptul că artistul 
era fascinat de peisajul de la poalele Ceahlăului și de oamenii acestor locuri; 
nu întâmplător sfinții au chipurile și porturile acestor munteni. De asemenea 
un rol bine definit în alegerea ca prim locaș de restaurat a Schitului Durău, 
prietenii săi Doctorul Paul Gotcu și Preotul Constantin Matasă, originari din 
Ceahlău, care de altfel au și suportat cheltuielile cu materialele și transportul 
echipei de la Iași. Foarte interesant este faptul că profesorul Nicolae Tonitza 
și echipa sa formată din studenți și diplomați ai Academiei de arte dintre cei 
mai eminenți, printre care: Călin Alupi, Corneliu Baba și soția sa, Serafim 
Bodnariuc, Nicolae Popa, Ion Țolea și alții, au trudit la realizarea acestui 
proiect unicat, fără să fie remunerați. Erau situații în care pictorul rămânea 
fără bani, însă nu accepta să fie plătit pentru istovitoarea muncă de restaurare.

Oricât de greu a fost de dus la final acest proiect, rămâne ca o operă 
unicat pictura Bisericii Mănăstirii Durău, atât prin tehnica foarte dificilă 
encaustică dar și prin originalitatea stilizării în suflet românesc a personajelor 
sacre pictate.

Acum când sentimentul apartenenței la acest neam binecuvântat de 
Dumnezeu este din ce în ce mai diluat la românii de acum, ne dăm seama 
ce trăire sfântă românească a avut acest mare artist și mare om și câtă 
nevoie avem să‑i urmăm exemplul.

Preot Protoiereu Ionel CUțUHAN, 
Protopopiatul Ceahlău, Neamț



Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020          37

SFINŢENIA ÎN PARTICIPARE

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Despre grijile vieții 
în lumina sfinţilor Bisericii

Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău 
va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, 
dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! 
Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe 
celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi 
să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru 
sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; 
au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi 
la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi 
Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus 
decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu‑se poate să adauge staturii sale un 
cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului 
cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în 
toată mărirea lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba 
câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o 
îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi 
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grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că 
după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc 
că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 
Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă (Evanghelia după Matei 6, 22‑33).

De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici 
pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este viaţa mai mult decât 
hrana şi trupul decât îm brăcămintea?

„De aceea zic vouă…” De ce? Pentru că bogăţia e atât de vătămă toare 
sufletului. Pentru că slujirea mamonei vă opreşte de la sluji rea lui Dumnezeu. 
Pentru că voiesc să fiţi stăpâni peste întreaga lume şi peste toate câte le‑a 
pus Dumnezeu în stăpânirea omului la Facere, iar nu slugi ai slugilor voastre 
şi robi ai robilor voştri. Să nu vă macine aşadar grija pentru hrană, pentru 
băutură şi îmbrăcă minte. Mai greu e să faci un trup decât să‑l hrăneşti şi 
să‑l îmbraci. Iar Dumnezeu, care a făcut, ce‑i mai greu, va face şi ce‑i mai 
uşor? Ochiul Lui ne veghează neîncetat, mâinile Lui pline se întind ne‑
contenit spre noi.

Oare nu vedem, oriunde ne‑am îndrepta ochii, cum Ziditorul hrăneşte, 
adapă şi îmbracă toate făpturile Sale? Hrăneşte furnicile în pulbere; hrăneşte 
fiarele în munţi; hrăneşte peştii în mare. Când vine vremea rece, trimite 
rândunelele şi cocorii în ţări calde, şi le hrăneşte acolo cât e iarna de lungă, 
iar ursului îi găseşte vizuină unde să hiberneze. El adapă arborii şi ierburile, 
colinele şi pajiştile, verdeaţa şi florile. E vreo făptură pe faţa pământului 
pe care s‑o fi făcut Dumnezeu şi apoi să o fi părăsit golaşă? Cine altul 
îmbracă pe leu şi pe tigru, pe lup şi pe vulpe? Cine‑i coase haină păunului 
şi corbului, şi cine clădeşte ţestoasei carapace şi peştelui solzi, dacă nu El? 
Cine dă oilor lână şi păr caprelor, ţepi porcului, piele boului și coamă 
calului, dacă nu El? Cine brodează aripile fluturelui şi talia viespei şi cine 
face pavăză gâzelor în iarbă şi frunziş? Cine îi dă pomului coaja şi cine 
împodobeşte lujerul porumbului? Cine toarce şi ţese pentru florile câmpului 
asemenea straie cum n‑au purtat vreodată nici regii pământului? Domnul, 
Domnul cel viu, Domnul care le‑a zidit. Dar, oare, El se va uita numai la 
om ca la un fiu vitreg între toate făpturile Sale? Cel care hrăneşte fiarele 
în munţi şi iarba de pe câmp şi gâzele din iarbă, o să lase flămând şi însetat 
şi gol tocmai pe om, pe cununa zidirii Sale? 

„Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în 
jitniţe”.

Cine atunci le hrăneşte? Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Nu spune: 
„Tatăl lor”, ci „Tatăl vostru”. Dumnezeu le este lor Ziditor, iar vouă vă este 
mai mult: vă este Tată. Voi sunteţi cu mult mai mult decât acelea. Prin 
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aceste cuvinte Hristos arată neasemănata vrednicie a omului faţă de celelalte 
zidiri. Nu suntem noi mai mult decât păsările cerului? Şi dacă suntem, 
preaînţeleptul Dumnezeu o să aibă grijă de ele şi o să uite ce are mai scump 
pe lume: de fiii Săi? La urma urmelor, toată preocuparea noastră după 
mâncare şi băutură nu ar avea nici un rost dacă, în lucrul care ne hrăneşte, 
nu ar pune Dumnezeu puterea Lui dătătoare de viaţă. Nu pâinea ne hrăneşte, 
ci puterea lui Dumnezeu din pâine; nu apa ne stinge setea, ci puterea lui 
Dumnezeu din apă. Noi nu putem să facem pentru noi nimic.

Cine dintre voi, îngrijindu‑se, poate să adauge staturii sale un cot?

Şi cine poate să adauge măcar o sin gură zi vieţii şale pe pământ?
Fă‑mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu şi numărul zilelor mele (Psalm 38, 5)

spune regele David. Oare cei care mănâncă şi beau mult nu mor la fel ca 
şi cei care mănâncă şi beau puţin? Nu cumva mâncăii nu mor mai repede 
decât postitorii? Cei care mănâncă şi beau zdravăn cresc măcar cu o câtime 
deasu pra celorlalţi oameni? Iar dacă, îngrijindu‑te atâta de mâncare şi 
băutură nu poţi adăuga nici un cot staturii tale şi nici o zi zilelor tale, de 
ce nu laşi deoparte toată grija de prisos faţă de trup, ca să poţi vedea de 
sufletul tău, cel cu care vei veni, după despărţirea de trup, înaintea lui 
Dumnezeu?

„Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum 
cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată 
mărirea lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre aceştia”.

Domnul a folosit întâi pilda păsărilor ca să se ruşineze cei ce se îngri‑
jorează peste măsură de hrana lor. Acum arată o parte şi mai măruntă a 
zi dirii Sale: florile câmpului, ca să se ruşineze cei ce se îngrijorează peste 
măsură de îmbrăcămintea lor. De ce oare a arătat Domnul crinii şi nu vreo 
altă floare împodobită de Dumnezeu tot atât de frumos? Mai întâi pentru 
că albul desăvârşit al crinului înseamnă neprihănirea. Apostolul Ioan L‑a 
văzut pe Fiul lui Dumnezeu în cer ca pe un

„Miel şi mulţime multă… îmbrăcată în veşminte albe” (Apocalipsa 7, 9).

Apoi, pentru că Domnul a vrut să asemene frumuse ţea acestei flori cu 
regele Solomon, despre care se spune că prefera hainele albe. Domnul mai 
aseamănă crinii cu regele Solomon de oarece Solomon a fost cel mai bogat 
şi cel mai slăvit rege al vremu rilor vechi. Şi iată că nici acest Solomon, atât 
de slăvit şi de înţelept, cu toată strădania lui de a se îmbrăca strălucit, n‑a 
izbutit să se înveşmânte vreodată mai frumos decât înveşmânta Dumnezeu 
o iar bă de pe câmp. Nici un om aşadar nu poate face cu grijile sale ce face 
Dumnezeu cu puterea Sa.
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„Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu 
astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?”

Cu toată splendoarea sa, crinul nu‑i decât iarbă de rând, care astăzi 
înfloreşte şi mâine e scrum. O, voi puţin credincioşilor, Dumnezeu care 
înveşmânta cu atâta grijă iarba câmpului cea fără mişcare, fără minte, fără 
grai, o să vă lase pe voi dezbrăcaţi? O, voi puţin credincioşilor, luaţi sea mă: 
cu cât mai mult vă îngrijiţi de voi înşivă, cu atât mai puţin se va îngriji 
Dumnezeu de voi!

Domnul ne porunceşte încă odată să nu ne îngrijorăm pentru ce vom 
mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Repetă porunca spre a 
ne rupe de grijile de prisos care ne astupă vederea duhovnicească, ne orbesc 
mintea şi ne lasă pe întuneric în această lume, în ghearele unui stăpân 
rău, mamona, îndepărtaţi şi înstrăi naţi de Dumnezeu.

„Ci având hrană şi îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulaţi” (Timotei 6, 8).

Adică: Dacă avem ce ne trebuie – şi Dumnezeu are grijă să avem – să 
nu umblăm după mai mult de‑atât. îngrijindu‑ne de lucruri de prisos, ca şi 
de ziua de mâine, intrăm până la urmă în slujba celui rău. Însuşi Domnul 
ne învaţă să cerem de la Dumnezeu pâinea noastră cea de toate zilele, prin 
care se înţelege şi pâinea duhovnicească prin care are omul viaţă. Nu ne 
învaţă să cerem de la Dumnezeu lux şi desfătări, că după toate acestea se 
străduiesc păgânii, cei care nu cunosc adevărul lui Dumnezeu şi puterea 
şi iubirea Lui, şi preţul sufletului nemuritor şi frumuseţea împărăţiei lui 
Dumnezeu şi dreptatea Lui și caută mai mult decât le trebuie. Dum nezeu 
le dă ce vor şi nu le mai datorează nimic, nici în veacul de acum nici în 
cel viitor. Îşi iau partea lor întreagă aici pe pământ, întocmai ca păsările 
cerului şi ca iarba câmpului.

Toată slava păsări lor din văzduh e cuprinsă întreagă în viaţa lor pămân‑
tească, la fel şi frumuseţea florilor e o frumuseţe trecătoare, o frumuseţe 
înlăuntrul timpului. Dar pentru fiii Săi a pregătit Dumnezeu, încă de la 
întemeierea lumii, împărăţia cerească şi o slavă negrăită în această împărăţie. 
Slava omului aşadar, nu stă în mâncare şi în băutură şi în straie. Dacă ar 
sta în acestea, omul ar fi de o mie de ori mai bine hrănit şi îmbrăcat în 
viaţa aceasta decât orice altă creatură de pe pământ, din aer sau din apă. 
Vedeţi însă că nici marele Solomon, cu toată slava lui, nu era îmbrăcat cu 
atâta strălucire cât mă car crinii de pe câmp! Iată de ce trebuie oamenii să‑şi 
caute slava lor nu în haine care‑ţi iau ochii, ci în ceva cu mult mai mare 
şi ne pieritor, să‑şi întoarcă ochii şi inima de la strălucirea trecătoare a lumii 
acesteia şi să caute slava pe care le‑a pregătit‑o şi le‑a făgă duit‑o Dumnezeu.

„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se 
vor adăuga vouă”.
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Nu căutaţi zdrenţe la Cel care poate să vă dea odăjdii. Nu cerşiţi firimituri 
de sub masa Celui care vrea să vă aşeze la ea cu cinste. El e împăratul şi 
voi sunteţi fiii Lui. Căutaţi cele cuvenite fiilor împărăteşti: cele ce le‑aţi 
avut odată şi le‑aţi pierdut prin păcat. Căutaţi bogăţiile pe care nu le roade 
molia, nici rugina, nici nu le fură hoţii. Iar dacă vă veţi face vrednici să 
primiţi ce este mare, veţi primi fără îndoială şi ce este mic. Căutaţi îm‑
părăţia lui Dumnezeu, în care Dumnezeu însuşi domneşte pe tronul slavei 
Sale (cf. Ps. 102,19); Împărăţia bucuriei şi a dreptăţii, în care

„drepţii vor străluci ca soarele” (Matei 13,43)

şi în care nu e nici întristare, nici durere, nici suspin, nici moarte. Nu fiţi 
ca fiul risipitor care, plecând de la tatăl său, dorea să mănânce din mâncarea 
porcilor, ci căutaţi a vă întoarce din ţara cea îndepărtată în casa Tatălui 
vostru ceresc, pentru că

„împărăţia lui Dumnezeu nu este mân care şi băutură, ci dreptate şi pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14,17).

Nu fiţi ca Esau, care şi‑a vândut dreptul său de întâi‑născut pentru un 
blid de linte. O să daţi cereasca împărăţie şi toată ferici rea dintr‑însa pe 
lingura de zeamă cu care vă cumpără lumea? Ferească‑ne Dumnezeu, cu 
mila Lui, de asemenea înjosire! Păzească‑ne Dumnezeu ochii minţii, ca să 
nu se întunece şi să se piardă cu răutatea mamonei, cu amăgirea pământului 
cea înşelătoare. Dăruiască‑ne nouă înţelegere, ca să fim asemeni unor fii 
regeşti care, pierzând odată împărăţia, nu mai caută nimic altceva decât s‑o 
câştige din nou.

Într‑o biserică din Siria ctitorită de împăratul Iustinian se află o inscripţie 
pe care însuşi acesta a poruncit să fie aşezată acolo şi care dăinuie până 
astăzi:

„împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacu rilor” (Ps. 144, 13).

Să ne ajute şi nouă Dumnezeu să ne însuşim aceste cuvinte, dovada că‑L 
dorim pe Hristos în inimile noastre. Toate celelalte sunt neînsemnate, sunt 
de mâna a doua. Orice altă împărăţie de pe pământ va coborî în mormânt 
cu viermii. Şi pe când lumea şi împărăţiile nu vor mai fi, drepţii vor cânta 
cu îngerii în ceruri: „împărăţia Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, este îm‑
părăţie veşnică, şi stăpânirea Ta din neam în neam!”. A celui prea minunat 
Învăţător sub soare fie slava şi lauda, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, 
Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

Sfântul Nicolae VELImIROVICI
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MISIOLOGIE

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

Misiunea social‑sacramentală 
a Tainei Sfintei Cununii 

Concordanţa biblică pe conţinut
Matei 19, 4‑6: „Iisus a zis: Cel ce i‑a făcut de la ȋnceput i‑a făcut bărbat şi 
femeie. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de 
femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa ȋncât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci 
ce a ȋmpreunat Dumnezeu omul să nu despartă!”

Efeseni 5, 31‑33: „Va lăsa omul pe tatăl său şȋ pe mama sa şi se va alipi de femeia 
sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu zic ȋn Hristos şi 
ȋn Biserică. Astfel şi voi, fiecare aşa să‑şi iubească femeia ca pe sine ȋnsuşi!”

Disertaţia

„Va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi 
amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat 
Dumnezeu omul să nu despartă!” (Matei 19, 5‑6). 

Cu alte cuvinte, cununia face mereu un nou început. Tinerii care se unesc 
prin cununie sunt aidoma protopărinţilor Adam şi Eva la început de viaţă. 
O oarecare deosebire se aşează între perechea dintâi şi perechea care se 
cunună acum. Este vorba de perspectivele stăpânirii imediate, care se 
limitează la anume cadre definite de mediu, naţionalitate, religie, socio‑eco‑
nomic, dar în perspectiva viitorului perechea de acum poate să aibe o 
seminţie cu viaţă îndelungată şi cununa cea neveştejită a slavei. În acest 
înţeles unirea dintre doi tineri – bărbat şi femeie – se numeşte cununie. Şi 
într’adevăr ei sunt încununaţi. Într‑un anume moment al lucrării Sfintei 
Taine li se aşează pe creştet diadema prin care sunt proclamaţi împăraţi, 
după modelul dat de referatul biblic al genezei:

„Şi Dumnezeu i‑a binecuvântat pe ei, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi 
pământul şi‑l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, 
peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot 
pământul!” (Facere 1, 28). 

Ferice de acei tineri care înţeleg consacrarea lor împărătească şi poartă, 
prin anii vieţii, diadema cu care au fost încununaţi.
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Prilejul cununiei este de bucurie. În perioada timpurie a Bisericii această 
bucurie se exprima liturgic printr‑un dans de tip horă în care se prindeau 
mirii şi naşii, iar astăzi se mai păstrează doar simbolic acest dans în care 
se prind mirii, naşii şi preotul, dar efectiv nu se dansează, ci doar se înconjură 
masa liturgică de trei ori, timp în care se cântă

„Isaia dănţuieşte, Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu, pe Emanuel, pe 
Dumnezeu şi omul. Răsăritul este numele Lui, pe carele mărindu‑L pe Fecioara 
o fericim”.

Aducând o asemeni bucurie, ce nu poate să nu fie exprimată, cununia a 
primit numirea de nuntă. Nunta este ziua veseliei, dar şi a împlinirilor; se 
împlineşte iubirea, se împlineşte aşteptarea, se împlineşte credinţa, se adeve‑
reşte nădejdea. Relatările biblice noutestamentare o numesc nuntă, tocmai 
pe aceste considerente, iar Iisus (Ioan 2, 1‑11) a ridicat‑o la valoarea unei 
lucrări sacre, ceea ce numim în cultul creştin ortodox Sfânta Taină a Nunţii.

Pentru cei mai profani ea se numeşte căsătorie. Numirea rezidă pe de o 
parte în prevederile teologiei catolice:

„Sacramentul căsătoriei nu se deosebeşte de contractul căsătoriei sau de învoirea 
împrumutată a mirilor (de a încheia căsătorie), ci sacramentul căsătoriei este 
însăşi învoirea împrumutată de‑a încheia căsătorie, aşa că, materia şi forma 
sacramentului căsătoriei se află în însăşi învoirea mirilor, şi anume: materia 
consistă în oferirea mirilor de a fi soţi de căsătorie, iar forma: în primirea 
ofertei acesteia. În urmă, miniştrii sacramentului căsătoriei sunt înşişi mirii”1,

pe de altă parte, denumirea de căsătorie stă în completarea şi semnarea unui 
certificat de căsătorie care consfinţeşte unirea dintre soţi. Practica s‑a impus 
destul de târziu. Acest certificat poate fi precedat de un contract prenupţial, 
care stabileşte anume raporturi între soţi şi clauze ce prevăd posibilitatea 
despărţirii şi dreptul de urmaşi şi moştenitori. Acest contract prenupţial 
diluează din start indisolubilitatea căsătoriei şi atentează la valoarea ei de 
taină, valoare pe care a primit‑o la început de lume. Nu e nici o exagerare 
în acestă aserţiune. Dacă textul din referatul elohist, al genezei:

„Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l‑a 
făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1, 27)

are indisolubilitatea înţeleasă, un alt text cuprins în referatul iahvist are 
indisolubilitatea explicită:

„A adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a 
luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam 
a făcut‑o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus‑o la Adam. Şi a zis Adam: „Iată 
aceasta‑i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, 
pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatal său şi pe 
mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Facere 2, 22‑24).

1 Vasile Suciu, Teologia 
dogmatică specială, vol. 
II, Ediţia a II‑a, Blaj, 
1927, p. 693.
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Se poate spune fără teama de a greşi că ontologic a aşezat Dumnezeu 
în bărbat şi în femeie cele necesare lor din punct de vedere fizic şi psihic, 
deci psihosomatic, pentru a forma o familie, cea dintâi instituţie a acestui 
pământ. De aici s‑a iniţiat teza monogenistă, potrivit căreia toţi oamenii 
descind din prima pereche de oameni, Adam (Pământ) şi Eva (Viaţă).

Dar tot această teză monogenistă afirmă trecerea păcatului şi a urmărilor 
lui, de la Adam la toţi oamenii:

„prin greşala unuia cei mulţi au murit (...) prin greşala unuia moartea a îm‑
părăţit (...) prin greşala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii” (Romani 
5, 15, 17, 18)

şi acest păcat denaturează cununia. Iubirea trece tot mai des pragul spre 
pasiuni trecătoare, fidelitatea este uitată, credincioşia pătată. Adam nu se 
mai mulţumeşte cu Eva lui, Eva pofteşte la un alt Adam. La un moment 
dat unii conducători ai poporului evreu se înfăţişează înaintea lui Iisus şi‑i 
cer explicaţii:

„Se cuvine omului să‑şi lase femeia sa, pentru orice pricină? Răspunzând, El 
a zis: N‑aţi citit că Cel ce i‑a făcut de la început i‑a făcut bărbat şi femeie? Şi 
a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de 
femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, 
ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Ei i‑au zis Lui: Pentru ce, dar, 
Moise a poruncit să‑i dea carte de despărţire şi s‑o lase? El le‑a zis: Pentru 
învârtoşarea inimii voastre, va dat voie Moise să lăsaţi pe femeile voastre, dar 
din început nu a fost aşa” (Matei 19, 3‑8). 

Dar Moise n‑a reuşit să oprească denaturarea cununiei, nici prin porunca 
a VII‑a din Decalog, nici prin legea leviratului, nici prin cartea de despărţire, 
ce trebuia motivată cu adulter probat, aşa că Iisus ridică din nou cununia 
la caracter de taină, dar nu una oarecare ce se petrece cu un oarece mister 
în mijlocul oamenilor, ci o Sfântă Taină, un Mister sacru, pe care‑l celebrează 
însăşi Hristos. Ortodoxia a păstrat aceasta teologie a misterului sacru: însăşi 
Hristos, nevăzut, încununează pe cei doi tineri şi‑i uneşte prin cununie ca 
să fie una.

De unde şi ritualul ortodox ce prevede aşezarea cununilor cu formula în 
care trebuie să desluşim pe lângă înţelesul strict gramatical şi pe cel ce se 
arată celor ce pot citi printre rânduri cam aşa:

„Se cunună – de către Domnul Hristos – mirii aceştia, în numele Sfintei Treimi”.

Faptul că nu se rupe de izvoare dă Ortodoxiei mireasma prospeţimii val 
după val de viaţă creştină şi pogorămintele ce se dau unora pentru a doua 
nuntă sau pentru a treia căsătorie n‑au denaturat misterul sacru al cununiei. 
Biserica Catolică se străduieşte să impună singularitatea căsătoriei, dar nu 
reuşeşte să stăvilească valul de divorţuri. 
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De ce oare? 
Pentru că dacă în Ortodoxie, precum s‑a arătat, Hristos încununează prin 

preotul sacerdot, în catolicism mirii însăşi se unesc, înaintea preotului şi a 
asistenţei, printr‑o declaraţie de dragoste împletită cu jurăminte de fidelitate, 
totul fiind finalizat cu binecuvântarea sacerdotului şi declaraţia „vă declar 
soţ şi soţie”. Această practică a desacralizat taina şi acest fapt se arată în 
decretul Netemere, emis de Papa Pius X, în 02 august 1907, prin care se 
impune prezenţa preotului la cununie. Înţelegem că adesea cununia o cele‑
brau doar mirii, altfel cum s‑ar fi sesizat scaunul papal? 

De asemenea Codex canonicii, cannonul 1012, paragraful 2, dat de 
Rusaliile anului 1918 prevede că:

„un contract matrimonial încheiat valid între doi botezaţi devine eo ipso sacra‑
mentum dacă este liber exprimat”.

În Răsăritul creştin s‑a păstrat consimţământul sacerdotului, precum s‑a 
transmis de la Sfinţii Apostoli prin Sfinţii Părinţii, generaţie după generaţie. 
Sfântul Ignatie2 scrie Sfântului Policarp:

„Trebuie ca cei care se însoară şi cele care se mărită să facă unirea cu aprobarea 
episcopului, ca să fie cununia lor după Domnul şi nu după poftă”3.

Pentru indelebilitatea cununiei se exprimă mulţime de canoane ale Bise‑
ricii. Iată câteva dintre ele:

Canonul 5 apostolic: „Episcopul, presbiterul sau diaconul să nu‑şi părăsească 
soţia pe motiv de evlavie. Dacă totuşi o face, să se aforisească (călugărească), 
iar dacă nu se aforiseşte să fie caterisit”4.
Canonul 14 al Sinodului din Gangra (anul 340): „Dacă vreo soţie îşi părăseşte 
soţul şi se îndepărtează având repulsie faţă de cununia ei să fie anatema!”5

Canonul 102 al Sinodului din Cartagena: „După ştiinţa Evanghelicească şi 
Apostolească, nici cel de soţie lăsat, nici cea de soţ părăsită, cu altul să nu se 
împreuneze, ci ori aşa să rămână, ori între ei să se împace. Care lucru de îl 
vor defăima, către pocăinţă se vor sili. Întru care lucru este datorie a se cere 
de a se pune lege împărătească”6.
Canonul 9 al Sfântului Vasile cel Mare: „Hotărârea Domnului după urmarea 
înţelegerii, se potriveşte întocmai la bărbaţi ca şi la femei, nu se iartă a ieşi 
din nuntă decât pentru desfrânare (...). De bărbatul necredincios nu s‑a poruncit 
a se despărţi femeia, ci trebuie să‑l îngăduie pentru neştiinţa sfârşitului. Căci 
ce ştii femeie, îţi vei mântui bărbatul? Drept aceea preadesfrânată este ceea ce 
l‑a lăsat, dacă a venit la alt bărbat. Iar cel lăsat este de iertat, şi ceea ce s‑a 
însoţit cu unul ca acesta nu se osândeşte. Însă dacă bărbatul despărţindu‑se de 
femeia sa, a venit la alta, şi el este preadesfrânat, căci o face pe dânsa a 
preadesfrâna, că a atras la sine bărbat străin”7.
Canonul 35 al Sfântului Vasile cel Mare: „La bărbatul cel lăsat de femeia sa, 
trebuie urmărită cauza lăsării. Şi de se va vedea că s‑a dus fără cuvânt, el este 
vrednic de iertare, iar ea de mustrare, şi lui i se va da iertare spre a se împărtăşi 
cu Biserica”8.

2 Sfântul Ignatie a cu‑
noscut pe Sfinţii Apos‑
toli, a fost hirotonit ca 
episcop al Antiohiei de 
către sfântul Apostol 
Petru. Eusebiu de Ce za‑
reea aşează episcopatul 
său între anul întâi al 
domniei lui Vespasian şi 
anul al zecelea al dom‑
niei lui Traian, adică între 
70 şi 107, d. Hr. Se spune 
despre el că a introdus în 
biserică cântarea antifo‑
nică a psalmilor şi că de 
al Antiohia a trecut acest 
obicei la toţi. Primeşte 
mucenicia în arenele Ro‑
mei, cu ocazia serbărilor 
prilejuite de învingerea 
dacilor, care au ţinut 123 
de zile. Moartea sa a fost 
deosebit de violentă, prin 
sfâşiere de fiare în arenă. 
Se spune că numai oa‑
sele mari au rămas de la 
el. Pe acestea le‑au recu‑
perat creştinii şi cu vre‑
mea au fost duse la An‑
tiohia, în vremea împă‑
ratului bizantin Teodosie 
al II‑lea.
3 Sfântul Ignatie, Către 
Policarp, capitolul V, în 
Părinţi şi Scriitori Bise‑
riceşti, Nr.1/ 1979, p. 188.
4 Sfântul Grigorie Teo‑
logul, Pidalion, coala a 
VII, 1.
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Canonul 77 al Sfântului Vasile cel Mare: „Cel ce lasă femeia, cea împreunată 
cu dânsul potrivit legii, şi aduce pe alta, după hotărârea Domnului se supune 
judecăţii preadesfrânării. Şi s‑a canonisit de părinţii noştri ca unii ca aceştia 
un an să nu se tânguiască, doi ani să asculte, trei ani să cadă, iar în al şaptelea 
an să poată sta cu credincioşii. Şi aşa de proaducere se vor învrednicii, de se 
vor pocăi cu lacrimi”9.

Am observat deja că la administrarea acestei taine se cer anumiţi paşi 
repetaţi cum sunt: consimţământul soţilor, consimţământul Bisericii, consim‑
ţământul părinţilor, consimţământul asistenţei, iar la trăinicia ei o mare 
purtare de grijă. Mai trebuie să observăm unele piedici, pe care Biserica le 
aşează în administrarea acestei Sfinte Taine.

Aceste piedici sunt cunoscute şi sub numele de impedimente. Ele sunt 
absolute, peste care nu se poate trece şi relative, care pot fi trecute până la 
anumite grade de rudenie.

Impedimentele absolute sunt la rândul lor grupate în două grupe. Grupa 
piedicilor laice, care privesc în general pe toţi, şi grupa piedicilor bisericeşti, 
care are în vedere un cerc mai restrâns.

Impedimente absolute laice: Vârsta. Pentru vârstă Codul Familiei prevede 
bărbatului 18 ani, iar femeii 16 ani. Încălcarea acestei prevederi aduce, în 
termen de 6 luni, desfacerea căsătoriei. Lipsa consimţământului liber expri‑
mat al unuia dintre soţi, precum prevede art. 16 din Codul Familiei. În lipsa 
unui consimţământ liber exprimat art. 19 din Codul Familiei prevede anu‑
larea căsătoriei. Erori sau viclenii pot surveni din lipsa declaraţiei privind 
existenţa unei căsătorii anterioare nedesfăcută. Art. 5 din Codul Familiei 
prevede că:

„este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit sau femeia care este 
căsătorită”,

cu alte cuvinte se interzice poligamia sau poliandria simultană.
Impedimente absolute bisericeşti: Hirotonia, deja primită în una din 

treptele: diaconie, preoţie, arhierie. Această piedică a fost stabilită prin 
canoanele: 26 Apostolic; 3 şi 6 Trulan; 1 Neocezarea. Votul castităţii mona
hale presupune intrarea în monahism. Această intrare se poate face după 
un noviciat de cel puţin trei ani, în urma căruia arhiereul tunde în monahism 
şi‑l consacră (afieroseşte) Domnului, pe candidat, prin depunerea a trei 
voturi (jurăminte): votul castităţii sau al fecioriei, votul sărăciei de bună 
voie şi votul ascultării. Este de la sine înţeles că depunând votul fecioriei 
nu se poate primi lucrarea Sfintei Cununii.

Monahul şi monahia sunt cununaţii cu Hristos, în ambianţa sacră a 
Bisericii, pe veci. Acest vot a fost formulat ca piedică la cununie prin 
canoanele: 16 al Sinodului IV Ecumenic şi canonul 6 al Sfântului Vasile 
cel Mare. Existenţa celei de a treia căsătorii. Canoanele 4 şi 50 ale Sfântului 
Vasile cel Mare dau mărturie despre îngăduinţa pe care o dă Biserica pentru 

5 Sfântul Grigorie Teo‑
logul, Pidalion, coala 
272, 2.
6 Sfântul Grigorie Teo‑
logul, Pidalion, coala 
360.
7 Sfântul Grigorie Teo‑
logul, Pidalion, coala 
410.
8 Sfântul Grigorie Teo‑
logul, Pidalion, coala 
419, 1.
9 Sfântul Grigorie Teo‑
logul, Pidalion, coala 
426.
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a două şi a treia căsătorie, iar Sinodul de la Constantinopol din 920, prin 
Tomos‑ul Unirii declară existenţa căsătoriei a treia ca impediment absolut 
la încheierea unei noi căsătorii.

Deosebirile de religie, de exemplu un creştin cu o necreştină. Pot fi însă 
trecute după modelul oferit de dumnezeiescul Pavel:

„Dacă un frate are o femeie necredincioasă, şi ea voieşte să vieţuiască cu el, 
să nu o lase. Şi o femeie, dacă are bărbat necredincios, şi el binevoieşte să 
locuiască cu ea, să nu‑şi lase bărbatul. Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte 
prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinteşte prin bărbatul 
credincios” (1 Corinteni 7, 12‑14). 

Cele relatate în acest text se constituie într‑o excepţie a vremii apostolice 
şi în general a Bisericii primelor vremi de convertire de la păgânism. Astăzi 
piedica poate fi trecută numai prin botezarea celui necredincios sau a celei 
necredincioase. Ţinta concretă care este urmărită priveşte religia copiilor 
ce vor rezulta în urma Cununiei.

Impedimentele relative sunt constituite din raporturi de rudenie fizică şi 
spirituală, cuscrie, tutoratul şi deosebirile confesionale. Rudenia fizică numită 
şi consângenitate poate fi în linie dreaptă ascendentă sau descendentă, caz 
în care se transformă în impediment absolut, limita de vârstă neputând oferi 
posibilitatea unui pogorământ în gradul VII; dar poate fi şi colaterală, adică 
între fraţi şi verişori, caz în care poate funcţiona dispensa între gradele 
V‑VII inclusiv, rânduită prin Canonul 54 Trulan.

Rudenia spirituală este înţeleasă ca năşie sau afinitate, adopţiune sau 
înfiere, care merge în linie directă ascendentă sau descendentă la infinit, 
iar în colateral poate uza de dispensă, până la gradul III. 

Cuscria este tot o rudenie spirituală care însă angajează rudenii fizice. 
Ea este înţeleasă în trei feluri: Cuscria de felul întâi care angajează un soţ 
cu consângenii celuilalt soţ; Cuscria de felul doi care angajează consângenii 
unui soţ cu consângenii celuilalt soţ; Cuscria de felul trei care angajează 
încuscriţii unui soţ, dintr‑o altă căsătorie, cu încuscriţii din cea de‑a doua 
căsătorie. Aceasta din urmă se poate realiza numai prin două căsătorii. 
Dispensele pot funcţiona până la gradul al IV‑lea. 

Tutoratul angajează piedici pe durata tutelei. 
Deosebirile confesionale îngăduie cununia cu condiţia unui botez valid 

şi în urma unei declaraţii a eterodoxului că trece la Ortodoxie. Canonul 4 
al Sinodului IV Ecumenic cere ca copiii care se vor naşte să fie botezaţi 
ortodox pentru a deveni membrii ai Bisericii.

Existenţa acestor piedici face o datorie sacră pentru preotul săvârşitor 
de a solicita chiriarhului locului pogorâmânt pentru binecuvântarea căsă‑
toriei mixte.

Preot Prof. Univ. Dr. Ştefan POMIAN, Baia Mare
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TEOLOGIE

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Importanţa Învierii 
lui Iisus Hristos

Învățătura, faptele și persoana lui Iisus din Nazaret constituie (fiecare 
în parte și toate la un loc) pentru cercetătorul cinstit și riguros probe ale 
unei Persoane absolute, unică și incomparabilă pe pământ, care trimite direct 
la Dumnezeu. Dar așa cum realizează limitele înțelegerii Apostolilor înainte 
de Învierea lui Iisus, tot astfel creștinul trebuie să admită că tot ceea ce 
este Iisus fără Înviere rămâne numai indiciu al Dumnezeirii și nu probă 
zdrobitoare sau absolută. Fără Înviere, probele divinității Lui sunt inter
pretabile și pot fi răstălmăcite. Numai Învierea este fulgerul lui Dumnezeu 
care revelează orbitor Dumnezeirea și trăznetul care amuțește gurile necre
dincioșilor. Numai ea asigură, definitivează și absolutizează toate probele 
de până atunci ale dumnezeirii lui Iisus Hristos.

Lumea istorică se impune tuturor ca lume a devenirii și a vieții spre 
moarte. Întrucât direcția oricărei vieți e moartea, am putea spune, paradoxal, 
că legea vieții e moartea, legea sensului se arată nonsensul iar a ființei neființa. 
În lume se petrec mereu nașteri, dar nu renașteri, nu întoarcere la viață a 
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ceea ce a murit și a putrezit. Lumea nu arată că ar avea în sine puterea de a 
învia: tot ceea ce se naște e ca și mort, căci există o singură direcție a vieții, 
cea spre moarte. Iar în această lume și lege inexorabilă a morții, omul este 
întruchiparea exemplară a ființei muritoare, ca „ființă spre moarte” („Sein 
zum Tode”). Dacă pentru animale moartea e o dramă, pentru om e tragedie, 
căci, deși numele omului e moartea, totuși el nu se resemnează niciodată 
și rămâne un etern luptător împotriva ei. Dacă filosofia poate crede că 
moartea e firească sau naturală, nicio teologie nu se împacă cu ea, o 
consideră anormală și inacceptabilă. Dar nicio teologie și nicio religie, până 
la creștinism, na putut prezenta o victorie istorică a omului asupra morții.

Creștinismul este singura religie universală care sa născut din jertfa și 
învierea istorică a Întemeietorului ei. Toate religiile trăiesc din ideea învierii, 
dar niciuna nu arată o înviere istorică. În ele, învierea nu este o probă ci 
numai o credință, o speranță, o dorință, o convenție sau o iluzie. Există o 
mulțime de deosebiri între creștinism și celelalte religii, dar se poate spune 
că diferența tranșantă, totală și ireversibilă o constituie moartea și învierea 
Întemeietorului creștinismului.

Învierea lui Iisus Hristos este decisivă pentru credința creștină; totuși, 
pare cea mai greu de susținut. La prima vedere, toate faptele lui Iisus sunt 
verificabile și experiabile, înafară de Înviere. Sar părea că toate sunt obiecte 
de studiu, dar Învierea nu. Or, trebuie să observăm că baza, forța și esența 
credinței creștine nu sunt atât învățătura și minunile, cât mai ales Învierea 
Lui. De aceea, ea se constituie în mod necesar și obligatoriu în obiect de 
studiu. Căci nimeni na murit pentru a adeveri o înviere; în schimb, credința 
și martiriul creștin au fost prin excelență și exclusiv o mărturisire a Învierii 
lui Iisus Hristos. Cercetătorul trebuie să vadă și să înțeleagă: toată credința 
și toată puterea Apostolilor și a primilor creștini constau exclusiv în credința 
Învierii lui Iisus Hristos. Cei care se converteau la creștinism – atunci și 
întotdeauna – o făceau nu atât pentru că erau impresionați de ideile profunde 
și de morala înaltă creștină ci în primul rând pentru că erau copleșiți de 
convingerea absolută a creștinilor în Învierea lui Hristos ca fapt istoric, ca 
experiență absolută a vieții lor personale, ca adevăr esențial al vieții lor, 
probat prin faptul că toți creștinii își dădeau bucuros viața pentru această 
convingere. Nicio profunzime dogmatică și nicio idee morală înaltă nu 
poate fi decisivă pentru ați sacrifica viața; numai convingerea învierii, 
adică a obținerii vieții veșnice o poate face.

Raționaliștii cred că Învierea lui Hristos scapă oricărei verificări și orice 
cercetare ar fi inutilă. Cercetătorul cinstit să naibă însă teamă: nu putem 
pune mâna pe Învierea însăși, dar putem pipăi urmele ei. După gheare se 
cunoaște leul și după Înviere Dumnezeul.
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Pentru a înțelege rostul și sensul învierii lui Iisus trebuie văzute în primul 
rând locul și importanța ei pentru credința creștină. Trebuie să știm că există 
și comentatori care cred pur și simplu că ideea Învierii lui Iisus nu este 
determinantă pentru creștinism. Unii necreștini cred că nici

„la Pavel nu există o teorie univocă privind învierea corporală”1

și chiar unii teologi creștini declară, nici mai mult nici mai puțin, că

„este indiferent ce sa întâmplat după răstignirea lui Iisus, căci nui mai afectează 
«Vestea cea Bună»”2.

Se impune deci stringent precizarea acesteia, respectiv unicitatea acestui 
eveniment în istoria credințelor.

Specialiștii sunt unanimi în a recunoaște că istoria religiilor nu cunoaște 
ceva asemănător. În religiile păgâne existau zei care mor și învie, dar nu 
oameni în corpul fizic, omorâți în public, ca Iisus răstignit și mort în fața 
unei mulțimi întregi. Față de „învierile” păgâne, în care

„la început era mythosul… istoricizat… la Iisus se petrece invers”3,

adică întâi se petrece faptul istoric – moartea și învierea – și abia apoi 
transpunerea lui în credință religioasă. 

La vechii evrei exista o credință în învierea corporală a oamenilor, dar 
totuși diferită de cea a lui Iisus. În cărțile lui Moise, ideea despre înviere 
e cu totul absentă. Ea apare abia în ultima parte a Vechiului Testament, în 
cărțile Daniel 14, 23 și I Macabei 7,9, cu doar câteva secole înainte de 
Hristos. Dar chiar și acestea sunt departe de ideea creștină a învierii. 
Sintetizând, exegeții precizează că, spre deosebire de învierea lui Iisus, 
învierea iudaică era concepută ca fiind total trupească, „din țărâna pămân
tului” (Daniel 12, 23), numai la Judecata universală, numai colectivă (și 
nu individual) și numai a celor aleși4, cum confirmă și iudeii contemporani 
lui Iisus: „Știu că va învia în ziua cea de apoi” (Ioan 11, 24).

Credințele necreștine în învierea morților erau numai o speranță și nu 
o certitudine. Numai credința creștină a pretins certitudinea, pentru că numai 
ea sa bazat pe un eveniment istoric cunoscut și experiat. Toate celelalte 
argumentări ale învierii (artistice, filosofice sau științifice) sunt calcul și 
speranță, dar nu certitudine.

Este extrem de important să știm că unicitatea învierii lui Iisus este 
unanim recunoscută. O recunosc chiar și adversarii și rebelii credinței 
creștine. Și ei admit că învierea lui Iisus este

„nebunie pentru păgâni … scandal pentru iudei”5, că ea „nare nimic dea face 
cu renașterea «Casei lui Israel» prezisă de profetul Iezechiel”6, că „o astfel de 
mărturisire – co fi falsă sau adevărată – e unică în istoria religiilor: în nicio 

1 Gérard Mordillat, Jé
rôme Prieur, Jésus contre 
Jésus, Editions du Seuil, 
Paris, 2008, p. 248.

2 Karl Herbst, Der wirk
liche Jesus, Walter Ver
lag, Olten und Freiburg 
im Breisgau, 1991, p. 226.

3 Hans Küng, Jesus, Pi
per Verlag, München
Zürich, 2013, p. 259.

4 Cf. Marius Reiser, Der 
unbequeme Jesus, Neu
kirchen Verlags gesell
schaft, 2013, p. 225226; 
vezi și E. Schillebeeckx, 
Jesus, Herder Verlag, Frei
burgBaselWien, 1975, 
p. 464.

5 G. Mordillat, J. Prieur, 
Jésus contre Jésus, ed. 
cit., p. 196.
6 Reza Aslan, Zelotul, 
Editura Trei, București, 
2013, p. 255.
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altă parte nu sa afirmat că fondatorul unei religii sau un mare maestru spiritual 
să fi revenit dintre morți”7.

Dar și mai semnificativă și importantă este observația – făcută de necreș
tini și chiar de atei – că dintre toți mulții Mesia care sau afirmat în Israel, 
toți ceilalți (având o susținere mai mare) au eșuat, și „numai Iisus mai este 
și acum numit Mesia”8. Chiar și unii atei au înțeles unicitatea și absolutul 
evenimentului numit „învierea lui Iisus”. Astfel, în timpul Revoluției Fran
ceze, la 1792, la propunerea revoluționarului La Reveillère Lepeaux de a 
întemeia o religie umană după modelul lui Hristos, un coleg revoluționar 
ia replicat nu numai cu umor și inteligență ci și cu pertinență:

„Încearcă! Alegeți o zi de vineri și lasăte răstignit, murind pe cruce. Noi vom 
avea grijă să te înmormântăm; dar nu uita că duminică trebuie să înviezi!”9.

Pe baza unicității ca semn al unui eveniment absolut, cercetătorul riguros 
ajunge în mod consecvent la interogarea, retorică dar de fapt afirmativă: 

„Această unicitate nuși are oare fundamentul în faptul că fundamentul este la 
rândul lui unic și simplu, și de aceea «adevărat»?”10

Unicitatea evenimentului Învierii în istoria religiilor este deja un absolut, 
care trebuie săi impună cercetătorului onest și riguros. Nu e nevoie să fii 
creștin ci e destul să fii cinstit și consecvent ca să înțelegi că numai 
certitudinea absolută a Învierii a putut propulsa o mișcare sectară infimă 
din Galileea la înălțimea credinței mondiale care a copleșit umanitatea și 
a schimbat esențial istoria. Mai mult: fără forța Învierii creștinismul este 
inimaginabil, nu numai ca putere, calitate sau dimensiune, ci chiar în 
aspectele sale minore: în scrieri, cult sau ritual. Chiar unii din exegeții cei 
mai raționaliști recunosc că nar mai fi existat atunci

„nicio Evanghelie, nicio istorisire, nicio Epistolă din Noul Testament, nicio 
credință, nicio Biserică, nicio slujbă, nicio rugăciune, până astăzi”11.

Dar sensul numelui îl știe cel mai bine posesorul. Importanța Învierii 
no poate ști și arăta nimeni mai bine decât creștinii înșiși. Ei au mărturisit 
dintru început absolutul Învierii pentru credința creștină, și faptul că toate 
celelalte adevăruri și valori sunt inferioare și depind total de ea:

„Dacă Hristos na înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică 
și credința voastră… dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta suntem 
mai de plâns decât toți oamenii” (I Cor. 15,1419).

Cercetătorul trebuie să înțeleagă: în cazul în care Învierea lui Iisus sar 
dovedi falsă, chiar dacă necreștinii ar găsi o mulțime de merite credinței 
creștine, atunci creștinii înșiși ar dezavuao și ar condamnao în totalitate, 
calificândo drept „o gigantică înșelătorie”12. Pentru creștini, Învierea lui 

8 Reza Aslan, Zelotul, p. 
236.

9 Cf. Anton Koch, Homile
tisches Handbuck, Her der 
Verlag, Freiburg, 1952, 
p. 445.

10 Karl Rahner, Tratat 
fundamental despre cre
dință, Galaxia Guten berg, 
Tg. Lăpuș, 2005, p. 397.

11 Günther Bornkamm, 
Jesus von Nazareth, Ver
lag W. Kohlhammer, 
StuttgartBerlinKöln, 
1983, p. 160.

12 Arthur Nisin, Die Ges
chichte von Jesus dem 

7 Frédéric Lenoir, Com
ment Jésus est devenu 
Dieu, Fayard, Paris, 2010, 
p. 10.



52          Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

Iisus este totul: „evenimentul central și decisiv pentru credința creștină”13, 
dovada Dumnezeirii Lui, garanția mântuirii și garanția vieții veșnice, căci

„dacă vei crede în inima ta că Dumnezeu La înviat din morți, vei fi mântuit” 
(Rom. 10,9).

Întruparea lui Dumnezeu a fost minunea care ia uluit pe îngeri și 
cutremură mințile pământenilor – pe unii luminândui și pe alții smintindui – 
iar răstignirea și moartea lui Iisus au încremenit firea, care na mai îndrăznit 
să sufle, dar învierea lui Iisus Hristos este „răcnetul leului din Iuda”, strigătul 
Iubirii biruitoare care a clătinat pământul și cerul (Agheu 2,6; Evrei 12,26). 
Învierea este nu numai sărbătoarea pământului ci și a cerului:

„și Dumnezeu are duminicile Lui în cer. Duminica Sa de Paști. Are chiar și 
clopote când vrea”14.

Creștinismul este minunea lui Dumnezeu pe pământ, pentru că nicio 
credință nu are întruparea, jertfa, moartea și învierea lui Dumnezeu, așa 
cum le are credința creștină. Dar, dintre toate, cea care schimbă cel mai 
mult și mai evident lumea și omenirea este Învierea lui Iisus Hristos. 
Cercetătorul cinstit și riguros trebuie să vadă că nimic pe pământ

„nu te va putea ajuta să privești în mormânt păstrând zâmbetul vieții, afară de 
Hristos”15,

adică de Învierea Lui: căci numai Învierea lui Hristos este zâmbetul vieții 
sau zâmbetul lui Dumnezeu pe pământ.

Omul credincios înțelege că
„singurul temei adevărat al frățietății între oameni (este, n.n.) ai vedea frumoși 
și buni pe toți oamenii”16.

Dar omul nu poate fi frumos dacăi rânjește moartea, ci numai dacăi 
zâmbește viața. Întrucât numai Învierea lui Hristos este speranța, adică 
zâmbetul vieții veșnice, numai cei care o au pe fețele lor se transfigurează 
și se înfrumusețează: așa cum iubirea îi schimbă la față pe cei care o trăiesc, 
îi face buni și frumoși, îi înnobilează șii glorifică în starea de împărați ai 
adevărului și ai vieții. 

Preot Prof. Univ. Dr. George REMETE, 
Alba-Iulia

Christus, Styria Verlag, 
GrazWienKöln, 1966, 
p. 15.
13 Hans Küng, Jesus, 
ed.cit., p. 241.

14 Charles Peguy, Oeu
vres poétiques complètes, 
Editions Gallimard, Paris, 
1975, p. 617.

15 Sf. N. Velimirovici, 
Întrebări despre bine și 
rău, Editura Sophia, Bucu
rești, 1999, p. 109.

16 Idem, Răspunsuri la 
întrebări ale lumii de as
tăzi, vol. 1, scrisoarea 32, 
Editura Sophia, Bucu rești, 
2008, p. 66.
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DIN ADEVĂRURILE DE CREDINŢĂ

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Teologie euharistică ortodoxă 
pentru vremuri de pandemie (I)

Oportunitatea unei dezvoltări actuale a teologiei 
euharistice ortodoxe 

Sub presiunea actualei pandemii de Coronavirus, care a atins astfel și 
țara noastră, a apărut o controversă neașteptată pe tema pericolului potențial 
pe care l‑ar reprezenta străvechea tradiție ortodoxă a împărtășirii credincio‑
șilor „în biserică”, „din același Potir”, „cu aceeași linguriță”! O parte a 
intelectualității noastre a solicitat imperios Bisericii Ortodoxe Române să 
renunțe la împărtășirea credincioșilor în aceste condiții, dar și la obiceiul 
adânc împământenit al „pupării moaștelor”, cum s‑au exprimat unii. Motivul? 
Caracterul extrem de contagios al acestui virus cu care se luptă în acest an 
nu doar România, ci întregul mapamond, până acum fără rezultate prea 
încurajatoare în absența unui vaccin adecvat. Dacă aceste obiecții împotriva 
unor străvechi cutume bisericești ar fi fost prilejuite doar de teama unei 
contaminări în masă pe această cale a românilor, discuțiile care au apărut 
ulterior poate că nu ar fi agitat atâta conștiințele credincioase, așa cum au 
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făcut‑o în aceste zile atât de tensionate din cauza celor obligați la izolare 
auto‑voluntară sau al celor aflați în carantină forțată chiar, dar mai ales de 
acela al numărului tot mai mare de morți.

Discuțiile au izbucnit în momentul în care în aceste medii intelectuale 
anti‑religioase, ostile în mod deschis față de aceste străvechi tradiții și credințe 
ortodoxe legate în special de împărtășirea comună a credincioșilor. Exponenți 
ai acestor medii au negat caracterul special al elementelor euha ristice, sugerând 
că în Potir nu s‑ar afla decât pâine și vin obișnuite, a căror consumare în 
condițiile tradiționale nu ar putea decât să favorizeze conta giunea în masă 
a credincioșilor. O urmare foarte probabilă a acestor critici, a devalorizării 
intenționate a tradițiilor ortodoxe susmenționate, a fost și modul în care 
măsurile sanitar‑profilactice, impuse de altfel întregii societăți de către 
autoritățile naționale, au fost aplicate bisericilor și comunităților ortodoxe 
aferente: acestea au fost printre primele vizate prin închiderea lăcașelor de 
cult, Biserica fiind programată apoi ultima în ceea ce privește măsurile de 
relaxare1. Foarte probabil, autoritățile de stat au asimilat Biserica Ortodoxă 
așa‑numitului grup HoReCa, considerând‑o o simplă prestatoare de servicii 
publice, chiar dacă de natură religioasă. Lipsită însă de importanța economică 
fie și a grupului HoReCa, Biserica nu putea constitui nici măcar la acest nivel 
o urgență în planul măsurilor de relaxare în vederea repornirii economiei.

Cum era și firesc, reacția mediilor bisericești nu a întârziat. Majoritatea 
masivă a clerului, dar și a laicilor evlavioși, a respins cu hotărâre ideea că 

„Trupul și Sângele lui Hristos... ar fi prin ele însele un factor de contaminare”, 
considerând astfel că „lingurița însăși... atingându‑se de Trupul și Sângele lui 
Hristos, este dezinfectată și protejată de Acesta” și argumentând că „preoții în 
marile Biserici, în care în mod inevitabil printre credincioși se află și bolnavi 
de toate felurile, consumă la sfârșitul Liturghiei Sfintele Daruri fără să fi 
contractat vreo boală”, dar și că „în timpul marilor epidemii din trecut preoții 
au împărtășit credincioșii contaminați fără a fi ei înșiși contaminați”.

De aici afirmarea cu putere a tezei lor că
„cel care are o credință suficient de puternică pentru a se împărtăși cu încredere 
cu lingurița nu are nici un risc”2.

În baza acestor credințe puternice ivite cu forță în apărarea străvechilor 
tradițiilor euharistice ale Bisericii lor, s‑a întâmplat nu de puține ori ca 
membri ai clerului la toate nivelele să intre în conflict direct cu autoritățile, 
rezistența lor fiind însă repede înăbușită prin amenzi usturătoare și pe alocuri 
cu măsuri de forță brută. Majoritatea credincioșilor s‑a supus însă măsurilor 
sanitar‑profilactice luate de autorități.

Aceste asperități ale relațiilor dintre aceste medii bisericești radicale și 
cele anti‑religioase și anti‑bisericești ale societății laice, nu mai puțin 
radicale la rândul lor, n‑au fost acceptate și de teologi. Personalități ale 
cercetării teologice internaționale au reacționat, oferind opinii nuanțate și 

1 Spre exemplu din data 
de 15 mai este permisă 
săvârșirea sfintelor sluj‑
be doar în afara lăcașelor 
de cult, nu în interiorul lor.

2 J. C. Larchet, Originea, 
natura și sensul pan de
miei actuale (interviu): 
https://www.cbrom.de/
index.php/spiritualitate/
ortodoxia‑traita‑azi/ 1205‑ 
jean‑claude‑larchet‑ori 
ginea‑natura‑si‑sensul‑
pandemiei‑actuale.
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o altă orientare în tratarea acestei spinoase probleme. S‑a plecat astfel de 
pe premisa că

„Biserica prin ea însăși nu este un loc magic, total la adăpost de lumea încon‑
jurătoare, în care nu se poate contracta nici o boală, mai cu seamă cea foarte 
contagioasă”3; că „boala nu este în întregime «interzisă» nici măcar la oamenii 
care merg la biserică, așa că o putem lua prin orice alt mijloc disponibil... de 
la o altă persoană din mulțimea aflată în Biserică, în drum spre ea sau dinspre 
Biserică”, ba chiar „prin saliva umană care ar putea rămâne pe linguriță...”4.

Oficialitățile bisericești de la cel mai înalt nivel au simțit însă caracterul 
extremist al unor atare atitudini de respingere radicală, chiar ostilă, a măsu‑
rilor sanitar‑profilactice luate de autorități și au intervenit, dar și a caracte‑
rului brutal și ostentativ cu care au fost impuse de autorități. În aceste 
condiții, aproape toate Bisericile Ortodoxe s‑au grăbit să recomande oficial 
preoților, soluții de compromis care să liniștească atât conștiințele evlavioase 
din interiorul lor, cât și pe cele anti‑religioase din afara spațiului credinței. 
Biserica Rusă, spre exemplu, a plecat de la premisa că

„Poate exista un risc de contaminare prin cele legate de împărtășire: pânza cu 
care sunt șterse buzele celui care se împărtășește (cum se petrec faptele în 
anumite parohii rusești) sau când se bea după împărtășanie, cum este obiceiul 
tot în Biserica Rusă, «zapivka» (amestec de apă și vin) din aceleași păhărele. 
Din această cauză în primul caz s‑a decis folosirea de șervețele de hârtie iar 
în cel de‑al doilea de pahare de unică folosință (ambele fiind arse apoi), fapt 
care nu a suscitat nici o obiecție”5.

În Ucraina se aplică o metodă de împărtășire recomandată de canonul 
101 al Sinodului VI Ecumenic, care spune că

„dacă cineva voiește să se împărtășească cu Preacuratul Trup în timpul Liturghiei 
și să devină «unul» cu Acela prin împărtășire, punându‑și mâinile în chipul 
crucii, așa să se apropie și să primească împărtășirea harului”6.

După cum remarcă N. Milaș în comentariul său, „în veacul al XII‑lea 
laicii se cuminecau întocmai cum se cuminecă astăzi preoții”: punând adică 
Sfântul Trup în căușul palmelor înainte de a‑L consuma.

Patriarhia Română însăși a oferit la rândul ei o astfel de alternativă, 
recomandând preoților ei ca celor

„care au teamă de îmbolnăvire prin împărtășirea din Sfântul Potir cu lingurița 
comună” să li se poată oferi în mod excepțional, „împărtășirea ....din Sfânta 
Euharistie pentru bolnavi, care le poate fi oferită într‑o linguriță adusă (de 
fiecare) de acasă”7.

Aceste măsuri practice n‑au rezolvat însă problema teoretică, dogmatică, 
aflată la baza conflictului dintre contestatarii moderniști ai tradițiilor stră‑
moșești și tradiționaliștii radicali care le apără. Iat‑o în formularea unuia 
din autorii citați mai sus:

3 J. C. Larchet, Originea, 
natura și sensul pan de
miei actuale (interviu)....

4 A se vedea articolul 
(fără autor): „An Argu‑
ment regarding The Issue 
of Contagion through 
Comnunion of The Holy 
Gifts”: https://for the 
orthodox every where.
com/2020/04/20/contagion 
through communion/

5 J. C. Larchet, Originea, 
natura și sensul pande
miei actuale (interviu)...

6 Dr. Nicodim Milaș, Ca
noanele Bisericii Orto
doxe însoțite de comen
tarii, ed. „Tipografia 
die cezană”, Arad, 1931, 
vol. 1, part. 2, p. 487.

7 Vezi comunicatul Pa‑
triarhiei Române din 
27.02.2020: http://www.
rador.ro/2020/02/27/
comunicat‑de‑presa‑al‑
pa t r i a rh i e i ‑ romane ‑ 
m a s u r i ‑ s a n i t a r e ‑ s i ‑ 
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„În aceste condiții, poate fi identificat un motiv solid pentru care nu se poate 
contracta boli prin împărtășirea (euharistică), independent de speculațiile (nepo‑
trivite prin aroganța lor) cu privire la relația dintre viruși și Trupul Domnului? 
Poate fi identificat un motiv teologic pentru a susține teza că oamenii nu pot 
căpăta boli prin împărtășire cu Sfintele Daruri, astfel încât să nu rămână nici 
o îndoială în mintea credincioșilor? Putem înțelege mai bine de ce povestirile 
despre cei care nu s‑au îmbolnăvit atunci când au consumat Sfintele Daruri 
după o persoană contagioasă nu sunt simple produse ale unor tradiții pioase 
dar fără dovezi (istorice solide)? ...Este utilă o dezbatere desfășurată sub aceste 
coordonate specifice?”8

Chiar dacă intensitatea crizei actuale se va mai domoli pe măsură ce 
măsurile de relaxare a carantinei vor intra în vigoare și urgența problemei 
se va estompa tot mai mult până la dispariția ei aparentă, Biserica Ortodoxă 
Română nu poate refuza, totuși, ocazia de ași dezvolta învățătura euharis
tică sub presiunea acestei solicitări a vremurilor moderne. Abordarea 
„problemei euharistice” la care ne silesc urgențele vremii pe care o trăim 
nu este nici un act gratuit, nici unul excesiv sau prea îndrăzneț! Este o 
dovadă de responsabilitate eclezială majoră într‑o perioadă tulbure. Această 
ocazie nu trebuie înțeleasă, desigur, în sensul că ar fi vorba de o modernizare 
a teologiei ei euharistice, ci doar de o dezvoltare a acesteia în siajul 
obligatoriu al învățăturii biblice și patristice în domeniu, ca răspuns ortodox 
la întrebările momentului.

Nu este pentru prima dată când astfel de dispute prilejuite de „problema 
euharistică” au agitat spiritele în gândirea teologică românească. Prima dată 
a fost în vremea lui Brâncoveanu când domnitorul român a luat partea teo‑
logului grec Ioan Cariofil în disputa acestuia cu patriarhul Dositei al 
Ierusalimului pe tema oportunității folosirii termenului latin de „transsub‑
stantiatio”. A doua oară s‑a întâmplat mult mai târziu, în perioada interbelică, 
cu ocazia așa‑numitul „fenomen Vladimirești”, când personalități ale vieții 
bisericești a timpului au luat poziție pro sau contra acestui „fenomen” legat 
de împărtășirea în masă a credincioșilor cu slăbirea exigențelor canonice 
legate de cel mai important act liturgic ortodox. A treia ocazie o avem – 
iată – în zilele noastre, în acest an chiar, prilejuită de pericolul mortal al 
pandemiei care amenință întreaga lume și care pune sub presiunea măsurilor 
profilactice luate de autorități practici străvechi ale Bisericii. Dacă înaintașii 
noștri n‑au ezitat în a aborda problemele euharistice ale momentului, nu 
trebuie s‑o facem nici noi.

Dar care este urgența acestor vremuri? Urgența este dată de exemplul 
celor trei Biserici naționale care – prin lipsa lor de coordonare – aplică 
metode diferite de împărtășire și amenință astfel unitatea externă a Orto
doxiei internaționale. Pe de altă parte cazul Pr. Conf. Irimie Marga9 de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care a postat pe internet un 
filmuleț cu modul nou în care practică el împărtășirea credincioșilor, chiar 

8 Articolul (fără autor), 
An Argument regarding 
The Issue of Contagion 
through Comnunion of 
The Holy Gifts...

9 A se vedea adresa pe 
internet: https://www.me 
diafax.ro/coronavirus/
un‑preot‑a‑impartasit‑ 

spirituale‑in‑timp‑de‑ 
epidemie/
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dacă între timp a renunțat la el, amenință prin contagiunea exemplului 
unitatea internă a Ortodoxiei românești. Este vorba mai întâi de unitatea 
litugiccanonică a Ortodoxiei în materie de practică euharistică.

Așa cum am arătat mai sus, aceste practici liturgice au alunecat deja la 
nivelul teologiei internaționale în discuții tot mai animate și luări de poziții 
tot mai radicale cu privire la natura Euharistiei însăși pe fondul măsurilor 
sanitar‑profilactice luate în diferite state ortodoxe. Inițial o simplă dispută 
de natură practic‑liturgică s‑a transformat foarte repede într‑o adevărată 
dezbatere doctrinară, cu consecințe mult mai amenințătoare pentru unitatea 
teologicdogmatică a aceleiași Ortodoxii.

Iată, așadar, motivele pentru care noi, dogmatiștii universitari din cadrul 
„colocviului național de dogmatică ortodoxă”10 trebuie să ne aplecăm asupra 
problemei și să schițăm primele direcții ale unei teologii euharistice moderne, 
urmând însă făgașul obligatoriu al învățăturii biblice și patristice pe această 
temă. Studiul care urmează, este doar o schiță modestă în această direcție.

Bazele hristologice, biblice şi ecumenice, ale teologiei 
euharistice ortodoxe

Elemente de hristologie noutestamentară

Am menționat mai sus critica pe care unii teologi au adus‑o susținătorilor 
ideii că „Trupul euharistic al lui Hristos, cu care ne împărtășim în biserică, 
este mai presus de orice posibilitate de a fi infestat de viruși, astfel încât 
împărtășirea chiar cu lingurița comună nu poate constitui nici un pericol 
pentru credincioși”. Ei i‑au acuzat pe acești tradiționaliști radicali de „doche‑
tism” euharistic:

„Creștinii care își mărturisesc credința că bolile contagioase nu trec de la individ 
la individ prin împărtășire (euharistică) au fost acuzați că sunt eretici11 și anume 
docheți, întrucât ar pretinde implicit că Trupul și Sângele lui Hristos nu sunt 
supuse legilor naturii, așa cum este cazul pentru un corp uman adevărat. Aici 
dochetismul ar consta în respingerea posibilității ca virușii, care sunt parte a 
creației lui Dumnezeu, deci buni ontologic, să supraviețuiască în Trupul Domnului 
ca pe orice corp cu adevărat uman, incapabili să‑I facă Lui rău, dar capabili 
să ni‑L facă nouă”12.

Vechiul „dochetism” învăța – așa cum știm toți – că acte ca „întruparea”, 
„suferințele îndurate” și în final „moartea pe cruce” a eonului Hristos coborât 
în lume din Pleroma n‑au fost reale, ci doar „aparente”. Eonul Hristos ar 
fi ființat ca o entitate cu totul superioară condiției umane obișnuite, carnale, 
trupești. Din acest motiv acești „docheți” contestau, de fapt, realitatea 
întrupării însăși a lui Hristos, a coborârii Lui reale în lume, în istorie, în 
„omul din Nazaret”; mai exact „a venirii Lui în trup”.

enoriasii‑direct‑cu‑mana 
‑in‑plina‑epidemie‑de‑
coronavirus‑reactia‑mitro 
poliei‑ardealului‑1899 
5929.

10 În seara zilei de 30 
aprile a.c. a avut loc prima 
întâlnire online a unei 
importante părți a co loc‑
viului mulțumită iniția‑
tivei Pr. Prof. Sorin Șe‑
laru, căruia îi mulțumesc 
și pe această cale.

11 Autorul face aici re‑
ferire la arhimandritul 
rus Cyril Hovorun.

12 Am citat din același 
articolul (fără autor): 
„An Argument regarding 
The Issue of Contagion 
through Comnunion of 
The Holy Gifts”.
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Potrivit noilor „docheți”
„Trupul și Sângele lui Hristos nu sunt supuse legilor naturii, așa cum este cazul 
pentru un corp uman adevărat”; „doche tismul (acestora) ar consta în respingerea 
posibilității ca virușii ....să supra viețuiască în Trupul Domnului ca pe orice 
corp cu adevărat uman”.

Acest tip de gnoză pare să fi apărut încă din vremea când apostolii 
începuseră să propovăduiască Evanghelia în special în Asia Mică. Reacția 
apostolilor a fost, invariabil, aceea de a apăra, împotriva acestor proto‑gnos‑
tici, caracterul real al întrupării, suferințelor și morții lui Iisus Hristos. Este 
ceea ce putem vedea foarte clar la Sf. Pavel, primul dintre apostoli care s‑a 
confruntat cu acest curent de idei eretice, după cum putem vedea în epistola 
către Coloseni unde el zice:

„Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu vreo amăgire deșartă 
după datina oamenilor, după învățăturile înșelătoare ale lumii și nu după Hristos. 
Căci în El locuiește trupește (σωματῶς) întreaga plinătate a Dumnezeirii” 
(Coloseni II, 9‑10; vezi și I, 19; III, 11).

Așadar, „întreaga deplinătate a Dumnezeirii” „S‑a arătat trupește”, adică 
într‑un trup uman real desemnat aici prin adverbul „corporal (σωματῶς)”. 
Același lucru îi declară el și lui Timotei, când îi spune:

„Fără îndoială, mare este «taina evlaviei»....! Căci Cel ce Sa arătat în carne 
(ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί), a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de 
îngeri, etc.!” (I Timotei III, 16)

Cum acești proto‑gnostici puneau natura pur spirtuală a eonilor Pleromei 
lor în antiteză radicală cu materia trupurilor umane, expresia „în carne (ἐν 
σαρκί)” afirmată lui Timotei accentuează și mai puternic ideea de trup uman 
real, făcut „carne” care presupune „sânge”. Or, carnea și mai ales sângele 
presupun posibilitatea suferințelor reale și ale morții reale ale lui Hristos. 
Este ceea ce spune el corintenilor, când le scrie:

„Fraților, ....v‑am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, (și anume) 
că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat 
și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că sa arătat lui Chefa, apoi celor 
doisprezece, după aceea la peste cinci sute de frați, iar în urmă sa arătat lui 
Iacob. La urma tuturor, ca unei stârpituri, mi sa arătat și mie!” (I Corinteni 
XV, 1‑8)

Tema centrală a predicii apostolilor a fost, așadar, afirmarea caracterului 
real al întrupării a Însuși Fiului lui Dumnezeu, „deplinătatea Dumnezeirii”, 
sub chipul omului Iisus din Nazaretul Galileii. Așa cum se știe, cei mai 
mulți exegeți văd în utilizarea termenului de „deplinătate (τὸ πλὴρωμα)” o 
referire voalată exact la acea „Pleromă” ca împărăție a spiritului pur în 
antiteză radicală cu lumea trupurilor materiale, pe care o propovăduiau 
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proto‑gnosticii. Din acest motiv, proto‑gnosticii respingeau violent pe „Iisus” 
cel „trupesc” al Evangheliei apostolice. Este ceea ce atestă Pavel, când le 
oferă proaspăt convertiților săi la credință din Corint o regulă simplă pentru 
a evita căderea în plasa acestor eretici agresivi și anume că:

„Nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: «Iisus să fie ana
tema!». Și nimeni nu poate zice «Iisus este Domnul!» fără numai în Duhul 
Sfânt” (I Corinteni XII, 3).

Așadar, cel ce are Duhul lui Dumnezeu asupra sa, va mărturisi fără 
ezitare caracterul pe deplin divin de „Domn” al lui Iisus,, adică de „Fiu al 
lui Dumnezeu”, „deplinătate a Dumnezeirii”, întrupat real sub chipul omului 
din Nazaret! Cine nu crede însă în realitatea întrupării și nu o mărturisește 
ca atare, nu are asupra sa Duhul lui Dumnezeu!

Aceeași argumentare – în mare – și la Sf. Ioan Evanghelistul.
„Cuvântul s‑a făcut trup/carne și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. ...Și 
noi toți am primit din plinătatea Lui (ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ) și har după 
har!” (Ioan I, 14, 16)

În consonanță absolută cu Pavel, Sf. Ioan accentuează de data aceasta 
și latura umană a întrupării apărând ferm teza întrupării reale a Fiului lui 
Dumnezeu:

„Preaiubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt 
de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți prooroci mincinoși. Duhul lui 
Dumnezeu să‑L cunoașteți după aceasta: orice Duh, care mărturisește că Iisus 
Hristos a venit în trup (carnal, real uman, n.m.), este de la Dumnezeu! Și orice 
duh, care nu mărturisește pe Iisus (ca Hristos‑ul venit în trup, n.m.), nu este 
de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antihrist de a cărui venire ați auzit. El chiar 
este în lume acum!” (I Ioan IV, 1‑3). „În lume s‑au răspândit mulți amăgitori, 
care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup (carnal, real uman, n.m.). Iată 
Amăgitorul, iată Antihristul!” (II Ioan 7)

Sf. Ioan, deși mult mai târziu, pare să se fi confruntat și el cu aproximativ 
aceiași proto‑gnostici și cu aceeași violentă contestare din partea lor a 
întrupării reale a lui Hristos:, motiv pentru care el îi numește „antihriști”, 
adică contestatari radicali ai lui „Iisus” al predicii apostolice. Este ceea ce 
se vede atât din textele mai sus citate, dar și din următoarele:

„Cine este mincinosul – spune el – dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este 
«Hristosul» (venit în trup, n.m.)? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe 
Tatăl și pe Fiul (Său) (adică pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu Tatăl venit 
în trup, n.m.)! Oricine tăgăduiește pe Fiul (adică pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu 
întrupat, n.m.) nu‑L are nici pe Tatăl (drept Dumnezeu, n.m.), și oricine 
mărturisește pe Fiul (pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu, n.m.) are și pe (Dumnezeu) 
Tatăl (....). Oricine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu 
rămâne în el și el în Dumnezeu! (...) Oricine crede că Iisus este «Hristosul» 
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este născut din Dumnezeu (adică el însuși un fiu al lui Dumnezeu, n.m.) și 
oricine iubește pe Cel ce L‑a născut (adică pe Dumnezeu Tatăl, n.m.) iubește 
și pe cel născut din El (adică pe Iisus Hristos ca Fiul natural al Tatălui, n.m.).” 
(I Ioan II, 22‑23; IV, 15; V, 1)

Hristologia acestor câteva texte noutestamentare este axată, așadar, pe 
ideea întrupării/încarnării cât se poate de reale sub chipul lui Iisus din 
Nazaret a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „deplinătatea Dumnezeirii” coborâtă 
în istorie, mort real și înviat real, idee în contradicție radicală cu ceea ce 
propovăduiau proto‑gnosticii vremii care considerau întruparea și toate 
actele care au urmat ei pur „aparente”, incompatibile cu natura, după părerea 
lor pur spirituală, a eonului coborât din Pleroma, să elibereze sufletele de 
captivitatea trupurilor și să le repatrieze.

Raportându‑ne acum la discuțiile de astăzi de la care am pornit, vom 
spune că ambele hristologii, dar mai ales cea ioaneică, autorizează ideea 
că trupul lui Iisus cel istoric a fost cât se poate de vulnerabil la suferință 
și moarte până la înviere, ca orice trup uman adevărat. În acest trup 
vulnerabil s‑a întrupat deci „deplinătatea Dumnezeirii” ca garanție a faptului 
că întreaga umanitate apăsată ea însăși de suferințe și moarte va primi din 
aceeași „deplinătate a Dumnezeirii” coborâtă în istorie.

Urmele acestor suferințe ale acestei vulnerabilități fundamentale a Fiului 
lui Dumnezeu ca om pot fi văzute nu doar la coborârea Lui de pe cruce și 
la îngroparea Sa, ci și după Înviere. Sunt toate acele semne pe care apostolii 
dar mai ales Toma le‑au putut vedea, când Iisus a venit la ei „prin ușile 
încuiate” și li „S‑a arătat” ca „Domnul” înviat și ei i‑au atins „rănile”, apoi 
„a mâncat” înaintea lor ca să le demonstreze că „nu este doar un duh” ci 
un om adevărat „având carne și oase” (Luca XXIV, 38‑43; Ioan XX, 24‑29). 
Ideea fundamentală a hristologiei noutestamentare este astfel aceea că Iisus, 
chiar și după „învierea, înălțarea și așezarea Sa de‑a dreapta Tatălui Său”, 
a rămas același om real, aceeași ființă deplin umană care era și înainte de 
răstignirea și moartea Sa pe cruce. Semnele suferințelor și morții rămase 
în trupul înviat al lui Iisus au fost semnele rămânerii Sale indubitabile în 
limitele statutului de creatură a naturii sale umane chiar și după Înviere.

Elemente de hristologie a sinoadelor ecumenice

Doctrina „euharistică” a tradiționaliștilor radicali, apărută cu ocazia 
măsurilor sanitar‑profilactice de care am pomenit deja, ar putea fi tratată 
nu doar prin prisma textelor hristologice noutestamentare ci și prin prisma 
acelora prin care Biserica patristică din vremea sinoadelor ecumenice a 
tratat vechiul monofizism, în special pe acela al bătrânului arhimandrit 
Eutihie condamnat la Sinodul IV Ecumenic. Să ne amintim în acest sens 
definiția Sinodului IV Ecumenic:
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„Urmând, așadar, Sfinților Părinți (de la sinoadele ecumenice anterioare, n.m.) 
învățăm a mărturisi într‑un glas pe Unul și Același Fiu, Domnul nostru Iisus 
Hristos, Același desăvârșit în Dumnezeire și Același desăvârșit în omenitate, 
Același Dumnezeu adevărat și om adevărat, din suflet rațional și trup, deoființă 
cu Tatăl după Dumnezeire și Același deoființă cu noi după omenitate, întru 
toate asemenea nouă afară de păcat. Născut mai înainte de veci din Tatăl după 
Dumnezeire, Același [născut] în vremurile din urmă pentru noi și pentru a 
noastră mântuire din Maria Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu, după omenitate. 
Pe Unul și Același Hristos, Fiu, Domn, Unicul‑Născut, cunoscut în două firi 
fără contopire, fără schimbare, fără divizare, fără separare, deosebirea dintre 
firi nefiind în nici un fel desființată din cauza unirii, ci mai degrabă păstrânduse 
specificul fiecărei firi și concurgând întro singură Persoană și într un singur 
Ipostas, nu împărțit sau divizat în două persoane, ci Unul și Același Fiu, 
Unicul‑Născut, Dumnezeu‑Cuvântul, Domnul Iisus Hristos, așa cum au învățat 
dintru început proorocii despre El, precum Însuși Iisus Hristos ne‑a învățat și 
precum Simbolul Părinților (de la primele două Sinoade Ecumenice, n.m.) ne‑a 
transmis”13.

Potrivit acestei definiții anti‑monofizite, Fiul este în întregime „deoființă” 
sau „consubstanțial” nu numai cu Dumnezeu Tatăl ci și cu oamenii pentru 
a căror mântuire S‑a întrupat.

Această „deoființime” sau „consubstanțialitate” cu natura umană a tuturor 
oamenilor nu a fost în mintea Părinților sinodali doar o formulă fără conținut 
adevărat. Caracterul realmente natural al laturii umane a lui Hristos cel 
înviat este atestată clar și la Sinodul VI Ecumenic, unde s‑a dogmatizat 
fără echivoc că „trupul îndumnezeit” al lui Hristos n‑a ieșit din limitele 
„propriei definiții și rațiuni de a exista”, adică ale propriei condiții de 
creatură umană, consubstanțială cu toate celelalte trupuri umane:

„....Preasfântul și Nepătatul trup însuflețit (al lui Hristos), îndumnezeindu‑Se, 
nu a fost nimicit (absorbit adică în ființa divină, cum susțineau apolinariștii și 
monofiziții eutihieni, n.m.), ci a rămas în propria definiție și rațiune (ἐν τῷ 
ἰδίῳ αὐτῆς ὅρῳ τε καὶ λόγῳ διέμεινεν)...”14.

Din aceste motive în „Scrisoarea a treia către Nestorie” a Sf. Chiril al 
Alexandriei se afirmă explicit interdicția de a adora firea umană a lui Iisus 
fie ea și ca natură asumată de Logos, de Fiul lui Dumnezeu Însuși:

„Refuzăm să spunem despre Hristos că «din cauza Celui Care Poartă îl cinstesc 
și pe cel purtat (διὰ τ[ον φοροῦντα καὶ τὸν φοροῦμενον σέβω)» sau «din cauza 
Celui Nevăzut îl ador pe cel văzut (διὰ τὸν ἀόρατον προσκυνῶ τὸν ὁρώμενον)». 
În această privință este îngrozitor să spui și acel lucru [și anume că]: «Cel 
asumat (omul) este co‑numit <Dumnezeu> cu Cel Care Asumă (ὁ ληφθεὶς τῷ 
λαβόντι συνχρηματίζει θεός)». Căci cel care spune unele ca acestea separă din 
nou în doi «Hristoși» așezându‑L pe om de unul singur deoparte și pe Dumnezeu 
asemenea [sau de cealaltă parte]! Deoarece neagă fățiș unirea (firilor într‑un 
singur ipostas, n.m.), potrivit căreia nu sunt co‑adorați ca unul cu Altul, nici 

13 Hotărârile dogmatice 
ale celor șapte Sinoade 
Ecumenice (Sinodul IV, 
Hotărârea de credință), 
sub coord. Pr. Sorin Șe‑
laru, Ed. „Basilica”, Bucu‑
rești, 2018, p. 317‑319.

14 Hotărârile dogmatice 
ale celor șapte Sinoade 
Ecumenice (Sinodul VI 
(Expunerea de credință), 
sub coord. Pr. Sorin Șe‑
laru, Ed. „Basilica”, Bucu‑
rești, 2018, p. 499.
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nu este cineva co‑numit «Dumnezeu», ci Iisus Hristos este înțeles ca Unul, 
Fiul Unic‑Născut, cinstit cu o singură adorare împreună cu propriul trup (καθ’ 
ἢ οὐχ ὡς ἕτερος ἐτέρῳ συμπροσκυνεῖταί τις οὔτε μὴν συγχρηματίζει θεός, ἀλλ’ 
εἷς νοεῖται Χριστὸς Ἰησοῦς υἱὸς μονογενής, μιᾷ προσκυνήσει τιμώμενος μετὰ 
τῆς ἰδίας σαρκός)”15.

Aceste considerații sunt afirmate formal, sub anatemă, și în anatematisma 
a opta care încheie „Scrisoarea a treia către Nestorie” a lui Chiril:

„Dacă cineva îndrăznește să spună că omul asumat (prin întrupare, n.m.) trebuie 
să fie co‑adorat și con‑slăvit cu Dumnezeu‑Cuvântul și co‑numit «Dumnezeu» 
ca unul împreună cu Altul (căci adăugarea cuvântului «împreună cu» ne silește 
întotdeauna să cugetăm acest lucru) și nu cinstește mai degrabă pe Emanuel 
cu o singură adorare și nu‑I înalță o singură preaslăvire, întrucât «Cuvântul s‑a 
făcut trup!», anatema să fie! (Anatematisma 8)”16.

Pe acest fond aceeași „Scrisoare a treia către Nestorie” a Sf. Chiril 
abordează și problema Euharistiei:

„Vestind moartea cu trupul a Unicului‑Născut, Fiul lui Dumnezeu, adică Iisus 
Hristos, și mărturisind învierea Sa din morți și înălțarea la cer, aducem în 
Biserici o adorare nesângeroasă (τὴν ἀναίμακτον… λατρείαν) și astfel ne 
apropiem de binecuvântările tainice și suntem sfințiți, făcându‑ne părtași Sfântului 
Trup și Sânge al Mântuitorului nostru al tuturor. Și nu îl primim ca pe un trup 
obișnuit (καὶ οὐχ ὡς σάρκα κοινὴν δεχόμενον) – să nu fie – nici ca pe [un 
trup] al unui bărbat sfințit și legat de Cuvânt potrivit unei uniri după demnitate 
(οὔτε ….κατὰ τὴν ἑνότητα τῆς ἀξίας) sau ca și cum ar fi avut parte de o sălăș‑
luire divină, ci cu adevărat [trup] de‑viață‑făcător și propriu Cuvântului Însuși”17.

Acest text din urmă necesită explicații: expresia „Sfântul Trup și Sânge 
al Mântuitorului nostru al tuturor ....nu îl primim ca pe un trup obișnuit” 
înseamnă că nu‑l primim ca „trupul” unui om obișnuit, având adică propriul 
său ipostas uman. Expresia „ca pe un trup obișnuit (ὡς σάρκα κοινὴν)” este 
pusă în opoziție clară cu „cu adevăratul [trup] de‑viață‑făcător și propriu 
Cuvântului Însuși”, adică cu trupul ipostaziat de Cuvântul Însuși. Nu este 
un trup în sine, al unui alt om, ci un trup care subzistă numai în Ipostasul 
divin al Fiului. Același sens îl are și „co‑adorarea” stigmatizată în textul 
de mai sus: ea se referă la „co‑adorarea” unui om întreg care s‑ar fi „unit” 
cu Logosul divin, cu Fiul lui Dumnezeu, în sensul „unirii (synaphia)” pe 
care o propovăduia Nestorie.

Să revenim acum la teologia euharistică populară a tradiționaliștilor 
noștri radicali. În mod evident aceștia divinizează Trupul lui Hristos din 
Sfântul Potir, considerându‑L mai presus de orice posibilitate de contaminare 
cu viruși, adică mai presus de toate legile naturii. E greu însă de crezut că 
o astfel de teză împărtășită de o mare mulțime de clerici, dar și de laici 
profund evlavioși, s‑ar fi inspirat din vechiul monofizism primitiv al lui 

15 Hotărârile dogmatice 
ale celor șapte Sinoade 
Ecumenice (Sinodul III, 
Scrisoarea a treia a lui 
Chiril), sub coord. Pr. 
Sorin Șelaru, Ed. „Basi‑
lica”, București, 2018, p. 
209‑211.

16 Hotărârile dogmatice 
ale celor șapte Sinoade 
Ecumenice (Sinodul III, 
Scrisoarea a treia a lui 
Chiril), sub coord. Pr. So‑
rin Șelaru, Ed. „Basilica”, 
București, 2018, p. 231.

17 Hotărârile dogmatice 
ale celor șapte Sinoade 
Ecumenice (Sinodul III, 
Scrisoarea a treia a lui 
Chiril), sub coord. Pr. So‑
rin Șelaru, Ed. „Basilica”, 
București, 2018, p. 213.
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Eutihie și cu atât mai puțin din monofizismul savant al marelui Sever al 
Antiohiei. Mult mai probabil este că adevărata sursă de inspirație a acestei 
veritabile „euharistolatrii” populare trebuie căutată în faimoasa sărbătoare 
catolică cunoscută sub numele de „adoratio corpus Christi”. Se știe că în 
evlavia catolică există o adevărată frenezie a „cultului oblatului”, a „cultului 
sângelui lui Iisus”, a „cultului rănilor (stigmatelor) lui Iisus”, etc. Este în 
mod evident un cult, o adorare a firii umane divinizate a lui Hristos.

Dar dacă nu poate exista o „co‑adorare” în sens nestorian, poate exista 
una în sensul catolic, ca o adorare a naturii umane în sine? Așa cum am 
arătat mai sus, „adorarea firii umane” în Hristos în Sine, chiar și asumată 
de Ipostasul Lui divin, a fost respinsă deja la sinoadele ecumenice. Fraza 
din textul anterior: „Refuzăm însă să spunem despre Hristos că «din cauza 
Celui Care Poartă îl cinstesc și pe cel purtat (διὰ τὸν φοροῦντα καὶ τὸν 
φοροῦμενον σέβω)» sau «din cauza Celui Nevăzut îl ador pe cel văzut (διὰ 
τὸν ἀόρατον προσκυνῶ τὸν ὁρώμενον)»!” este însă lămuritoare: nu putem 
adora firea umană a lui Hristos nici măcar pentru că este ipostaziată de Fiul 
lui Dumnezeu, pentru că așa ceva ar duce mintea la o adorare independentă 
a „omului” din Iisus Hristos, a unui „om” independent de Ipostasul divin 
al Fiului.

A doua expresie:
„aducem în Biserici o adorare nesângeroasă (τὴν ἀναίμακ τον… λατρείαν)”

ar părea la prima vedere că legitimează „adorarea (nesângeroasă a) oblatului”, 
a Trupului și Sângelui lui Hristos. Această interpretare nu poate fi admisă 
pentru că expresia „adorarea nesângeroasă” se referă la Ipostasul divin al 
Fiului și nu la elementele euharistice ale pâinii și vinului; nu adorăm pâinea 
și vinul, respectiv Trupul și Sângele Domnului, ci adorăm pe Domnul, pe 
Logosul sau Fiul lui Dumnezeu întrupat, adică Ipostasul divin prezent real 
în ele. Toate aceste expresii sunt echivalente cumva cu ceea ce avea să se 
spună la Sinodul VII Ecumenic cu privire la icoane:

„Nu mă închin materiei ci mă închin Creatorului materiei...”18.

În aceste condiții teza unora că Trupul și Sângele lui Hristos cel înviat 
ar fi „deasupra legilor naturii” sau că ar avea „multe proprietăți pe care 
trupurile noastre nu le posedă”, motiv pentru care ar fi la adăpost de orice 
posibilitate de contagiere cu orice „agent infecțios”19, este complet greșită. 
Chiar și după învierea Sa, Hristos a rămas „întru toate asemenea nouă afară 
de păcat”, adică „în (limitele) propriei definiții și rațiuni (de a fi)”, adică 
în interiorul condiției de creatură umană adevărată asumată la întrupare.

Preot Prof. Univ. Dr. Adrian NICULCEA, 
Constanța

18 Hotărârile dogmatice 
ale celor șapte Sinoade 
Ecumenice (Sinodul VII 
(Hotărâre), sub coord. Pr. 
Sorin Șelaru, Ed. „Basi‑
lica”, București, 2018, p. 
519. Vezi și alte referiri 
la Sfânta Euharistie în 
documentele sinoadelor 
ecumenice la paginile 
213, 217, 524, 537.
19 Vezi articolul (fără 
autor), An Argument re
garding The Issue of Con
tagion through Commu
nion of The Holy Gifts...
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Spațiul sacru în interiorul 
și exteriorul Bisericii

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

FEMEIA ÎN BISERICĂ

Despre spațiile cu virtuți energetice binefăcătoare sau, din contra, pericu
loase, sa scris foarte mult. Zone muntoase, cascade, peșteri, biserici au 
fost descrise de mulți iubitori de drumeții și pelerinaje ca fiind cu încărcătură 
energetică benefică, locuri unde te limpezești, te încarci, te vindeci și îți 
dorești să revii. Altele, case, drumuri, poduri, lacuri, păduri, zone părăsite, 
dimpotrivă, exercită o influență clar nefastă, ieși secătuit, depresiv, dezo
rientat și uneori amprentat negativ din ele, iar popularitatea lor este căutată 
de cei dornici de adrenalină și influențe paranormale, cum zic ei. 

Energiile tot mai numeroase ale planetei nu sunt doar cele cunoscute și 
utilizate, ca energia electrică, magnetică, hidraulică, chimică, eoliană, lumi
noasă. Există energii puțin cunoscute sau necunoscute care ne influențează. 
Energia puțin luată în considerare a câmpurilor electromagnetice din jurul 
localităților și obiectivelor înalt electrificate, care interferă cu funcțiile 
organismului, energia relațiilor interumane și energia verde, a vieții plantelor, 
care pot apăsa, ca prima din enumerare, sau ajuta funcțiile organismului, 
ca ultima. Nu întâmplător în jurul spitalelor și sanatoriilor de boli cronice 
se întreținea un parc verde de copaci, plante și flori care au nu doar rol 
estetic, ci și psihic și energetic. Acum, din păcate, trăim un episod în care 
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copacii urbani reprezintă dușmani ai celor cu interese pecuniare, sub masca 
siguranței în caz de furtună, iar cei din păduri sunt martirizați de a fi măcelăriți 
și vânduți în străinătate pentru ai recumpăra noi și alții, ca mobilă de import. 

Mănăstirile, unele biserici de parohii, schiturile se adăposteau sub umbra 
unor copaci seculari; multe icoane au fost găsite în scorburi, iar curtea lor 
era plină de umbră, apă rece și odihnă. 

Dar, datorită sălbăticirii psihicului uman, care nu mai vede rostul multor 
lucruri care nu sunt de utilitate imediată, ci de sustenabilitate morală și de 
sănătate, omul șia construit case tot mai mari, orașe tot mai mari, ziduri 
groase, prin care a trecut nenumărate cabluri electrice, de internet, tot felul 
de utilități, dar nu se știe cât a trecut legătura cu Dumnezeu și cu aproapele.

Spațiul interior al Bisericii are funcție sacramentală. Când intri în el, 
trebuie să lași afară zumzetul lumii și să te apropii de Dumnezeu. Spațiul 
liturgic al Bisericii nu are doar rol sfințitor al omului, ci și protecție adresată 
sfințeniei dinlăuntru față de posibilele lucruri și ființe necurate care nu 
trebuie să stea în spațiul sfânt. De aceea, bisericile și mănăstirile, mai ales, 
din Evul Mediu, au fost consolidate ca cetăți de apărare și sacramentală, 
dar și socială. În interiorul bisericii oamenii așteptau protecție și stingerea 
agresiunilor. De aceea, vandalizarea bisericilor era văzută ca o blasfemie, 
un blestem pe care agresorul șil asuma în momentul crimei. Și lucrurile 
au stat întocmai, doar că ochiul duhovnicesc nu a fost mereu ațintit asupra 
răsplății pentru crimele și murdăriile făcute în biserică și asupra bisericii.

Închiderea bisericilor în timpul pandemiei a fost a agresiune psihică și 
energetică nemaiîntâlnită, iar consecințele încep deja să apară. Cu toată 
implicarea autorităților laice, și cu toată ascultarea celor bisericești, lucrurile 
nu merg bine. Fără să reamintesc comparația bisericăsupermarket, care este 
deja perimată, autoritățile și neamul sau aflat în luptă contra lui Dumnezeu, 
pățind, cum a spus Gamaliel, zădărnicirea eforturilor și alienarea oamenilor 
în lupta pentru viață și sănătate. Menținerea bisericii închisă în noaptea de 
Paști nu nea ferit de valul infectărilor, iar, pe mine, personal, nu ma ferit de 
a fi infectată cu virusul buclucaș. Nu spun că prezența acolo îmi dădea automat 
imunitate, dar nu ieșeam, cel puțin, din izvorul energetic de viață liturgică 
în cursivitatea unei vieți normale personale, în care putem serba de puține 
ori întro viață și Paștele, și Crăciunul. Iar sănătatea, chiar și ea, nu îmi dă 
viață veșnică, așa cum pot avea dacă mă duc la biserică în duh de adevăr.

Ieșirea din Duhul Adevărului îmbracă multe aspecte. Iată, bisericile sau 
redeschis în anumite condiții. Oamenii nu sau înghesuit să revină și nu 
pentru că le este teamă de virus. O lâncezeală antrenată de izolarea în case, 
de lipsa limpezimii de acțiune și spirituale a demoralizat oamenii. Hoțiile 
au proliferat, sărăcia și însingurarea, împreună cu lipsa de perspectivă și 
plan economic și social articulat au biruit credința slabă. Nici prezența 
ajutoarelor din partea bisericii sau sociale nu a compensat deplin această 
stare, pentru că nu numai cu pâine va trăi omul.
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Adevărata pâine a omului sunt pacea sufletească, bucuria comuniunii, 
aflarea în har, munca pentru un scop binecuvântat și simțirea dragostei. 
Acestea sunt bogățiile după care tânjește toată umanitatea. 

Iar dragostea, ea, cea mai mare dintre virtuțile teologice, este cea care 
umple și dă viață adevăratului spațiu liturgic. Căci fără ea și Altarul, și 
Biserica, și Mănăstirea, sunt goale, chiar dacă sunt pline. Fără ea, nu există 
faptă de vindecare. Fără dragoste, nu există viață. De asta, unii sfinți se 
rugau lui Dumnezeu să îi lase în iad după moarte dacă nu se vor mântui și 
cei pentru care se rugau cu dragoste.

Dar dragostea se și simte, se și învață. Se simte când ai inima curată, 
plină de dăruire, de speranță, de dorință pentru prezența aproapelui. Se 
învață, pentru că ceea ce simți trebuie pus întro anumită ordine ca să te 
poți împărtăși și bucura de ea. Pentru că la școală se va învăța educația 
pentru sănătatea trupului, dar nimeni nu te învață cum să iubești, cum să 
pornești pe treptele urcușului sufletesc, de la vederea celuialt, la bucurie, 
admirație, la respect și considerație, la prețuire, apoi la compasiune, atașa
ment și dezvoltare împreună, pentru a putea împreună trăi cu cel pe care 
îl iubești,ca apoi să te poți jertfi pentru el și nu mă refer doar la iubirea 
dintre bărbat și femeie, care trece și ea prin aceste stadii, ci orice fel de 
iubire, cu aspectele proprii, trece prin aceste etape, crescând treptat și 
transformând în același timp. 

Dragostea vine și împlinește, îmbogățește și extinde spațiul liturgic. Unde 
se întâmplă o faptă în Numele Domnului, de ajutor, de cercetare, de vinde
care, de iertare și iubire, acolo este și Domnul Hristos, după cuvântul Lui, 
și unde este Domnul, acolo este și Biserica Lui. Noi, creștinii, am ieșit din 
biserici ca dintro coajă de ou. Suntem fără apărarea zidurilor în fața tuturor 
răutăților și agresiunilor lumii și celui rău. Însă Cel ce se îmbracă cu lumina 
ca și cu o haină nea dat și nouă să ne îmbrăcăm în veșmântul luminos al 
dragostei de Dumnezeu și de aproapele. Acestea sunt armele cu care noi 
ne naștem mereu în fața lumii. Armele Duhului Sfânt sunt singurele pe care 
creștinii pot să le aibă mereu la îndemână, extinzând spațiul sacru și asupra 
propriei persoane. Sfânta Teodora de la Sihla a transformat peștera în loc 
sfințit, Sfântul Serafim de Sarov a transformat piatra pe care se ruga în loc 
minunat, Sfântul Amfilohie de la Poceaev, fiind el însuși internat, a vindecat 
pe toți care erau la vremea aceea internați dimpreună cu el în spital. Iată 
ce puteri avem pentru a deschide spațiul sacru în noi și în jurul nostru, 
punândune sufletul și lucrarea în slujba Domnului.

Țara noastră este plină de biserici și mănăstiri. Părintele Teofil Pârâian 
spunea, însă, că și oamenii trebuie să lucreze în Duhul lui Dumnezeu, 
altfel nu ne putem numi grădină a Maicii Domnului. Să trăim, deci, fiecare 
clipă, cu gândul și convingerea că nu se termină totul aici, pe pământ, că există 
un balans energetic al faptelor noastre de aici, că lumea este vie și ne grăiește 
despre Creatorul ei, și să avem permanent în suflet porun cile și sfaturile 
lui Dumnezeu, pentru a avea viață, și viață din belșug, aici și pururi.

 Prezbitera Dr. Laura-Magdalena NICOLESCU, Iaşi
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TAINA ICOANEI

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Tematica hristologică 
a icoanelor pe sticlă

Studiul repertoriului tematic al icoanelor pe sticlă prilejuieşte constatarea 
că tematica variază de la un centru la altul, de la un meșter la altul sau de 
la o epocă la alta. Cu toate acestea există reprezentări care se impun prin 
frecvenţa lor, indiferent de centru, iconar sau epocă. O astfel de reprezentare 
este şi aceea a lui Iisus Hristos, căreia iconarii pe sticlă i‑au acordat mereu 
un loc privilegiat. 

Cultul Bisericii Ortodoxe, numit şi hristocentric1, are un pronunţat carac‑
ter hristologic. Prin el, Biserica realizează prezenţa vie a lui Iisus Hristos 
(Iisus=Mântuitor şi Hristos=Uns), Unsul lui Dumnezeu sau Alesul lui 
Dumnezeu2. El este Fiul lui Dumnezeu Întrupat de la Duhul Sfânt şi din 
Fecioara Maria, căci din dragoste pentru omul căzut în robia păcatului, 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să Se jertfească pentru om şi să‑l 
mântuiască. Aşadar, Iisus Hristos din Nazaretul Galileii, născut la începutul 
erei noastre şi răstignit, potrivit tradiţiei, în primăvara anului 33, stă în 
centrul religiei creştine3. El este întemeietorul şi conducătorul Bisericii 
Creştine, numită şi Biserica lui Hristos. Trăind în lume ca un Om adevărat 
şi Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos a marcat istoria omenirii, astfel încât 
timpul şi istoria măsoară evenimentele în funcţie de naşterea Sa.

Icoana lui Iisus Hristos redă chipul lui Dumnezeu în care S‑a făcut 
accesibil prin Întrupare. În iconografia creştină, chipul lui Iisus a cunoscut 
multiple şi diverse reprezentări, de la cele nefăcute de mână omenească, 
datând din timpul vieţii Sale pământeşti, la reprezentările alegorice din 
catacombele creştine şi până la reprezentările sub chip real, care apar în 
programul iconografic al bisericilor sau în icoane.

 Icoanele românești pe sticlă preiau cele mai importante ipostaze ale 
Mântuitorului, Iisus apărând ca Pantocrator (Atotţiitorul, Împăratul şi Stăpânul 
Lumii), ca Mântuitor (Dumnezeu al Iubirii şi Dumnezeu Întrupat), ca Om 
pătimitor în icoana Răstignirii, ca Biruitor al morţii în icoana Învierii, ca 
Iisus Emanuel în icoane precum Izvorul Tămăduirii, Iisus în potir, Iisus şi 
Sfântul Ioan, sau ca Prunc în braţele Maicii Sale. De asemenea, El apare 
ca Mare Judecător în scena Judecăţii de Apoi sau înconjurat de Maica 
Domnului şi Sfântul Ioan, uneori şi de apostoli, în Deisis (Rugăciunea). O 
temă originală o constituie Iisus cu viţa de vie, simbol al Euharistiei. 

1 Ene Branişte, Ecaterina 
Branişte, Dicţionar de cu
noştinţe religioase, Edi‑
tura Diecezană, Caran‑
sebeş, 2001 p. 195.
2 Ene Branişte, Ecaterina 
Branişte, Dicţionar de cu
 noştinţe religioase, Edi‑
tura Diecezană, p. 196.

3 Mircea Eliade, Ioan 
Petru Culianu, Dicţionar 
al religiilor, Editura Hu‑
ma nitas, Bucureşti, 1993, 
p. 99.
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Pe lângă aceste reprezentări, icoanele pe sticlă acordă o atenţie specială 
momentelor importante din viaţa Mântuitorului sau sărbătorilor închinate 
Acestuia, numite praznice împărăteşti sau sărbători domneşti şi care, în 
ordine calendaristică sunt: Naşterea Domnului, Tăierea Împrejur, Botezul 
Domnului, Întâmpinarea Domnului, Intrarea în Ierusalim, Cina cea de 
Taină, Răstignirea, Coborârea de pe cruce, Prohodul, Punerea în mormânt, 
Învierea Domnului, Înălţarea la Cer, Pogorârea Sfântului Duh, Sfânta Treime, 
Schimbarea la faţă şi Înălţarea Sfintei Cruci*.

Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie ancheta statistică privind 
tematica icoanelor pe sticlă, efectuată în 1959 de către specialiştii Muzeului 
Brukenthal din Sibiu în 350 de localităţi, pe un lot de 3998 piese, din care, 
1268 de exemplare erau icoane cu tema Iisus Hristos în 70 de reprezentări 
diferite, cele mai numeroase (230) înfăţişând scena Răstignirii4. 

Urmărind frecvenţa pe centre a icoanelor pe sticlă inspirate din viaţa lui 
Iisus, constatăm că printre subiectele preferate ale iconarilor de la Nicula 
se numără atât reprezentări ale Mântuitorului precum şi scene din ciclul 
hristologic. Teme ca Tăierea Împrejur sau Stretenia sunt foarte rare şi apar 
în special în icoanele mai vechi. Intrarea în Ierusalim este de asemenea o 
temă rară, în schimb Botezul şi, mai ales, Cina cea de Taină sunt foarte 
frecvente, în timp ce Răstignirea este unul din subiectele favorite ale 
meșterilor niculeni, pe care aceștia îl redau în numeroase variante. Dintre 
icoanele cu chipul Mântuitorului, Iisus Pantocrator apare mai des decât 
Iisus Învăţător. 

Caracterizate printr‑o tematică relativ restrânsă, icoanele așa‑numite de 
Iernuţeni îl reprezintă pe Iisus în ipostaza de Pantocrator sau Învăţător dar 
şi ca a doua persoană a Sfintei Treimi, alături de Dumnezeu‑Tatăl şi Sfântul 
Duh. Tema Sfintei Treimi apare, de asemenea, în centre precum Nicula, 
Şcheii Braşovului, Ţara Oltului (de pildă în icoanele lui Savu Moga sau 
Matei Ţimforea), precum şi în Valea Sebeşului, unde iconarii din Lancrăm 
şi Laz îi acordă o mare atenție.

În Şcheii Braşovului, spre exemplu, ciclul hristologic este mult restrâns 
în favoarea portretelor de sfinţi. Cu toate acestea, teme ca Botezul lui Iisus 
apar destul de frecvent, la fel ca şi Naşterea lui Iisus, care deseori este 
îmbogăţită cu elemente folclorice precum ciobanul cântând la fluier sau cel 
ce amestecă mămăliga în ceaun. 

Iconarii din Ţara Oltului sunt și ei preocupați de tematica hristologică. 
Savu Moga pictează icoane cu Naşterea sau cu Iisus Pantocrator, în timp 
ce Matei Ţimforea excelează mai ales în reprezentarea Judecăţii de Apoi, 
abordând însă şi teme mai rare precum Duminica Samarinencii.

În zona Valea Sebeşului‑Alba Iulia, iconarii din familia Kostea, Poienaru 
sau Prodan abordează o gamă tematică extrem de variată, ce cuprinde 
majoritatea temelor iconografice, între care cele inspirate din viaţa Mântuitorului 
ocupă un loc important. 

4 Cornel Irimie, „Icoa‑
nele pe sticlă”, în Arta 
populară românească, 
Editura Academiei, Bucu‑
reşti, 1969, p. 579.

* Despre aceste icoane, 
cu prezentarea lor, vom 
vorbi într‑un număr viitor.
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În Mărginimea Sibiului, iconarii îmbrăţişează un repertoriu la fel de bogat, 
care este tot mai mult tributar influenţelor occidentale şi care acordă, de ase‑
menea, un loc foarte important reprezentărilor inspirate din viaţa Mântuitorului 
(Cina cea de Taină, Judecata de Apoi, Ecce Homo ale lui Ion Morar, Naşterea 
lui Iisus, Intrarea în Ierusalim, Iisus la stâlpul infamiei pictate de Nicolae 
Oancea sau Groaznica Judecată a lui Matei Popa din Vale).

Temă iconografică de origine bizantină, Iisus Pantocrator îl reprezintă 
pe Dumnezeu aşa cum L‑au văzut în viziunile lor proorocii Vechiului 
Testament. Acesta este înfăţişat sub chipul lui Iisus numit Stăpânul Creaţiei, 
Împăratul Slavei, Conducătorul tuturor5, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului 
şi al pământului6, Creatorul, Stăpânul lumii, Chipul lui Dumenezeu, Cel 
nevăzut cu care se confundă7.

Există două tipuri de icoane ale Pantocratorului: cea în care Mântuitorul 
este reprezentat pe tron, înconjurat de cetele îngereşti şi care pune în evidenţă 
faptul că El este „Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor” şi cea în 
care este înfăţişat bust, arătând prin aceasta că noi nu cunoaştem decât în 
parte cele ale lui Dumnezeu şi subliniind unitatea fiinţială şi inseparabilă 
dintre Dumnezeu‑Tatăl şi Dumnezeu‑Fiul8. 

Chipul Pantocratorului este sever şi grav, cu trăsături fine, ochi negri, 
privirea scrutătoare şi barba neagră. Cu mâna dreaptă binecuvântează, iar 
cu stânga ţine Sfânta Evanghelie deschisă sau un glob cruciger. Iniţialele 
Alfa şi Omega, prima şi ultima literă din alfabetul grec, redau simbolic 
eternitatea şi atotputernicia lui Dumnezeu:

„Eu sunt Alfa şi Omega, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul...”9.

De obicei Pantocratorul este înveşmântat în costum antic, în culorile 
tradiţionale: roşu și albastru. Veşmântul de culoarea purpurei, considerată 
culoarea împăraţilor, îl înfăţişează pe Mântuitor ca stăpân al lumii, în timp 
ce mantia de culoare albastră este simbolul laturii sale divine. Fondul de 
aur reprezintă lumina necreată a lui Dumnezeu, în care Iisus omul este cufundat, 
iar nimbul de aur este simbolul luminii divine iradiate de Iisus Domnul. În 
interiorul nimbului este reprezentată o cruce pe ale cărei braţe se pot citi 
literele greceşti OΩΝ cu semnificaţia „Eu sunt Cel ce sunt”, numele revelat 
al lui Dumnezeu. Cu mâna dreaptă binecuvântează. Unirea degetului inelar 
cu arătătorul aminteşte unirea celor două laturi, divină şi umană, în Hristos, 
iar celelalte trei degete simbolizează Sfânta Treime (fig. 1). 

Foarte frecvent, Iisus este reprezentat ca Arhiereu sau Mare Preot, ipos‑
tază în care poartă pe cap o coroană împărătească cu inscripţia „Împăratul 
Împăraţilor şi Marele Preot”, iar în mână ţine cartea deschisă la cuvintele 
„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”.

O icoană foarte îndrăgită de ortodocşi şi larg răspândită, este Deisis (în 
greceşte‑ rugăciune stăruitoare de mijlocire), care îl înfăţişează pe Mântuitor 

5 Jim Forest, Icoana în 
rugăciune, Editura Pro 
Vita, Bucureşti, 2006, 
p. 54.
6 Ene Branişte, Ecaterina 
Branişte, Dicţionar de cu
noştinţe religioase, Edi‑
tura Diecezană, p. 329.
7 Sofian Boghiu, Chipul 
Mântuitorului în icono
grafie, Editura Bizantină, 
Bucureşti, 2001, pp. 75‑79.
8 Sofian Boghiu, Chipul 
Mântuitorului în icono
grafie, Editura Bizantină, 
Bucureşti, 2001, p. 109.

9 Ene Branişte, Ecaterina 
Branişte, Dicţionar de cu
noştinţe religioase, Edi‑
tura Diecezană, p. 339.
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bust sau aşezat pe tron, binecuvântând cu mâna dreaptă şi ţinând cu mâna 
stângă Evanghelia sprijinită pe genunchi. Acesta este încadrat de personaje 
care mijlocesc pentru credincioşi. 

Dacă în mica Deisis, lângă Hristos sunt reprezentaţi numai Maica Domnului 
şi Sfântul Ioan Botezătorul‚ principalii sfinţi intercesori care se roagă pentru 
îngăduinţă şi iertarea păcatelor oamenilor, în marea Deisis apar şi cei 12 
Apostoli. Rar, în locul Maicii Domnului şi Sfântului Ioan Botezătorul apar 
îngeri sau un sfânt local10. Tema Deisis constituie nucleul iconografic al 
iconostasului şi totodată este o secvenţă a Judecăţii de Apoi, întrucât sfinţii 
intercesori intervin pe lângă Împăratul Ceresc, pentru ca Acesta să asculte 
rugăciunile oamenilor spre a le acorda iertarea la Judecata din Urmă.

Iisus apare şi în ipostaza Mântuitorului cu viţa de vie, tema simbolizând 
misterul Euharistiei, după cuvintele rostite de Iisus la Cina cea de Taină: 
„Beţi dintru acesta toţi, că acesta este sângele meu, care pentru mulţi se 
varsă spre iertarea păcatelor”. Motivul Viţei de vie se numără, alături de 
Cruce, Miel sau Bunul Păstor, printre primele simboluri creştine create 
începând cu secolul al II‑lea d. H. Ea reprezintă pe Iisus şi pe creştini: „Eu 
sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” (fig. 2). Replică ortodoxă a temei occidentale 
„Le Pressoir mystique”, tema Iisus cu viţa de vie înlocuieşte detaliile 
naturaliste ale acesteia prin elemente simbolice cu adânci înţelesuri euha‑
ristice. Schimbarea efectuată este deosebit de semnificativă. Iisus nu este 
stors, ci oferă El Însuşi vinul dătător de viaţă din ciorchinele care îi iese 
din trup.   

În Transilvania, această reprezentare este deosebit de frecventă în mediul 
rural, în tot secolul al XVIII‑lea, în icoane pe sticlă, în xilogravuri şi în 
pictura murală. I. D. Ştefănescu observa că tema nu se întâlneşte în Bizanţ, 
în Orient, în Balcani, în Rusia şi nici în ţările române, în schimb, în 
Maramureş nu lipseşte din niciun monument unde decorează absida estică11.

Tema Iisus cu viţa de vie face obiectul studiului „Mântuitorul şi viţa de 
vie” al lui Nicolae Cartojan, în care autorul evidenţiază legăturile directe 
ale acesteia cu sursa folclorică şi cu legendele religioase din literatura 
românească veche12. Larga răspândire a acestei teme se datorează unor vechi 
tradiţii populare, întărite de legende apocrife (precum povestea viţei de vie 
răsărită în locul unde soţia lui Pilat şi‑a îngropat rochia pătată cu sângele 
lui Iisus), de colinde şi poezii populare. Tema constă în reprezentarea lui 
Iisus care stoarce cu amândouă mâinile un ciorchine legat de vrejul plin de 
frunze şi struguri ce a crescut din coasta Lui împunsă de lance, iar sucul 
picură în potir. Spre deosebire de icoanele niculene în care Mântuitorul stă 
în picioare pe lespedea mormântului Său, în Şcheii Braşovului şi Făgăraş, 
acesta este aşezat pe o laviţă sau pe o ladă de zestre bogat ornamentată. 

10 Michel Quenot, Icoana, 
fereastră spre absolut, 
Edi tura Enciclopedică, 
Bucureşti, 1993 pp. 90‑93.

11 I. D. Ştefănescu, Arta 
veche a Maramureşului, 
Editura Meridiane Bucu‑
reşti, 1968, p. 127.

12 Nicolae Cartojan, 
„Mântuitorul şi viţa de 
vie”, în Arta şi tehnica 
grafică, nr.1, sept. 1937, 
Bucureşti, p. 16.
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Iisus este înfăţişat frecvent ca Prunc. Reprezentat astfel în icoanele Maicii 
Domnului cu Pruncul, El binecuvântează cu mâna dreaptă şi ţine în stânga 
un filacter simbolizând Evanghelia, „Vestea Bună” pe care a adus‑o omenirii. 
Tot în ipostaza de Prunc, apare şi în icoanele reprezentând Naşterea, Întâm
pinarea Domnului, Sfântul Iosif cu Iisus în braţe.

Iisus cel vechi de zile este o altă ipostază a lui Iisus. Acesta apare în 
Judecata de Apoi ca un bătrân cu părul şi barba albe, nimb cruciger şi 
veşminte de culoare deschisă, ţinând uneori în mână Evanghelia, alteori 
filactere. De multe ori este greşit identificat cu imaginea lui Dumnezeu‑Tatăl. 

Potrivit opiniei cercetătorului Gheorghe Pavelescu, în cultul arătat acestei 
icoane se întrezăreşte simbolul fecundităţii13.

Printre scenele ciclului hristologic se numără şi Schimbarea la Faţă 
(Transfigurarea). Numită popular Preobrojenia, aceasta este arătarea dum‑
nezeirii lui Iisus în faţa celor mai apropiaţi ucenici când, pe muntele Tabor, 
Acesta S‑a revelat pe Sine într‑o lumină dumnezeiască, imaterială. Scena 
Îl reprezintă în picioare, îmbrăcat în veşminte albe, înălţându‑Se într‑o 
aureolă luminoasă. La picioarele Lui, apar Petru, Ioan şi Iacov, prosternaţi 
la pământ, iar alături, în picioare, profeţii Moise şi Ilie. Scena apare extrem 
de rar în icoanele pe sticlă.

Cina cea de Taină (Euharistia) (în greceşte, mulţumire, recunoştinţă), 
este ultima cină pascală pe care Mântuitorul o ia cu ucenicii Săi şi totodată 
prima cină euharistică deoarece, după ce a spălat picioarele ucenicilor 
(dându‑le o ultimă şi adânc grăitoare pildă de smerenie) şi l‑a demascat pe 
Iuda vânzătorul, Iisus a instituit Sfânta Taină a Euharistiei. El le‑a oferit 
ucenicilor pâine şi vin, prefigurând în chip nesângeros jertfa sângeroasă pe 
care o va aduce ca expresie supremă a iubirii Sale pentru oameni.

Iconografia ortodoxă prezintă scena Cinei într‑o casă în interiorul căreia 
se află o masă semicirculară, pe care sunt aşezate farfurii cu mâncare, pâini, 
ulcioare şi căni, iar în mijlocul mesei o farfurie cu un peşte. Iisus este 
reprezentat în centrul compoziţiei, binecuvântând cu mâna dreaptă şi odih‑
nindu‑Şi mâna stângă pe umărul lui Ioan care stă lângă El. De o parte şi 
de alta sunt plasaţi apostolii. Iuda întinde mâna spre a‑şi înmuia pâinea 
într‑o farfurie. 

În unele icoane ale Cinei celei de Taină şi ucenicii sunt reprezentaţi cu 
aureolă, în afară de Iuda, pentru a‑l deosebi, deşi gestul acestuia e suficient 
pentru a‑l identifica. Peştele este un simbol al lui Iisus Hristos, Unul jertfit 
şi oferit drept hrană credincioşilor.

Iconografia apuseană oferă temei o redactare diferită. Masa este dreptun‑
ghiulară. Apostolii sunt plasaţi pe latura din spate a mesei, unul în capătul 
din dreapta, iar Hristos la capătul din stânga, nu în centru. Cu totul nepotrivit 
se foloseşte aureola pentru ucenici, inclusiv pentru Iuda. Mai târziu, Leonardo 

13 Gheorghe Pavelescu, 
„Pictura pe sticlă la ro‑
mâni”, în Ethnos, Studii 
de etnografie şi folclor, 
Sibiu, 1998, p. 12.
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da Vinci a pictat această scenă introducând o masă dreptunghiulară, aşe‑
zându‑L pe Hristos în centru. Acesta nu are barbă şi nici aureolă. Pictorii 
de icoane ortodocşi au preluat această reprezentare, făcând unele modificări, 
pictându‑l pe Iisus cu barbă şi aureolă. O astfel de reprezentare o constituie 
Cina cea de Taină a pictorului Moraru, preluată apoi de fiicele acestuia.

Spre deosebire de aceste compoziţii ample, ţăranii de la Nicula pun în 
circulaţie variante reprezentând doar câţiva apostoli în jurul lui Iisus, pre‑
zenţa celorlalţi fiind sugerată prin procedeul izocefaliei. În majoritatea 
icoanelor niculene nu apar clădirile din fundal şi nici hieratismul specific 
bizantin al personajelor. Masa se aseamănă uneori cu o masă ţărănească14.

Deosebit de frecventă în iconografia bizantină, Răstignirea lui Iisus este, 
de asemenea, una din temele preferate ale iconografiei pe sticlă. Aceasta 
ilustrează momentul crucificării lui Iisus în prezenţa sfintelor femei, a 
Sfântului Evanghelist Ioan şi a centurionului Longin. 

Se mai numeşte şi Vinerea Patimilor pentru că
„în această vineri a pătimit şi s‑a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce 
pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoşesc”15.

Spre deosebire de Apus unde crucea slavei se schimbă în crucea durerii16, 
Bizanţul a creat un timp de Răstignire în care trupul lui Iisus, în ciuda 
stigmatelor provocate de Patimă, exprimă nemurirea, biruinţa asupra morţii. 
Ca şi icoanele pe lemn cu aceeaşi temă, icoanele pe sticlă cu scena Răstignirii 
plasează crucea în centrul compoziţiei și evidenţiază anumite elemente spe‑
cifice precum curbura trupului lui Iisus, flexiunea genunchilor, capul plecat 
şi ochii închişi, dar şi elemente nebiblice, de legendă, cum sunt craniul de 
sub cruce sau reprezentarea soarelui şi a lunii. Pornind de la credinţa că în 
momentul morţii lui Hristos, piatra de la piciorul crucii a crăpat pentru a 
da la iveală craniul lui Adam, care ar fi fost îngropat sub Golgota, tradiţia 
iconografică a preluat acest detaliu din izvoare apocrife pentru că el serveşte 
la evidenţierea înţelesului dogmatic al icoanei Răstignirii: mântuirea primu‑
lui Adam prin sângele lui Hristos, Noul Adam, Care S‑a făcut Om ca să 
mântuiască neamul omenesc17. Soarele şi luna cu faţă umană, care apar 
adesea în colţurile superioare ale icoanei, reprezintă ziua şi noaptea şi 
simbolizează lumea văzută, îngrozită de moartea Creatorului său. 

Iisus răstignit apare şi în icoana Maicii îndurerate. Tema durerii şi a 
deznădejdii este aceeaşi, în schimb, elementele compoziţionale sunt inver‑
sate ca poziţie şi importanţă. Dacă în icoana Plângerii accentul cade pe 
trupul lui Iisus, plasat în prim plan, în icoana Maicii îndurerate, aceasta 
este personajul principal, în timp ce, redat în miniatură în plan secund, 
trupul crucificat al Fiului explică durerea mamei. 

Învierea Domnului, „sărbătoarea sărbătorilor”, cea mai veche sărbătoare 
creştină, semnifică bucuria Învierii Domnului, noaptea luminii, a izbăvirii 

14 Ion Apostol Popescu, 
Arta icoanelor pe sticlă 
de la Nicula, Editura Ti‑
neretului, Bucureşti, 1970, 
p. 79‑80.

15 Simion Florea Ma‑
rian, Naşterea la români, 
Editura Grai şi suflet. Cul‑
tura naţională, Bucureşti, 
1995, p. 109.
16 Michel Quenot, Icoana, 
fereastră spre absolut, Edi‑
tura Enciclopedică, Bucu‑
reşti, 1993 pp. 194‑202.

17 Leonid Uspensky, Vla‑
dimir Lossky, Călăuziri 
în lumea icoanei, Editura 
Sophia, Bucureşti, 2003, 
pp. 193‑198.
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omului din iad, din păcat şi din moarte. Aşa cum spune Simion Florea 
Marian, Paştile sau sărbătoarea Învierii este

„cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de 
peste an”18.

Ortodoxia nu înfăţişează momentul Învierii, când Hristos iese din mor‑
mânt, considerând că acesta deformează adevărul şi înlătură taina. Tradiţia 
recunoaşte două icoane ale Învierii, în conformitate cu Sfintele Scripturi: 
cea a Sfintelor Femei purtătoare de mir, venite la mormânt şi cea a Pogorârii 
lui Hristos la Iad (Coborârea la Limbi sau Anastasis). Inspirată din Evan‑
ghelia apocrifă a lui Nicodim, scena îl înfăţişează pe Mântuitorul ţinând 
crucea ca un sceptru, sfărâmând porţile iadului, strivindu‑l pe Satan şi 
smulgându‑i pe Adam şi Eva din întunericul morţii. 

Scena Învierii cunoaşte multiple variante, de la cele mai simple icoane 
pictate la Nicula, cu numai câteva personaje, până la compoziţiile complexe, 
cu multe personaje, ale lui Partenie Poienaru sau Pavel Zamfir din Laz, 
care creează faimoasele prăznicare cu scena Învierii plasată central și 
înconjurată de o mulțime de scene inspirate din viaţa lui Iisus (fig. 5). 

Denumită popular Ispas, Înălţarea este una dintre cele mai vechi sărbători 
creştine care celebrează înălţarea la cer a Mântuitorului. Imaginea Înălţării 
se compune din medalionul cu Mântuitorul stând pe tron sau pe curcubeu, 
susţinut de 2 sau 4 îngeri şi din cei de pe pământ care privesc spre Acesta: 
Maica Domnului, flancată de îngeri şi de Sfinţii Apostoli. Grupul acestora 
reprezintă Biserica pe care Hristos o lasă pe pământ şi care, prin pogorârea 
promisă a Duhului Sfânt la Cincizecime, va primi întreaga desăvârşire a 
fiinţei ei. Locul principal din punct de vedere compoziţional îl ocupă aceștia, 
în timp ce figura principală a Mântuitorului care se înalţă este subdimensio‑
nată. Aceasta se datorează faptului că în Sfânta Scriptură şi prin urmare, şi 
în iconografie, centrul de gravitaţie nu este faptul Înălţării, ci semnificaţia 
şi consecinţele lui pentru Biserică şi pentru lume. 

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea, Duminica Rusaliilor) este, de 
asemenea, una din marile sărbători împărăteşti cu care se încheie descoperi‑
rea lui Dumnezeu, Cel în Treime, faţă de lume şi de creaţie. Sfântul Duh 
se coboară asupra Sfinţilor Apostoli în chip de limbi ca de foc, în a zecea 
zi de la Înălţarea lui Hristos şi a cincizecea zi de la Învierea Sa. 

Poziţia pe care o are ortodoxia privind raporturile ierarhice dinăuntrul 
Treimii, şi anume, aceea că

„Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt trei ipostaze care împărtăşesc aceeaşi fiinţă 
sau substanţă (ousia) şi aceeaşi energie (energeia)”19,

exclude diverse alte poziţii, printre care şi cea potrivit căreia Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh sunt o singură persoană. Astfel se explică de ce Sfânta Troiţă 
întrun trup, temă ce simbolizează ideea Trinităţii într‑un singur personaj, 

18 Simion Florea Ma rian, 
Sărbătorile la români, Edi‑
tura Fundaţiei Culturale 
Române, vol. II, Bucu‑
reşti, 1994, p. 231.

19 Mircea Eliade, Ioan 
Petru Culianu, Dicţionar 
al religiilor, Editura Hu‑
manitas, Bucureşti, 1993, 
p. 118.
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este o reprezentare rară, interzisă de biserică, în care Iisus este redat bust, 
iar capul Său cu trei feţe este încadrat de un nimb triunghiular cu inscripţia 
„Cel ce este”. Plutind pe o aglomerare de nori, El binecuvântează cu mâna 
dreaptă şi ţine în mâna stângă sceptrul ce semnifică atotputernicia. Tema 
apare în icoanele lui Ioan Pop, precum şi în cele ale iconarilor Kostea din 
Lancrăm sau a celor din Mărginimea Sibiului (fig. 6).

 De multe ori tema Sfintei Treimi este asociată cu Încoronarea Mariei, 
fapt ce ilustrează, după cum constată Mircea Eliade, una din particularităţile 
creştinismului,

„aceea de a accentua în mod felurit raporturile complexe dintre cele trei persoane 
aflate într‑o stranie relaţie trinitară (Tatăl, Fiul, Sfântul Duh) şi între această 
Trinitate de dominanţă masculină şi un personaj feminin (Fecioara Maria), care 
are la rândul său, cu fiecare persoană a Treimii o relaţie ce nu se lasă uşor 
surprinsă”20. 

Dr. Olimpia COmAn‑SIpEAnU, expert restaurare, Sibiu
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Exemplificăm câteva icoane pe sticlă expuse în text:

Fig. 1. Iisus Pantocrator, 
Savu Moga

 Fig. 2. Iisus cu viţa de vie, 
Ţara Oltului

 Fig. 3. Iisus în potir, Şcheii Braşovului
Fig. 4. Maica Domnului Orantă, 

Ion Morar

Fig. 5. Învierea cu scene de 
praznic, Laz.

Fig. 6. Judecata de Apoi, 
Laz
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ApologeticA RAŢioNAl‑DUHoVNiceAScĂ

Conceptul de theodicee 
din perspectivă filosofică

teologie  Şi  SlUJiRe  BiSeRiceAScĂ

Prezentăm, în acest articol, gândirea unor oameni de știință, cu referire 
la conceptul de theodicee, din perspectivă filosofică. Conotația termenului 
este mult mai profundă și se interrelaționează cu termenul de antropodicee*.  

 
În 1997, la Editura Polirom, Iaşi, a apărut cartea lui Gottfried Wilhelm 

Leibniz: „Eseuri de Teodicee asupra bunătăţii lui Dumnezeu, a libertăţii 
omului şi a originii ră ului”, cu un Studiu introductiv al prof. univ. dr. Nicolae 
Râmbu. 

Cartea este con siderată o scriere ocazională, determi nată de apariţia 
„Dic ţionarului” lui Pierre Bayle, între anii 1695 şi 1697, fiind şi o replică 
a unei metafizici poetice, scrise de Leibniz la moartea prematură a reginei 
Sophie Charlotte a Prusiei, soţia regelui Frederic I. Între cei doi a exis tat 
o susţinută co respondenţă, având drept subiect: „Dum nezeu şi lumea”, şi 
în care, practic, îşi are originea teodiceea. 

Pierre Bayle considera că este ireconciliabilă relaţia în tre raţiune şi 
teologie, între conceptul de „Dumnezeu” şi cel de „lume” existând o con
tradicţie insolubilă, şi respin gea posibilitatea unei teologii filosofice1. 

*  Preot Dr. Nicolae 
Nico lescu, Gândirea teo
logico-filosoficăapreo-
tului Pavel Florenski, 
ex tras şi preluat din Teza 
de doctorat, Universi ta
tea BabeşBolyai, Cluj
Napoca, 2001. Teza a fost 
publicată  la  Editura 
Sophia, 2005, cu titlul 
PavEL FLoRENSkI. 
Teologiaşifilosofiaunui
martir contemporan.

1 Nicolae Râmbu, Studiu 
introductiv la G. W. Leib
niz, Eseuri de te odicee 
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Teodicei au existat şi în antichitatea grecoromană. au fost încercări de 
explicaţie a răului în lume la filoso fii Pla ton, Epicur, Plotin, Boetius. Fer.
augustin expune în văţătura bi bli că despre păcatul originar, iar de la Des
cartes până la kant „întregul raţionalism modern repre zintă o Teodi cee”2. 
Leibniz „corelează problema origi nii răului cu cea a rapor tu lui dintre raţiune 
şi credinţă”3.

În concepţia lui, cre dinţa jus tifică raţional existenţa lui Dumne zeu, ori
ginea divină a legilor morale şi problema binelui şi răului. Leib niz înteme
ia ză acest postulat şi devine chiar apărătorul lui Dumnezeu, avo catul lui, 
arătând că lumea este creaţia lui Dumnezeu şi

„res  pinge în faţa tribunalului raţiunii, prin raţiunea însăşi, toa te ar gumentele 
contrare scoase din existenţa de netăgă du it a răului, întro lume creată de prea
bunul Dumnezeu”4. 

Raţiunea, fiind luminată de graţia divină, de credinţă, dă temeiul unei 
armonii prestabilite, armonie ce repre zintă „coloana de suport a Teodiceii 
lui Leibniz”5.

În ciuda haosului apa rent, există ordinea spiritului în com paraţie cu lumea 
biologică şi fizică, ordine care avi zea ză sufletul la nemurire. Leibniz susţine 
în „Mo nadolo gia” existenţa substanţei simple, a monadei, care prin na tu ra 
sa tinde spre Dumnezeu, Monada supremă6. Discur sul filosofic este com
parabil cu cel teologic din acest punct de vedere, căci persoana, în întregul 
ei, fiind alcătuită din trup şi suflet, are datul ontologic al ascensiunii spre 
Crea tor, în virtutea „chipului şi asemănării”.

„Din desăvârşirea lui Dumnezeu rezultă perfecţiunea lu mii existente, fiindcă 
Dumnezeu a voito şi, prin ur mare, ea nu poate fi decât cea mai bună dintre 
lumile posibile. Dacă lumea aceasta nar fi astfel, Dumnezeu nar fi creato”7. 

Desigur, în Teodiceea lui Leibniz, cum afirmă şi Prof.Ni co lae Râmbu, 
există destule contradicţii. Persoanele dum ne ze ieşti Întreit Ipostatice nu se 
revelează, Dumne zeu ră mâ nând mai mult un principiu, o idee, iubirea fi ind 
dea drep tul ideatică. Nimic din actul jertfirii şi din nevoinţa spre Hris tos, 
Cel care a restaurat firea ome nească şi, deo potrivă, întregul cosmos, Creatorul 
şi Mântuitorul lu mii. De aseme nea, prin conceptul de ar monie prestabilită 
se atentează la li bertatea şi responsa bilitatea omului, întrun spaţiu de joc 
care este libertatea omenească, su fletul deve nind un auto mat spiritual, iar 
faptele bune o „ca uzalitate ideală” a gra ţiei, în speţă, a harului dumnezeiesc.

În ciuda optimismului din Teodicee, se observă la Leib niz un juridism 
cu toate fazele desfăşurării unui pro ces, în care există acuzat, acuzator, 
judecător. În al terna tiva alege rii celei mai bune lumi din cele posibile, 
Teodi ceea lui Leib niz se loveşte de un paradox: al pă cătoşilor care sunt 
fe  ri ciţi şi prosperă şi al celor drepţi, nevinovaţi, care sunt lo  viţi de nefericire 
şi dureri.

Leibniz face distincţie între răul metafizic, răul fizic şi cel moral. 

asuprabunătăţiiluiDum-
nezeu,alibertăţiiomului
şi a originii răului, tra
ducere de Doina Moră
raşu şi Ingrid Ilinca, Edi
tura Poli rom, Iaşi, 1997, 
p. 12. a se vedea: Con
stantin Noica, Concepte 
des chi se în isto ria filo so
fieilaDescartes,Leibniz
şi Kant, Editura Hu ma
ni tas, 1995; Dan Bădă
rău, G.W.Leibniz,viaţa
şi personalitatea filoso-
fică, Bucureşti, 1966.
2 Nicolae Râmbu, op. 
cit., p. 7.
3 Ibidem, p. 6.
4 Ibidem,p. 8.

7 Idem, ibidem, p. 13.

5 F. Billicsich, DasPro-
blem des Ubels in der 
Philosophie des Abend
landes, Band 2, viena, 
1952, p. 120, apud Ni
colae Râmbu, op. cit., p. 
13.
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niz, Monadologia, trad. 
de Constantin Flo ru, Stu
diu introductiv de Dan 
Bă dărău, Editura Huma
nitas, 1994.
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Răul metafizic sau nedesăvârşirea, ca adevăr necesar, scoa te creaţia din 
acelaşi plan cu Dumnezeu, existenţa de să vârşită. Din răul metafizic (creaţia 
în mod necesar este imperfectă) descinde răul moral, adică păcatul sub toate 
aspectele lui, ceea ce determină răul fizic şi sufe rinţa. În toa tă această 
complexitate, Dumnezeu îngăduie răul moral la modul ipotetic,

„fiindcă existenţa Sa este condiţia celei mai bune lumi posibile”8.

Răul devine „aproape nimic” şi, în termeni creştini, este tocmai absenţa 
binelui în contextul liberului arbitru. 

Din Revelaţia biblică, cunoaştem existenţa răului, ac ci dent survenit în 
creaţie în urma căderii, care devine pentru noi o realitate foarte puternică. 
Existenţa diavo lului, a du hurilor rele, a ţesăturii întunecoase, pentru a căror 
înfrân ge re definitivă a venit Hristos, ne aşază întro avangardă a înfruntării 
lui, cu toate ispitele, de un rafinament fără pre cedent în istorie şi în viaţa 
personală. Sfânta Scriptură ne recomandă armele eficace pen tru „legiunile” 
care pustiesc sufletul şi trupul: postul şi ru găciunea. 

Prezenţa lui Iisus Hristos în trup înfioară taberele vrăj maşilor. Să ne 
amintim „Întreita ispitire” (Matei Iv, 111), de monizatul din ţinutul Gada
renilor (Marcu 5,121) sau co pilul lunatec de la poalele muntelui Tabor 
(Matei 17, 1421). 

Răul nu este deci ontologic, fiinţial, şi în forma lui ul ti mă, moartea, 
trupul merge în pământul din care a fost alcătuit, pen tru ca răutatea să nu 
fie fără de margini, dezle gând ast fel sufletul din legătura temporar pămân
tească şi lăsândul să învieze apoi din morţi, la glasul arhanghelului şi la 
trâm biţa lui Dumnezeu. 

Teodiceea lui Leibniz suscită interesul din punct de ve de  re filosofic, dar 
nu se înscrie, în pofida „armoniei” pe care o propagă pe linia complementari
tăţii sau cel puţin a gra ni ţei dintre teologie şi filosofie, în temele majore ale 
exis ten ţei: naştereviaţămoarte. Lipsindui gesturile de ne vo inţă, de jertfă 
care dau sens iubirii şi suportării greu tă ţi lor şi ne având în centrul ei supremul 
model de jertfire şi de slujire, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu în trupat, 
Teo di ce ea lui Leibniz des chide calea „ateismului şi materia lis mului”9. 

Credinţa mărturisită în actul Revelaţiei descoperă sen sul şi plenitudinea 
trăirii raţionalităţii lumii şi raţio nalităţii persoanelor. Raţiunea scăldată de 
iubire desco peră chipul de taină al făpturii în binele ce se săvârşeşte şi prin 
ea se conştientizează acest bine ca dat al comu niunii. Binele nu se săvârşeşte 
în afara comuniunii şi este darul credinţei care ne spune la modul raţional, 
con ştient, că Dumnezeu nea îmbrăcat raţiunea existenţei în distincţia cuceri
toare a luminii lui Hristos din su fletul nostru:

„Crede numai!”; „Crezi că pot face Eu aceasta?”; „Mergi în pace, credinţa ta 
tea mântuit!”. „Credinţa lucrătoare prin iubire” (Galateni 5,6)

şi în sme renie ne îmbracă în lumina reală a faptelor, ceea ce constituie 
cerinţa aderării la Hristos pentru a putea vieţui împreună cu El. 

8 Ibidem, p. 17.

9 Ibidem, p. 22.
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Filosofia occidentală modernă, raţionalistă, nu con feră cre dinţei lumina 
necesară ce vine de la Dumnezeu, ci, cel mult, o aşază în postura foarte 
jenantă a subiecti vităţii, a or go liului şi a vicleniei. a spuso şi Hegel, dar 
o exprimă în trun mod ferm preotul martir Pavel Florenski în „Cultul şi 
filo so fia”, cum vom vedea la timpul cuvenit, înfruntândul pe Imma nuel 
kant, filosoful care a descoperit viclenia raţiunii şi a apărato, acordândui 
drepturi legi time asupra credin ţei. Prin demersurile sale critice, Immanuel 
kant opreşte

„anga ja rea raţiunii întrun do meniu în care acţiunea ei este ilegi ti mă”10.

Pe această li nie, kant, denunţând ilegalităţile şi abu zu rile raţiunii şi 
imposibilitatea demonstrării exis ten ţei lui Dumnezeu, la modul critic, raţio
nal, dar şi impo sibi li tatea de mon strării fără erori a nonexistenţei Lui, prin 
„Cri tica ra ţi  u nii pure”, instituie „autentica Teodicee a mo dernităţii”11. 

*
Mulţi gânditori, teologi şi filosofi, în decursul tim pului sau ocupat de 

problema răului, a morţii, core lată cu exis tenţa binelui, încercând să defi
nească con ceptul de teodi cee. Brian Davies, în lucrarea „Introducere în 
fi losofia reli giei”, are un capitol intitulat: „Dumnezeu şi răul”12. El ci tea ză 
doi gânditori teişti, Richard Swinburne, cu lucrarea „The Existance of God”, 
şi John Hick, cu lu crarea „Evil and the God of Love”. Richard Swinburne 
spune că răul na tural le dă oamenilor, printre altele, ocazia de a creşte în 
cu noaştere şi înţelegere13. Dumne zeu îi dă omului o cu noaş  tere inductivă 
fi rească. Brian Davies îl consideră pe John Hick unul din cei mai im portanţi 
autori contempo rani care au scris despre pro blema răului.

„Pentru a le dă rui, aşa dar, li bertatea de a veni la El, Dumnezeu creează [per
soanele] la o anumită distanţă – o distanţă epistemică şi nu una spaţială […] 
ele ajung să fie conştiente de sine ca părţi ale unui univers cu structuri şi legi 
autonome pro prii”14.

John Hick pune în discuţie problema libertăţii umane şi compatibilitatea 
existenţei lui Dumnezeu cu răul mo ral. 

Un alt gânditor, D. Z. Phillips, consideră că Dum nezeu are o natură rea15.
alvin Platinga raportează omul la libertatea sa, dăru ită de Dumnezeu, 

ceea ce îl face responsabil în săvârşirea sau nesăvârşirea binelui.
„Dumnezeu creează făpturi libere, însă El nu le poate obliga sau determina să 
facă doar ce este bine. Pentru că dacă El ar proceda în acest fel, li ber ta tea lor 
nu ar mai avea de fapt nici o semnificaţie; ei nu ar săvârşi binele prin liberă 
alegere”16.

arthur o. Lovejoy face o paralelă interesantă între Spi noza şi Leibniz, 
ignorând caracterul de compo si bi li tate al celui din urmă. El face referire la 
lumile posibile, exis tente etern în lumea ideilor – conceptul de ple ni tu dine 
la Platon. 

10 Ibidem, p. 21.

11 Ibidem, p. 22.

12 Brian Davies, Intro
ducere în filosofia reli
giei, traducere din en
gleză de Dorin oancea, 
Editura Humanitas, 1997, 
p. 30.
13 Richard Swinburne, 
The Existence of God, 
oxford, 1979, p. 210 şi 
urm., apud Brian Davies, 
op. cit, p. 31.

14 John Hick, Evil and 
the God of Love, ed. a 
IIa, Londra, 1977, p. 336 
şi urm., apud Brian Da
vies, op. cit., p. 32.
15 apud Brian Davies, 
op. cit., p. 34.

16 alvin Platinga, The 
Nature of Necessity, ox
ford, 1974, p. 166 şi urm., 
apud Brian Davies, op. 
cit., p. 35.
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În termenii teologiei, Raţiunea divină sa confruntat îna inte de creaţie 
cu o multitudine de modele de lumi (Leib niz spune cu un număr infinit), din 
care să cre eze numai una singură, actul alegerii constituind o im plicaţie lo gic 
nece sa ră a înseşi ideii de lume reală. Nu subscriem în tota litate acestei supoziţii. 

În interpretarea lui arthur o. Lovejoy, Spinoza nu reu şeşte să vadă că 
existenţa trebuie să fie limitată nu numai de către posibil, în sensul logic, 
ci şi de caracterul com po si bil, adică orice lume reală trebuie să fie com pusă 
din en ti tăţi (monadele leibniziene) care, pe lângă faptul că sunt con secvente 
cu ele însele, sunt şi compati bile între ele17. 

În Capitolul vII al lucrării, intitulat „Principiul pleni tu dinii şi optimismul 
secolului al XvIIIlea”, se pune pro ble ma teodiceii. optimismul evocat poate 
avea co respon denţă cu dualismul maniheist, fiind o replică la pledoria lui 
Bayle. Se consemnează şi o serie de teodicei aparţinând filosofilor idealişti. 

În privinţa celor doi filosofi Leibniz şi Spinoza, primul emite principiul 
raţiunii su fici ente drept principiu al ple nitudinii, al „necesităţii morale”, 
conform căruia declară că o singură lume ar putea să existe vreodată. 
Spinoza postu lează principiul necesităţii universale, considerând lumea 
aceasta ca pe cea mai bună posibilă. Caracteristica metafi zicii lui Leibniz 
este deter minismul logic absolut. Leibniz vorbeşte, toto dată, şi de un deter
minism cosmic, prin care toate adevărurile contin gente sunt, în ultimă 
instanţă, re ductibile la adevăruri a priori sau necesare. Principiul raţi u  nii 
suficiente la Leibniz este echivalent cu doctrina spi no zistă a necesităţii 
eterne, aproape geometrice, a tu tu ror lucrurilor. 

Sistematizatorul doctrinei lui Leibniz, Wolff, în pre su po ziţia lui Joachim 
Lange, secolul al XvIIIlea,

„vede cre a   ţia iz vorând din natura lui Dumnezeu, aşa cum lumina iz vo răşte de 
la soare, şi o consideră o parte esenţială şi ne ce sa  ră a naturii sale”18.

Subscriem profesorului aflo roaei, care con sideră că acesta este curat 
panteism, chiar dacă o par  te a fi losofiei actuale îşi păstrează re zerve în 
această privinţă. 

În continuare îl putem aminti şi pe Pope în dis puta din tre răul fizic şi 
cel moral în existenţa omenească:

„Cu noaşteţi locul tău: acest fel, acest grad cuvenit/ De orbire, de slăbiciune 
pe care Cerul ţi la acordat/ Su punete!”19.

Teodiceea lui Soame Jenyns vorbeşte despre raţio nali tatea admirabilă a 
planului cosmic.

Cea mai influentă teodicee a secolului al XvIIIlea este cea a lui William 
king, intitulată „De origine mali” („De spre originea răului”). William king 
a fost episcop de Derry în 1702, apoi arhiepiscop de Dublin, ceea ce a 
făcut ca originalul latin al operei sale să cunoască o circulaţie largă; a fost 
tradus apoi, în engle ză, cu adăugiri: Dr. Wil liam king, An Essay on the 
Origin of Evil 20.

17 arthur o. Lovejoy, 
Marele lanţ al Fiinţei.
Istoria ideii de ple nitu dine 
de la Platon la Schelling, 
Editura Humanitas, 1997, 
p. 142.

18 Ibidem, p. 146.

19 Ibidem, p. 146.

20 Dr. William king, An 
Essay on the Origin of 
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king consideră trei clase ale răului. Răul limitării şi im perfecţiunii, răul 
„natural” şi răul moral. Răul este ne cesar căci prin referire la el se defineşte 
însăşi natura divinităţii. Dacă alte fiinţe, în afara lui Dumnezeu trebuie să 
existe, ele tre buie să se diferenţieze de El prin diversita tea imper fecţiu nilor 
lor21, iar „imperfecţiunea sa născut din infinita tea Bu nătăţii divine”22. 
Leibniz accentuează paradoxul teo lo gic al Teodiceii lui king, al lui „bel 
ouvrage” sau „plein de savoir et d’élègance”, spunând că lucrurile, fie chiar 
şi în imperfecţiunea lor, îndreptăţesc abundenţa bu nătăţii lui Dumnezeu, iar 
înţelepciunea cere variaţii („la sagesse doit varier”) şi nici o substanţă nu 
este nici absolut preţioasă, nici absolut demnă de dispreţ în ochii lui Dum
nezeu, iar lumea aceasta „de effectu”, aşa cum este ea, este lumea pe care 
Dumnezeu a aleso (arthur Lovejoy, op. cit., pp. 187188). Se pune în 
discu ţie aici şi moralismul abstract, formulat de kant şi Fichte, cu teoria 
valorii im plicate de principiul plenitu dinii. 

o dezbatere abilitată în această chestiune prezintă şi Norman L. Geisler, 
în „Filosofia religiei”, în partea a Iva a cărţii, unde face o analiză a răului 
moral şi a răului fizic, din perspectiva teologicofilosofică, care, de fapt, 
este teza augustinianotomistă.

„Dumnezeul cel absolut perfect şi puternic al teismului este pe de o parte 
singura speranţă şi, pe de alta, asigurarea ultimă că, în cele din urmă, din 
această lume prezentă va fi obţinută cea mai mare perfecţi u ne morală”23.

De ce Dumnezeul absolut perfect permite răul? Ex pli caţia nu are temei 
metafizic. N. Geisler concluzio nea ză în acord cu principiul moralei creştine 
că răul fizic se leagă esenţialmente de răul moral sau de păcat. voia lui 
Dumne zeu se săvârşeşte în deplină libertate, lumea fiind, din punct de 
vedere moral, absolut liberă. Geisler con si deră că trebuie analizate libertatea 
şi soluţia pro blemei morale a răului24.

Cel care sa ocupat la noi, în mod special, de proble ma tica în discuţie, 
este regretatul profesor Constantin Pavel. Discursul său, bazat pe gândirea 
patristică, pe con cepţia Sfântului Ioan Damaschin şi a Fericitului au gustin, 
reite rează inexistenţa ontologică a răului (numai maniheii ve deau în rău o 
realitate ontologică), cauza lui în voinţa li beră a omului, concentrarea expli
caţiei asupra păcatului, absurditatea dualismului25. 

Fiinţa şi binele coincid, iar răul este numai o lipsă a bi nelui şi a fiinţei 
deopotrivă. Fiinţa este diminuată în conţi nutul ei din cauza păcatului, care 
produce răul în existenţă. Binele transformă, cum frumos se exprima cândva 
profe so rul Ştefan afloroaei. Binele are atingere directă cu su fle tul iertător, 
care se roagă pentru fiecare şi pentru toate (Sfântul Efrem Sirul). Să te 
doară existenţa dispersată şi umilitoare a cuiva şi să resimţi gesturile de 
nobleţe, ce ră sar din bunătate, din blândeţe, din gingăşie.

Preotul Profesor Constantin Pavel face un excurs filosofic în Teodiceea 
lui Leibniz, enunţând erorile grave şi inadmisibilitatea

Evil, tradus din la tină cu 
note şi o disertaţie pri vind 
principiul şi criteriul vir
tuţilor şi ori ginea pasiu
nilor, de Edmund Law, 
M. a. Fellow of Crist 
College, Cambridge. Ci
tez din ediţia a IIa, Lon
dra, 1732 (nota 6 la arthur 
Lovejoy).
21 Ibidem, p. 178.
22 Ibidem, p. 179 (William 
king vorbeşte de super
fi cialitatea Teo di ceii lui 
Milton, poet, teolog. În 
literatură avem Teodi ceea 
lui victor Hugo: LesCon-
templations, „Ce que dit 
la Bouche d’Ombre”, 
1905; vezi nota 12 la 
arthur Lovejoy, prele ge
rea a vIIa).

23  Norman L. Geisler, 
Filosofia religiei, ora dea, 
1999, p. 414.

24 Ibidem, p. 380.

25 Prof. dr. Constantin 
Pavel, Problema răului
la Fericitul Au gus tin, Edi
tura Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii 
orto do xe Ro mâne, Bucu
reşti, 1996, p. 131.
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„op timismului absolut şi determinismului psihologic care stau la baza teodiceii 
şi moralei sale”26. 

Teoria centrală a lui Leibniz, cu armonia prestabilită, dovedeşte ideea 
falsă legată de libertate, precum şi aplica rea gre şită a principiului raţiunii 
suficiente. Determinarea faptelor noastre dinainte de a le săvârşi eludează 
re sponsa bilitatea umană. arthur Schopenhauer înlocuieşte opti mismul lui 
Hegel şi Schelling cu un pesimism care se justi fică numai în parte, cum 
zice Constantin Pavel,

„ignorând răul moral, care este esenţial şi care singur poate justifica pe simismul 
adevărat”27.

Preotul Profesorul Constantin Pavel expune pe rând răul metafizic (noţiune 
care apare la Leibniz: „Le mal metaphysique consiste dans la simple imper
fection”), răul moral şi răul fizic, ac centuând discursul în sfera răului moral, 
în determina rea originii răului, care, în mod „veritabil, se identifică cu 
ori ginea pă catului”28.

În timpul Fericitului augustin existau două teorii re fe ritoare la originea 
răului: 
1. fatalismul dualist, susţinut de parsism, gnos ti cism şi maniheism (princi

piul răului este coetern cu Dumne zeu, răul vine de la natură);
2. fatalismul monist, întâlnit în brahmanism, bu dism, neoplatonism şi pesi

mismul modern (răul stă în mate rie).
Împotriva lor, Fericitul augustin afirmă caracterul de bunătate al tuturor 

lucrurilor: tot ce este – considerat îna inte de cădere – este bun29. Păcatul 
stă în voinţa noas tră şi el nu este în fond decât absenţa iubirii lui Dumne
zeu. Iubi rea de aproapele şi de lume se explică şi se înţe lege numai în 
iubirea lui Dumnezeu. Primele două iubiri tre buie să aibă punc tul final în 
Dumnezeu. „Capătul trebuie să fie în Dumne zeu”30. Iubirea, actsubstanţă, 
despre care vorbeşte preotul și omul de știință Pavel Florenski, este esenţa 
adevărului Întreit Ipostatic, iar

„autenticita tea absolută a lui Dumnezeu se re velează toc mai în iu bire”31.

Nu iubirea leibniziană, ca să te bucuri de fe ricirea altuia sau să consideri 
fericirea cuiva drept ferici rea ta, lu cruri iluzorii nici exterioritatea spinoziană 
a iubi rii, nici iu birea gest de mândrie prin care te simţi satisfăcut de ferici
rea altuia (Mendelssohn), ci iubirea lui Hristos, care este criteriul de referinţă 
al iubi rii înseşi în creştinism. Iubirea lui Dumnezeu în Hristos, revelarea 
adevărului Triipostatic însuşi, descoperit de HristosDumnezeuomul face 
din fi ecare frate semnul prezenţei lui Dumnezeu. Patriarhul Daniel spune 
întro Pastorală că trebuie să ve dem în fiecare chip uman pe Iisus Hristos 
cel înviat, să ne comportăm cu el din această perspectivă, care este es ha
to  logică, de păşind moartea.

26 Ibidem, p. 142.

27 Ibidem, p. 149. Ser
ghie Bulgakov, în prele
gerea publică ţinută la 
kiev pe 21 noiembrie 
1901, intitulată IvanKa-
ramazov ca tip filo sofic, 
reia problema originii rău
lui în lume şi a înţelep
ciunii ordinii univer sale, 
considerândo „problemă 
eternă a metafizicii, veche 
de când lu mea, care încă 
de pe timpul lui Leibniz 
a început să se nu mească 
pro blema Teodiceii”, p. 
185. Leibniz este consi
derat opti mist în chesti
une, spre deosebire de 
vol taire, Schopenhauer 
sau Ed. von Hartmman, 
care se plasează în latura 
pesimistă. Întrebarea îi 
pri veşte deopotrivă pe 
spi  ritualişti, materialişti, 
deişti şi teişti. Serghie 
Bulgakov, comentândul 
pe Ivan karamazov, crede 
că problema teodiceii „nu 
poate fi rezolvată din 
punc tul de vedere al în
ţe legerii en demoniste a 
progresului, care vede în 
acesta din urmă sporirea 
fe rici rii unui număr cât 
mai mare de oameni. 
această problemă poa te 
fi re zolvată sau eli minată 
numai pe calea sintezei 
metafizice şi religioase”, 
p. 186, din lu crarea Ma
rele In chizitor, Dostoiev
ski în „Lecturiteologice”
(konstantin Leontiev, 
vla dimir Soloviov, va
sili Rozanov, Serghie Bul
gakov, Nikolai Berdeaev, 
Semion Frank). Tra du
cere, pre faţă şi note de 
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„aşanumita «iubire» în afara lui Dum nezeu nu este iubire, ci doar un fenomen 
na tural, cos mic, tot atât de puţin posibil de judecata creştină de valoare ca şi 
funcţiile fiziologice ale stomacului”32.

Profesorul Ştefan afloroaei, parafrazândul pe Jakob Böhme, în proble
matica negativităţii, transformă logica bi nară a adevărului revelat din Sfânta 
Scriptură întro logică a am biguităţii.

„Rămâne de văzut” cum răul „stăruie în chiar fiinţa bi nelui” şi poate fi o 
„coprezenţă” a unei negativităţi ce se „originează în fiinţa însăşi?”33 

Tocmai păcatul originar al amestecării binelui şi răului nea dus la moarte 
şi noi stăruim şi „alunecăm” raţional, exis tenţial în el. Nu există cunoaştere 
reală, adevărată, de cât în Dumnezeu, Izvorul Binelui Suprem.

În afara lui Dumnezeu nu se poate situa cineva decât prin autoexcludere, 
Dumnezeu respectândui libertatea ca dar originar. Te autoexilezi când nu 
trăieşti binele ca pre zenţă harică în Biserică, pentru celălalt. Iar binele se 
săvâr şeşte numai în libertate, în taina iubirii lui Dumnezeu. Res pecta rea 
libertăţii este condiţia înţelegerii iubirii lui Dum ne zeu, iar Invierea este 
restabilirea libertăţii depline în Dumne zeu.

Răul nu aparţine prin natura sa binelui ci tocmai este lipsa binelui, aşa 
precum întunericul este lipsa luminii şi, din momentul acela nu mai apar
ţine luminii, precum fiinţa este ceva şi nefiinţa este altceva (Sfântul Ioan 
Damaschin, Dogmatica, capitolul Iv, p. 49). 

Nu se pot confunda planurile existenţiale a fi şi a trăi în Hristos, Binele 
Suprem şi a trăi în afara comuniunii şi cu noaşterii lui Dumnezeu.

Poate fi un pustiu în istorie dacă negativitatea este exi lată ori trecută în 
secundaritate?34 

Învierea dă sens tuturor şi restabileşte libertatea deplină în Dumnezeu. 
Învierea realizează ruperea legăturilor pă catului şi morţii, a răului din 
existenţa personală şi din cos mos, a coordonatelor temporare şi spaţiale şi 
slava lu mi nii dumnezeieşti a Cerului nou şi a Pământului nou (apo ca lipsa, 
cap. XXI).

Răul trebuie înlăturat totalmente ca să facem loc bine lui, ar moniei, relaţiei 
de comuniune şi iubire. Să chemăm, în ru gă ciune, Transcendenţa Tripersonală 
divină pentru a um ple re alitatea personală de har şi să dezvăluim chipurile 
de pre zenţe vii ale persoanelor, destinate copărtăşiei, în Bi serică.

Modelul de centralitate este Hristos. De fapt nici nuşi propune filosofia 
actul salvării (al soteriologiei) ci, emi na men te, actul cunoaşterii, dar în 
logica şi cunoaşterea ome nească, mântuirea îi revine numai Bisericii. 

Ne vom opri în continuare, în treacăt, asupra câtorva elemente ale gândirii 
filo sofului rus v. Soloviov, conside rat mentorul lui Pavel Florenski.

În tratatul etic de filosofie a moralei „Îndreptăţirea bi nelui”, considerat 
de profesorul Ion Ianoşi „cel mai im por tant sistem etic din filosofia rusă”35, 
vladimir Soloviov pu ne în termenii idealului hristic problema milei, raportul 

Leonte Ivanov, Editura 
Polirom, 1997.
28 Preot profesor Con stan
tin Pavel, op. cit., p. 74.
29 Ibidem, p. 75.
30  Ibidem, p. 63.
31 Pavel Florenski, Stâl
pul şiTemeliaAdevăru-
lui, ediţia româ nească, 
Editura Polirom, 1999, 
p. 54.
32  Ibidem, p. 63.
33 Ştefan afloroaie, Lu-
mea ca reprezentare a 
celuilalt, Institutul Eu ro
pean, Iaşi, 1994, p. 22.

34 Ibidem, p. 19.

35 vladimir Soloviov, 
Îndreptăţireabinelui, Edi
tura Humanitas, 1994, tra
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din tre altruism şi egoism, contestândui pe Hegel, Scho pen hauer, Nietzsche 
şi Dostoievski, cu erosul platoni cian, etica empirică şi kalokagathia, „atot
uni tatea morală”, ce ţinteşte „ideala umanitate în dum ne zeită”36.

vorbind despre imperfecţiunea omului şi perfecţiu nea lui Dumnezeu, în 
contextul dinamic istoric, Solo vi ov pune în dis cuţie problema libertăţii şi 
legătura dintre libertate şi con sim ţirea la rău. În acest plan dual, liber tatea 
este deter minată sau predeterminată în legă tura sa orga nică cu bi nele. 

Pe scara sa ascensională omul însă accede la Dumne zeu. Pentru Soloviov,
„Fiinţa Supremă înseamnă, pe de o par te, Ipostasurile Sfintei Treimi, pe de altă 
parte, de veni rea lumii şi a omului sub oblăduirea divină. […] In suflarea leo 
asigură veşnica idee divină, Sophia”37.

Problema raportului dintre rău şi adevărul creştin este pusă de Soloviov 
în „Cele trei convorbiri” din lucrarea „Po vestire despre antihrist”, care face 
„dezvăluirea efec ti vă a în şelă ciunii”38.

Răul se manifestă în istorie la modul extrem, cu tri um ful şi căderea 
definitivă.

„Forţele istorice care stăpâ nesc ome  nirea urmează să se ciocnească şi să se 
ames tece, pen tru ca apoi, pe această fiară ce se sfâşie pe sine, să crească un 
nou cap – puterea unică şi universală a antihristului, care va vorbi «cu glas 
puternic ca sunetul unei trâmbiţe» şi va arunca strălucitorul văl protector al 
binelui şi adevărului în bezna fărădelegii extreme”39.

Pre viziune? oricum, aces ta este mesajul convorbirilor lui Soloviov, ca 
demas care min cinoasă a răului biblic. acelaşi mesaj îl desprin dem şi din 
„Taina originilor” al lui Jean kovalevsky, în explica rea pomului vieţii şi 
pomu lui cunoşterii binelui şi răului, din Facere, capitolul III. De fapt, unul 
şi acelaşi pom situat în acelaşi loc, privit din perspectiva vieţii cu Dumnezeu 
şi din perspectiva morţii, cunoaşterea lui Dum nezeu şi cu noaşte rea crea ţiei, 
fără Dumnezeu.

„Dacă nu sunteţi sufici ent de înră dăcinaţi în Creator, cunoaşterea creaturilor 
duce la ni micnicie, la moarte, la descompunere, iar transforma rea lumii fără 
Dumnezeu duce la distrugerea ei”40.

Şi Nikolai Lossky vede în trufie şi orgoliu semnul sata nic al timpului, 
cu impact puternic asupra întregii sfere su fleteşti. Satan sădeşte ipocrizia 
şi minciuna deli berat41. Sunt forţele întunericului acestui veac, despre care 
vor beş te şi Florenski în „Stâlpul”, şi care duc la nefiinţare, la ha os, la 
distrugere. Nikolai Lossky dă exemple remarca bile de modul odios, supra
satanic, al ră utăţii interesate42, din ope rele lui Dostoievsky: „Fra ţii kara
mazov”, „Demo nii”, „Idiotul”, „adolescen tul”. 

Împreună cu vladimir Soloviov reiterăm semnificaţia sensului lumii prin 
descoperirea podvigului existenţei în Hristos. Lumea se înfruntă cu răul. 
„Răul” este un fapt universal, pentru că în natură orice viaţă începe prin 

 du cere Nina Nicolaeva, 
Cuvânt înainte de Ion 
Ianoşi, p. 20.
36 Ibidem, p. 19.

37 Ibidem, p. 12.

38 vladimir Soloviov, Po
vestire despre antihrist, 
traducere din limba rusă 
Radu Părpăuţă, Institutul 
European, Iaşi, 1992, (din 
Prefaţa la ediţia din 1901), 
p. 8.

39 Ibidem, p. 13.

40  Jean kovalevsky, 
Taina originilor, Cuvânt 
înainte şi traducere Dora 
Mezdrea, Editura anas
tasia, 1996, p. 119.
41 Nikolai Lossky, Con
diţiilebineluiabsolut.Ba-
zele eticii, tradu cere din 
limba rusă şi Prefaţă de 
Nina Nicolaeva, Editura 
Humanitas, 1997, p. 138.
42 Ibidem, p. 121.
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luptă şi răutate, se perpetuează în chin şi robie şi sfâr şeşte în moarte şi 
descompunere43. 

Ca lege a păcatului, răul constituie pentru noi un fac tum, un dat inevitabil, 
existenţial şi o suferinţă. De aceea, via ţa în Hristos şi cu Hristos în Biserică, 
în vede rea mân tui rii, este un fapt fundamental pentru înlăturarea rău lui, 
cum ţine să comenteze Ioan Ică jr. legea păcatu lui ex pri mată de Soloviov.

Iraţionalitatea lumii sau existenţa lipsită de sens este în lă turată prin 
împăcare şi armonie. Soloviov foloseşte cu vân tul atotunitatea (vseedinstvo), 
adică ce este unitar şi ar mo  nios. Se interpune aici cuvântul mir (cosmos, 
lume), care se tra duce şi prin armonie şi pace.

„În sensul cuvân tu lui mir ni se arată şi sensul lumii înseşi”44.

Nelansân dune în etimologii, mirungerea este taina lumii impregnate de 
har, pecetea di ver sităţii, din care curge mi rul, izvorul ra ţi u nii în podoaba 
che mării la bine, la pace şi armonie. Între gul veşmânt al cre aţiei poate să 
de vină o sursă de lumină a pre zenţei Duhului Sfânt şi de transpa renţă atunci 
când omul ajunge la bună ta tea inimii propo văduită de Evan ghe lie.

Smerit, omul îşi descoperă sensul existenţei în comuni une cu Iisus 
Hristos, Dumnezeuomul, sens ce izvorăşte din comuniunea şi iubirea 
Sfintei Treimi. Din această per spec tivă, lumea este bună, gene roasă, condes
cendentă, ier tă toare şi primitoare, şi răul nuşi mai găseşte locul.

În „Sensul creaţiei”, tra tat de sor gin te gnostică, Neculai Berdiaev face 
elo giul libertăţii

„ca ma terie pri mă a creaţiei (omeneşti şi divine), misterul ei”45.

Cartea însăşi, considerată o „antropodicee”, o justificare a omului prin 
creaţie, semnalează datul fundamental al întâl ni rii creaturii cu Cel care a 
sădito, cu Dumnezeu, şi ex pri mă totodată prestigiul omului prin creaţie, 
actul creator ca dominantă prin care se justifică prezenţa omului în lume.

„Pentru a se menţine în proximitatea lui Dumnezeu, omul trebuie săşi realizeze 
cu extremă in tensitate teantropia, săşi înţeleagă în consecinţă creati vitatea ca 
pe o teurgie, ca pe o faptă în care lucrarea lui se întrepătrunde cu lucra rea lui 
Dumnezeu”46.

În concluzie teodiceele filosofice sunt lipsite de rele vanţă, iar de antro
podicee nici nu poate fi vorba!

Răul în lume, ca rău moral, îşi are sursa, în păcatul ori gi nar, explicat 
teologic prin consecinţele ce survin în urma acestui păcat. Binele vine de 
la Dumnezeu şi este onto lo gic, fiinţial.

am prezentat exemple de teodicei pentru a arăta lipsa de profunzime a 
diverselor concepţii filosofice, în compa raţie cu complexitatea gândirii teo
logice, pe care o vom expune în numarul viitor.

preot Dr. Nicolae NicoleScU, iaşi

43 vladimir Soloviov, 
Fundamentele spirituale 
ale vieţii, Studiu intro-
ductiv şi traducere de dia
con Ioan I. Ică jr., Editura 
Deisis, 1994, p. 69.

44  Ibidem, p. 72.

45 Nikolai Berdiaev, Sen
sul creaţiei – încercare
deîndreptăţireaomului, 
Editura Humanitas, 1992, 
din Prefaţa semnată de 
andrei Ple şu, p. 9.

46 Ibidem, p. 12.
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PRAZNICAR

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Înălțarea Sfintei Cruci 
(14 septembrie)

Am prăznuit pe Născătoarea Celui Care a purtat Crucea pentru noi şi 
pentru a noastră mântuire. Şi „sabia trecută prin sufletul ei” (Luca 2, 33) 
iat‑o acum prăznuită. Şi o dată cu ea, toată istoria mântuirii noastre. Care, 
în capul Crucii, al aşteptării ei, începe cu mult înainte de a o vedea noi. 
Căci pomul cel din mijlocul Raiului, lemnul corabiei lui Noe, şarpele cel 
în pustie înălțat sau toiagul – care lovind piatra şi pustia merei apă dulce 
a dat neamului lui Israel, cel aflat în căutarea Țării Sfinte (Ieşire XV, 22; 
XVI, 1), după ce mai înainte vreme despărțise apele mării, ca pe israeliteni 
să‑i facă prin ape ca pe uscat a merge (Ieşire 17, 11) – şi alte câteva momente 
ale istoriei  mântuirii vădeau venirea Crucii în taina izbăvirii noastre din 
râu şi din plata râului, din moarte.

Astăzi, în schimb, noi, cei care am şi primit învățătura despre Patima şi 
Învierea Domnului şi despre rolul pe care Crucea Sfântă l‑a căpătat în acest 
fel pentru noi, astăzi, zic, am cântat:
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„Dumnezeiasca vistierie cea ascunsă în pământ, Crucea Dătătorului de viață, 
pe cer s‑a arătat credinciosului împărat şi biruința cea împotriva vrăjmaşilor 
lămurit a închipuit‑o; de care cu credință bucurându‑se, şi prin dumnezeiască 
râvnă, spre privirea celor de sus înălțându‑se, cu sârguință a scos‑o din sânurile 
pământului, spre scăparea lumii şi mântuirea sufletelor noastre” (Litia praz‑
nicului, facere a lui Teofan).

Obişnuiți să vedem în prăznuirea aceasta a Înălțării Sfintei Cruci numai 
gestul Patriarhului de la Ierusalim, Macarie fericitul, de a ridica Crucea 
Domnului aflată‑n coasta Golgotei şi descoperită de Sfânta Elena, maică a 
Împăratului Constantin, scăpăm din vedere că de ziua aceasta este legată 
si ziua în care Împăratul văzuse semnul Crucii pe cerul ce se arcuia peste 
Pons Milvius (Podul Vulturului), locul bătăliei cu Maxențiu, dar şi celălalt 
eveniment pentru care Elena, împărăteasa, se afla la Ierusalim: zidirea 
Bisericii Învierii din cetatea Ierusalimului. Căci, în nici un caz, aflarea 
Sfintei Cruci nu era o întâmplare, fie ea chiar bucuroasă, ci semnul purtării 
de grijă pe care Dumnezeu ne‑o arată în permanență. Prin aceasta vădindu‑se 
că aşa cum istoria i‑a aşteptat venirea prin preînchipuiri ale ei, Crucea – cea 
care, purtându‑l pe Hristos, s‑a arătat cheia care a deschis iarăşi poarta 
ferecată prin păcat a Raiului – se va face pururea prilej de închinare şi de 
mântuire pentru noi, cei cu numele lui Hristos numiți.

La vremea ce o trăim, Crucea, dacă nu este prigonită de‑a dreptul, este 
minimalizată, ruptă de Dumnezeu, Care prin ea ne‑a redat viața, nemurirea. 
Nimic nu‑i mai de înfricoşat decât modul uşuratic cu care lumea pe care o 
trăim ascunde Crucea iarăşi în pământul nesimțirii, lăsându‑o pradă nelu‑
crării, neîmplinirii!... Când nu o pierd cu totul, o jignesc, o umbresc, ba 
chiar o înjură. Nu de puține ori, sub masca unei adânci cuvioşii – care însă 
e fără de Cruce, fără de Maica Domnului, fără de Numele cel Scump al 
Mântuitorului, dezdumnezeindu‑l după pofta lor de‑a avea dreptate împotriva 
Adevărului (ați înțeles că mă refer la iehovişti) ‑, numai cuvioşie nu este. 
Poate cucernicie, în sensul cuceririi sufletelor slabe, ruperii lor de Biserica 
Ortodoxă, ce şi‑a aflat în Cruce sprijin desăvârşit.

Pe de altă parte, ți se strânge inima când vezi cum tot ceea ce Crucea 
reprezintă este călcat în picioare. Şmechereala şi falsa valoare, vulgaritatea 
şi nesimțirea fără margini, parvenitismul şi dorința perpetuă de îmbogățire 
prin sărăcirea celorlalți, dramatismul încleştărilor militare în care mor mii 
de oameni, criza de credință în care se aruncă unii tineri ce nu‑şi mai văd 
sensul şi nu‑L mai află pe Dumnezeu, toate acestea şi câte altele n‑au voie 
a‑l face pe creştin a se pierde cu firea cea înnoită de Hristos, prin Cruce şi 
Înviere! Ele cer toate soluții, ajutor, dezmierdată purtare în rugăciune 
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dinaintea Altarului Ceresc. Cer, mai ales, ca toți creştinii să înalțe Crucea. 
Să o scoată din temnița de întuneric în care au aruncat‑o semenii şi s‑o ridice 
peste capetele lor, acolo, în sus, semn distinct al ridicării spre Dumnezeu.

Răstigniți de bunăvoie în bucuria vestirii lui Hristos! Altfel nu avem a 
fi vrednici de El, „Cel ce S‑a înălțat pe Cruce de bunăvoie”! Aducându‑ne 
aminte de icosul praznicului acestuia care, reamintindu‑ni‑l pe Sfântul 
Apostol Pavel, ne zice:

„Cel ce până la al treilea cer a fost răpit în Rai şi a auzit cuvinte nespuse şi 
dumnezeieşti, care nu este cu putință de limbi omeneşti a fi grăite, scrie către 
galateni: Ca nişte râvnitori ai Scripturilor, ați citit şi ați cunoscut: Mie, zice, 
să nu‑mi fie a mă lăuda, fără numai în Crucea Domnului, pe care, pătimind, 
a omorât patimile. Deci şi noi, cu osârdie, să ținem Crucea Domnului, lauda tuturor: 
Lemnul ce ne este nouă dat spre mântuire, armă de pace, nebiruită biruință”.

Să zicem toți Amin, aşa să fie! Şi fie ca să ne împlinim în lume măcar 
această misiune. De stavrofori, de purtători şi înălțători ai Crucii. Pentru 
ca oamenii pustiei de viață pe care o petrecem, privind la ea – ca oarecând 
evreii la şarpele de aramă în pustie – să se izbăvească de muşcătura de 
venin a şarpelui şi, bucuroşi de roua Crucii, în Înviere să‑şi aibă vindecarea 
şi răsplata.

Preot Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA, 
Sibiu
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FILE DE PATERIC

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Patericul Athonit (II)

Sfântul Munte al Athonului este o peninsulă legată de pământul Greciei 
în partea  dinspre miazăzi, având  celelalte  trei părți scăldate de Marea Egee. 
Lungimea Sfântului Munte este de 60 km, iar lățimea variază între 12 și 18 km. 
Altitudinea vârfului Athonului este de 2030 de metri. Suprafața peninsulei 
este de 389 km2.

Până la venirea Maicii Domnului aici, Sfântul Munte se afla în întunericul 
închinării la idoli. Se aflau multe capiști idolești, iar pe vârful Athonului se 
afla idolul Apolon, fiind făcut din aur și având o înălțime uriașă. Se spune 
că atunci când era luminat de soare, se vedea tocmai de la Constantinopol. 
La acest idol, veneau mulți și i se închinau, iar diavolii care locuiau în el răs
pundeau la  întrebările lor, dar  mai întâi trebuia să  li  se aducă jertfe, chiar 
pe unii din copiii lor. Și acum se păstrează altare idolești, având pietre cu canal 
de scurgere a sângelui, pe care se junghiau copii mici.

Despre puritatea şi curăţia simţurilor şi a inimii 
Un ascet bătrân ne‑a povestit:
„Orice monah care se întoarce în lume, ar trebui să fie foarte atent când vorbeşte 
cu oamenii. Acesta este un adevăr în special pentru călugăriţe, care au nevoie 
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de părinţi duhovniceşti iscusiţi care să le spună cum să‑şi păstreze curăţia 
simţurilor.

*
Părintele Neofit a fost părintele duhovnicesc de la Mănăstirea Sfânta 

Ana Mică. El a trăit în Schitul Sfinţii Arhangheli, locul unde Sfântul Agapie 
a trăit şi a scris „Mântuirea Păcătoşilor”.

Odată, părintele Neofit a plecat în insula Tinos, pentru a fi preot slujitor 
la o mănăstire de maici. Aici, toate călugăriţele încercau să trăiască o viaţă 
curată. Una dintre ele, care era oarbă, s‑a dus să se spovedească la părintele 
Neofit şi şi‑a dezvăluit gândurile de ispită pe care le avea pentru el. Părintele 
a fost atât de înspăimântat, încât s‑a întors la Mănăstirea Sfânta Ana Mică.

Era trist şi nedumerit: cum poate satana aduce asemenea gânduri la o 
persoană oarbă? Într‑o zi s‑a hotărât să ceară sfaturi de la toţi părinţii 
duhovniceşti din vecinătate. A discutat cu părinţii Ştefan, Ciprian şi Cosma 
şi cu un ucenic trimis de părintele Ignatie care, deşi era cel mai iscusit 
dintre toţi, s‑a întâmplat să fie bolnav în acel timp. Numele ucenicului era 
tot Ignatie. Acesta, fiind din Ismirne, a dorit de mic să devină călugăr.

Toţi părinţii au început să discute despre acest subiect: cum poate o 
călugăriţă oarbă să fie ispitită de gânduri necurate? Dar, deşi erau părinţi 
duhovniceşti, nu au reuşit să răspundă la această întrebare. Apoi a venit 
rândul părintelui Ignatie cel tânăr:

„Vocea ta, părinte, a fost cauza acestor gânduri ale călugăriţei, asupra cărora 
a cugetat, după care a venit să se mărturisească”.

Toţi părinţii au fost impresionaţi de acest răspuns, binecuvântându‑i 
cuvintele.

*
Un bătrân a spus:
— Călugăre, fereşte‑te! Nu întinde mâna nici unei femei, nici măcar 

mamei tale, pentru a putea atinge înălţimile duhovniceşti ale părinţilor din 
vechime. Fii atent când eşti în lume. Înfrânează‑ţi râsul şi gluma, pentru 
ca atunci când discuţi, dinţii să nu poată fi văzuţi. Când vei atinge aceste 
virtuţi, curăţia vieţii tale te va învăţa lucruri mai înalte.

*
În 1955 unui frate din Mănăstirea Dionisiu i s‑a întâmplat o minune: 

apariţia Sfântului Ioan Botezătorul. Această întâmplare ne‑a fost povestită 
de părintele Lazăr. El vorbea ca la persoana a treia, dar noi ne‑am dat seama 
că era vorba chiar despre el.
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*
„Un frate din mănăstire a fost trimis la Salonic şi a stat într‑un hotel, 

unde a fost ispitit împotriva voinţei sale. O tânără femeie, cunoştinţă de 
familie, s‑a apropiat de el, întrebându‑l despre părinţi şi Sfântul Munte. 
Discuţia a ţinut un timp îndelungat şi intenţiile ei au devenit mai clare 
atunci când l‑a primit cu ospitalitate în camera ei, întinzând mâna şi spunând: 
„Vom intra doar câteva clipe şi ne vom întoarce imediat”.

*
În acel moment ar fi căzut în ispită dacă nu ar fi fost apărat de rugăciunea 

sa şi încrederea în Sfântul Ioan Botezătorul. S‑a rugat Sfântului pentru a 
interveni şi a‑l salva de o asemenea ispită. Şi, într‑adevăr, deodată, o lumină 
orbitoare a strălucit în camera ei şi în mijlocul acestei lumini a apărut 
Sfântul Ioan, care l‑a ridicat, ducându‑l în camera lui, în capătul opus al 
etajului hotelului”.

*
Un bătrân a spus:
— Un om bun priveşte toate femeile ca fiind surorile lui. Chiar şi atunci 

când vede o femeie imorală, ar trebui să‑şi spună: „Dacă femeia aceasta ar 
fi sora mea de sânge, aş fi foarte încurcat”. Aşadar, nu ar trebui să profite 
de ea.

*
Înţeleptul părinte Ioachim de la Sfânta Ana, ce era ca un frate al părintelui 

nostru, a spus:
— Oricine doreşte să fie curat, să fie atent, exigent, să se îngrijească pe 

sine, nici măcar să nu‑şi ţină mâinile împreunate. La întâlniri ar trebui să 
fie atent la felul cum vorbeşte şi cum priveşte în jur, să evite contactele cu 
oamenii frumoşi şi orice altceva ce ar putea să‑i provoace o cădere din 
feciorie şi din curăţia vieţii.

*
Pentru părintele nostru contemporan, Iosif Isihastul, lupta împotriva 

ispitelor trupeşti a fost grea. Acest război a durat 8 ani, care este îndelungat 
pentru o persoană care a rămas curată de toate păcatele trupeşti din copilărie. 
El spunea că de fiecare dată când ajungea la limita puterilor în ispită, o lua 
de la capăt, după ce era întărit de harul lui Dumnezeu. Dar, pentru el, pe 
măsură ce timpul trecea, războiul se intensifica la nesfârşit.

*
„În acelaşi timp, eu nu am renunţat la metodele mele de apărare, care 

constau din privegherea de toată noaptea şi bătaia (îşi bătea trupul cu 
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aşa‑numitul „lemnul apărător”, după cum ne învaţă mulţi nevoitori iscusiţi, 
de vreme ce „cui pe cui scoate”). Am plâns, am suspinat şi m‑am rugat 
către Maica Domnului.

*
Lupta a încetinit o vreme, aşa că am putut să‑mi trag răsuflarea, iar apoi 

am luat‑o de la capăt, mai puternică decât la început. Trupul meu a devenit 
mai slab şi mi‑am pierdut puterea. Îmi găseam liniştea doar în rugăciuni, 
şi acesta a fost un semn mângâietor”.

*
Şi‑a mobilizat toate metodele practice pentru un sfârşit victorios în luptă: 

nopţi de priveghere, lipsuri, foame, sete, bătăi şi lacrimi. A renunţat la patul 
său şi dormea pe un taburet de lemn transformat în fotoliu, pentru a‑şi 
odihni braţele. A făcut acest lucru pe toată durata războiului.

Despre sfinţi şi pustnici necunoscuţi

În Kiriakonul Mănăstirii Kafsokaliviei există o pictură a unui sfânt 
necunoscut care are inscripţia: „Sfinţitul Eufrosin al Mănăstirii Iviru, care 
a trecut în lumea drepţilor”. În mâna sa dreaptă ţine un sul desfăşurat pe 
care scrie: „Având o inimă curată şi trăind în mijlocul tulburării, a adormit 
în Domnul”.

El poartă o haină călugărească, îngenuncheat la rugăciune.
Biograful Sfântului Acachie, părintele Iona de la Kafsokalivia, a scris 

la sfârşitul lucrărilor sale despre sfinţii mucenici contemporani cu Sfântul 
Acachie: „Aceşti mucenici sunt pietre preţioase, plecate la Dumnezeu, cum 
a fost binecuvântatul Eufrosin, care a strălucit ca un alt soare în Sfânta 
Mănăstire Iviru. Din cauza faptului că se purta foarte simplu şi era înainte‑
văzător, el vorbea în sens figurativ, fiind capabil să vadă faţa inte rioară, 
nevăzută, a oricui. Moaştele sale n‑au fost găsite în mormânt în ziua pregătită 
pentru mutare. Şi în Muntele Athos încă mai există călugări ca el”.

*
Părintele Gherman, care şi‑a trăit viaţa de nevoinţă pe lângă un părinte 

român din Hairi (în zona Lavrei), a visat într‑o noapte trei părinţi cuvioşi, 
care‑i spuneau:

— Ai grijă, noi trei stăm aici. Să nu ne deranjezi şi spune celorlalţi să 
facă la fel.

Părintele Gherman a povestit această descoperire părintelui său duhovnic, 
renumitului Neofit Karamanlitul, care vieţuia în muntele Karmilion, pe 
versantul vestic al Kerasiei, în pustia Sfântului Vasile. Părintele Neofit a 
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căutat insistent, cu râvnă şi mare dorinţă, în toate peşterile şi schiturile 
pustii din acea zonă, dar nu a putut să găsească sfintele moaşte ale pustnicilor. 
Puţin după aceea, cei trei părinţi s‑au arătat din nou părintelui român astfel:

Odată, pe când mergea la Paraclisul Sfântului Nil, pentru a primi Sfânta 
Împărtăşanie, a simţit o mireasmă deosebită, sfântă, aşa cum au simţit‑o 
mulţi părinţi mai înainte (printre care şi prezentul scriitor, aşa cum este el, 
nevrednic şi ultimul dintre toţi).

Oricum, în acel moment, evlaviosul părinte Neofit a simţit foarte puternic 
mireasma. De aceea, el s‑a hotărât să‑i caute izvorul şi s‑a rugat sfinţilor 
să‑i arate unde odihnesc sfintele lor moaşte. În acel loc era un zid. Pe când 
dădea deoparte pietrele zidului, a văzut în spatele lui deschizându‑se o 
peşteră. Din acel loc venea mireasma sfântă. El a încercat să intre în peşteră, 
dar a fost oprit de o voce care i‑a spus:

— Nu ne deranja. Noi suntem trei şi locuim aici. Vrem ca nimeni să nu 
ne deranjeze.

Bunul şi evlaviosul părinte a blocat intrarea peşterii şi a plecat, lăudând 
pe Dumnezeu şi pe aceşti necunoscuţi sfinţi, preţioşi crini de pustie ai 
Muntelui Athos. El a dezvăluit locul peşterii numai ucenicului său, Ilarion.

Părintele român Gherasim, care a repovestit această întâmplare, a trăit 
timp de 40 de ani în Muntele Athos.

*
Cu mulţi ani în urmă, în căsuţa care se află mai jos de Kiriakonul din 

Kafsokalivia, un frate începător din Bulgaria, pe nume Iacov, era sub 
ascultarea unui părinte grec foarte sever. Iacov dorea să ducă o viaţă ascetică 
mai aspră şi din acest motiv venea noaptea în pridvorul bisericii să se roage 
în faţa icoanei Sfintei Treimi.

Într‑o noapte cu lună plină, pe când se ruga, a auzit paşii unui om. S‑a 
ascuns şi a văzut intrând în pridvor un om gol, cu păr lung şi alb şi cu o 
barbă foarte lungă. Bărbatul a binecuvântat cu semnul crucii uşa bisericii, 
care s‑a deschis singură. A intrat, s‑a închinat la icoane şi apoi a ieşit 
binecuvântând din nou uşa bisericii cu semnul crucii, aceasta închizându‑se 
singură datorită puterii divine. Apoi a apucat drumul către Kerasia.

Fratele Iacov, copleşit de admiraţie şi curiozitate, l‑a urmărit pe acest 
necunoscut pustnic pas cu pas. În curând ei au atins locul Crucii, au luat‑o 
spre dreapta şi au pornit unul în spatele celuilalt pe cărarea ce ducea spre 
vârful Athosului. Când pustnicul a ajuns la Biserica Maicii Domnului, fratele 
a mărit pasul şi a sărit în faţa lui, făcând o metanie şi implorându‑l să‑l 
primească sub ascultarea lui.

„Nu poţi sta aici, fiul meu”, a spus pustnicul necunoscut. Iacov a insistat, 
udând pământul cu lacrimile sale. „Întoarce‑te la bătrânul tău, fii ascultător 
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şi vei fi mântuit. Nimeni nu poate îndura traiul în acest loc fără a avea har 
dumnezeiesc şi trebuie să mai ştii că în curând vei muri”.

Iacov s‑a întors şi a povestit părinţilor tot ce s‑a întâmplat, s‑a dus la duhovnic, 
s‑a pregătit pentru moarte şi trei săptămâni mai târziu a adormit în Domnul.

Se spune că în timpul mutării moaştelor lui, o mireasmă s‑a simţit venind 
dinspre ele.

*
Acum 50 de ani a avut loc următorul eveniment:
Un pelerin evlavios din Creta a pornit la drum spre Muntele Athos, 

pentru a‑l vizita pe vărul său, părintele Eftimie, un isihast care trăia în chilia 
situată în partea de sud a Mănăstirii Sfânta Ana Mică. De la docul Schitului 
Sfânta Ana, el a pornit mergând pe cărări necunoscute, râpe stâncoase şi 
văi, până când a ajuns într‑un loc numit Pina (Foamea). Acolo era o 
fundătură. A trebuit să continue căţărându‑se până ce, în sfârşit, cu mare 
greutate, a ajuns la locul sihaştrilor, numit „Locul Arhanghelilor”, locul 
unde cretanul Agapie Landos a scris „Mântuirea Păcătoşilor”. Din acel 
punct a ajuns la chilia rudei sale.

Acolo a fost primit cu ospitalitate. Când şi‑a tras răsuflarea după o aşa 
aventură, a zis către părintele Eftimie:

— Vere, spune‑mi, când ai de gând să îngropi trupul pe care l‑am văzut 
acolo sus, pe stânci, într‑o peşteră? Aş dori să fiu martor la o înmormântare 
făcută în Muntele Athos.

Când părintele Eftimie a auzit despre omul mort din peşteră, el împreună 
cu vărul său şi bătrânul Ciprian Aurarul au pornit în căutare pe întreaga 
zonă, metru cu metru. Dar nu au găsit nimic. Aproape de apusul soarelui 
au simţit o mireasmă de tămâie, venind dinspre râpe, mireasmă pe care 
părintele Ciprian o simţise şi înainte.

Atunci pelerinul a povestit:
— Lângă acest copac era peştera. Am intrat, şi acolo, pe pat, un bătrân 

cuvios dormea. La început nu mi‑am dat seama că era mort. Apoi m‑am 
apropiat şi am văzut că avea o cruce pe frunte; lângă el era o icoană cu 
Maica Domnului şi o candelă aprinsă. Mi‑am făcut cruce, m‑am închinat 
de trei ori şi am simţit miros de tămâie. Am plecat gândindu‑mă că nu aţi 
avut timp să‑l îngropaţi în acea zi.

*
Între anii 1977–1978, „dikaios‑ul” (Dikaios – termenul folosit pentru 

stareţul unui schit; câteodată este folosit pentru ajutorul stareţului unei 
mănăstiri) Schitului Sfânta Ana era călugărul Chiril. În timpul lunii septem‑
brie a primit ca oaspete pe un creştin ortodox libanez, refugiat în Grecia 
din cauza războiului din Liban.
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Acest libanez evlavios avea o dorinţă puternică de a urca pe vârful 
Muntelui Athos. Aşa că, dimineaţa devreme, cu ajutorul indicaţiilor date 
de „dikaios”, a pornit la un lung şi obositor urcuş. În aceeaşi zi, în timpul 
serii, s‑a întors la Kiriakonul schitului. În următoarea zi, după Sfânta 
Liturghie, a putut, cu puţinele cuvinte greceşti pe care le ştia, să relateze 
următoarea întâmplare minunată:

În locul numit Vavila, mai jos de vârful muntelui, unde începe o pantă 
mare, s‑a oprit pentru a se odihni un moment. În timp ce căuta un loc de 
odihnă, deodată a văzut în faţă o casă din care au ieşit doi bătrâni pustnici. 
De îndată ce l‑au văzut, l‑au întâmpinat cu dragoste şi i‑au dat smochine 
proaspete, care aveau o aromă de nedescris, şi apă rece. Oboseala i‑a dispărut 
complet.

El a mai văzut alţi zece călugări cuvioşi în casă, fiecare dintre ei spri‑
jinindu‑se într‑o cârjă (Este vorba despre aşa numitul „lemn al lenei” 
(τεμπελόξυλον), pe care se sprijină asceţii ce stau în picioare la rugăciunea 
de noapte) şi rugându‑se cu şiragul de metanii. Ei au răspuns întrebărilor 
lui, spunându‑i că locuiau acolo de foarte mult timp şi că nu făceau nimic 
altceva decât să se roage pentru lumea întreagă. Toate aceste lucruri şi altele 
i‑au adus pelerinului uimire şi admiraţie. El a spus că toţi erau de aceeaşi 
vârstă.

Când „dikaios‑ul” şi ceilalţi au auzit, au fost surprinşi şi L‑au slăvit pe 
Dumnezeu pentru minunile Sale prin sfinţii Săi.

*
În zona dintre Marea Lavră şi Kafsokalivia, cu mult timp în urmă, a 

locuit un bătrân călugăr numit Panaretos. Într‑un timp, s‑a hotărât să facă 
o grădină în faţa chiliei cu scop dublu: pentru a se osteni şi pentru a avea 
o mângâiere în asprul deşert din recolta grădinii. După trudă şi sudoare, 
timp de multe zile, săpând în acel loc pietros, a lovit o piatră netedă, a 
ridicat‑o cu greutate şi acolo a văzut un mormânt în care zăcea un trup 
îmbrăcat în veşminte sfinte de preot, ca şi cum ar fi fost îngropat ieri. Acest 
trup răspândea o minunată mireasmă.

Părintele Panaretos fusese acolo pustnic timp de peste 50 de ani, dar nu 
auzise niciodată de viaţa sau moartea vreunui renumit pustnic, ca acela din 
mormânt. După primele emoţii, a început să plângă, rugându‑se:

„Sfinte al lui Dumnezeu, dezvăluie‑mi cine eşti şi câţi ani ai trăit în acest loc 
pustiu. Îţi mulţumesc că mi‑ai destăinuit sfântul tău lăcaş, mie, nevrednicului”.

Părintele Panaretos, bătrân evlavios cum era, a rămas treaz toată noaptea, 
rugându‑se şi cugetând, deoarece hotărâse să povestească despre găsirea 
sfintelor moaşte la Sfânta Mănăstire Marea Lavră. Dimineaţa devreme a 
adormit şi l‑a visat pe sfântul necunoscut, care i‑a vorbit aspru.
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— Ce faci aici, Avva?
— Sfinte a lui Dumnezeu, m‑am gândit să dau de ştire Mănăstirii Lavra 

să vină să te ia, pentru că eşti uitat şi părăsit aici, a răspuns părintele 
înspăimântat.

— Noi nu ne‑am ostenit împreună, aşa că de ce vrei să‑mi muţi trupul? 
M‑am nevoit aici peste 50 de ani. Pune‑mă înapoi, te rog. Pune piatra de 
mormânt la loc şi nu dezvălui nimic nimănui cât vei trăi.

Bătrânul Panaretos s‑a trezit, a acoperit mormântul şi s‑a simţit mai bine. 
S‑a rugat totdeauna sfântului necunoscut. După ce a ajuns destul de bătrân 
şi a venit să locuiască în Kafsokalivia, puţin înainte de a muri, a povestit 
părinţilor ce s‑a întâmplat, fără să dezvăluie locul sau alte amănunte.

*
În viaţă curată şi în sărăcie trăiau în pădurile Sfântului Munte şapte 

călugări (sau 12, luându‑ne după spusele unor pustnici) complet goi şi hră‑
nindu‑se ca păsările cerului, cu verdeţuri sălbatice, rădăcini, castane şi alune. 
Se spune că primeau Sfânta Împărtăşanie în peştera Sfântului Petru de la 
părintele Daniel, renumitul isihast. Nu ştim dacă ei mai sunt încă în viaţă.

Învăţatul călugăr, Spiridon Kambanaos, doctorul de la Marea Lavră, a 
scris despre aceşti „îngeri pământeşti şi oameni cereşti”: „Şi ce putem spune 
despre cei care locuiesc în zona Krya Nera, unde doar privirea lui Dumnezeu, 
Care vede toate, le poate ştii felul lor de viaţă?”.

*
Renumitul pustnic Damaschin de la Sfânta Ana, în timp ce săpa în jurul 

chiliei sărăcăcioase din apropierea Schitului Sfânta Treime, a descoperit 
trei sfinte trupuri întregi, care răspândeau o mireasmă cerească. Dis‑de‑dimi‑
neaţă, plănuia să anunţe Schitul Sfintei Mănăstiri Lavra despre această 
minunată descoperire. În timp ce se ruga, trei oameni cereşti au apărut în 
faţa lui cu priviri aspre şi au spus:

— Dacă am fi dorit, părinte Damaschin, să fim slăviţi de oameni, nu 
am fi venit să trăim pe aceste stânci, unde eram lipsiţi chiar şi de apă, 
pentru dragostea lui Hristos şi împărăţia cerurilor. Deci, pune aceste trei 
moaşte într‑un loc ascuns, până la învierea morţilor.

Cu evlavie şi bucurie, cuviosul pustnic a făcut exact cum i s‑a spus. A 
pus moaştele într‑un loc ştiut doar de el şi neştiut de părinţii schitului.

Text cules de Conf. Univ. Dr. Ing. Viorel PALEU, 
Iaşi
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Reflecţii duhovniceşti pentru 
inima omului actual

din comoaRa inimii

TEoLoGiE  Şi  SLUJiRE  BiSERicEaScĂ

„În răbdare se simte puterea lui dumnezeu”
„Cu cât rabzi necazurile cu voia, cu atât pui un efort care le mărgineşte 

puterea.
Răbdarea e o tărie spirituală care micşorează tăria necazurilor. Prin faptul 

că nu le rabzi, nu le micşorezi şi nu le înlături. De suportat tot le suporţi, 
căci n‑ai ce face. Dar suportarea fără răbdare e îndoit sau însutit de grea. 
Cu cât rabzi necazurile cu voia, cu atât pui un efort care le mărgineşte 
puterea; cu cât eşti mai fără răbdare în ele, cu atât le măreşti prin aceasta, 
părându‑ţi de nesuportat, fără limită şi de nestăpânit prin puterea ta. Necazul 
care‑ţi apare, când nu‑l rabzi, ca nemărginit îl mărgineşti, îl stăpâneşti prin 
răbdare, căci în ea e puterea lui Dumnezeu, care‑l mărgineşte. Propriu‑zis 
simţi această putere cum îl limitează. E şi aceasta o formă a sinergiei: cu 
cât te încordezi mai mult în răbdare, cu atât puterea lui Dumnezeu îţi ajută 
să biruieşti necazul”1.

1  Părintele Dumitru 
Stăniloae, nota 698 la 
Sfântul Isaac Sirul, Cu
vinte despre nevoinţă, în 
Filocalia XI, Editura Hu‑
manitas, Bucureşti, 2008, 
p. 221.
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„Frica de dumnezeu îţi dă putere să n‑ai frică”

„Frica de Dumnezeu dă putere. Ea nu slăbănogeşte. Cu cât e mai mare 
frica de Dumnezeu în cineva, cu atât e mai prezent El în acela cu puterea 
Lui, care se răspândeşte din El. De aceea, cel plin de frica lui Dumnezeu 
e plin de puterea Lui. Căci în frica aceasta este trăirea prezenţei covârşitoare 
a lui Dumnezeu. Frica de Dumnezeu îţi dă putere să n‑ai frică de altceva. 
Te ajută împotriva patimilor, îţi mobilizează şi întăreşte toate resursele de 
luptă. În frică, Dumnezeu e trăit ca cel ce nu poate fi definit: mysterium 
tremendum. Existenţial şi apofatic e o frică ce‑ţi deschide orizontul de 
dincolo de lume, care în acelaşi timp te atrage, care te face să te pocăieşti 
de păcate şi să urmăreşti binele, simţindu‑L pe Dumnezeu ca susţinătorul 
binelui”2.

„o nebunie mai înţeleaptă ca orice înţelepciune”

„Cel mai mare val al iubirii lui Dumnezeu pornit spre noi este întruparea 
Fiului Său. Acest val e de aceea şi mai neînţeles de noi. Această faptă ni 
se pare o nebunie din cauza suprabunătăţii şi înţelepciunii manifestate în 
ea; ea ne apare ca o slăbiciune a lui Dumnezeu, din cauza puterii supra‑
abundente arătate în ea. Căci e o putere supraabundentă slăbiciunea care 
înfăptuieşte ceea ce nu poate înfăptui puterea firii noastre, aceea care face 
pe Dumnezeu om purtător al slăbiciunilor noastre pentru a le învinge din 
lăuntrul firii noastre, ca să ne arate că o putem face şi noi, sau care ne dă 
şi nouă această putere de a le învinge din lăuntrul firii noastre. Şi e o 
înţelepciune supraabundentă nebunia care înfăptuieşte ceea ce nu poate 
înfăptui şi nici nu se poate gândi să înfăptuiască înţelepciunea ome nească: 
scăparea de moarte şi îndumnezeirea omului. Mintea noastră stă înmărmurită 
în faţa acestui paradox: o nebunie mai înţeleaptă ca orice înţelepciune. Dar 
în acest paradox care se refuză înţelegerii, simţim totuşi zvonul unei avalanşe 
de iubire, de înţelepciune şi de putere, care întrece toate iubirile, toate 
înţelepciunile şi toate puterile (...)”3.

„omul rău îi amărăşte şi îi agită pe toţi”

Ispitele semănate de draci îndeamnă la păcate care la început par dulci, 
dar pe urmă lasă o amărăciune care devine de nesuportat prin dezvoltarea 
lor în patimi. Omul are o dulceaţă în sine şi o răspândeşte în afară. Dim‑
potrivă, în omul pătimaş se aşează o drojdie de amărăciune, care, prin faţa 
lui întunecată, se răspândeşte şi în afară. Omul bun îi îndulceşte pe toţi pe 
măsura bunătăţii lui. De aceea sfinţii comunică o dulceaţă sufletească. Omul 

2  Părintele  Dumitru 
Stăniloae, nota 514 la 
Varsanufie şi Ioan, Scri
sori duhovniceşti, în Filo‑
calia XI, Editura Huma‑
nitas, Bucureşti, 2009, p. 
293.

3  Părintele  Dumitru 
Stăniloae, fragment din 
nota 441 la Sfântul Ma‑
xim Mărturisitorul, Am
bigua, Editura Institu tu‑
lui Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Ro‑
mâne, Bucureşti, 1983, 
p. 348.
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rău îi amărăşte şi îi agită pe toţi. Atât bunătatea, cât şi răutatea au o forţă 
iradiantă. De aici se vede că, atunci când cineva devine rău, fără să fi suferit 
vreo influenţă văzută pe măsura răutăţii lui, trebuie să fi primit această 
influenţă de la fiinţe rele nevăzute4.

„de iubire nu ne săturăm”

„De iubire nu ne săturăm. Ea ne dă mereu o nouă bucurie. Ea e nesfârşită 
şi nesfârşit nouă în manifestările ei. Faptul că există iubire e o dovadă că 
există o veşnicie, o infinitate veşnic nouă. Iar faptul că iubirea nu este decât 
între persoane arată că persoanele sunt pentru veşnicie şi că există o 
comunitate interpersonală supremă de iubire din veşnicie în veşnicie. Iar 
în iubire este adevărata cunoştinţă”5.

„neputinţa de a‑L iubi pe dumnezeu”

„Chinul iadului, constând în despărţirea de Dumnezeu cel iubitor şi iubit, 
nu poate consta şi într‑o ură a Lui. Dar cei din iad nu trăiesc în simţirea 
iubirii lui Dumnezeu, ci mai degrabă într‑o recunoaştere teoretică a faptului 
că El e iubitor şi merită să fie iubit, dar nu‑L poţi iubi. Neputinţa de a‑L 
iubi în mod real şi recunoaşterea că El ar merita să fie iubit şi că El e 
iubitor se unesc în mod paradoxal.

Neputinţa de a‑L iubi pe Dumnezeu e cu atât mai chinuitoare cu cât e 
recunoscut mai demn de iubire. Iar osândirea unora la chinuri nu e un act 
al lipsei de iubire a lui Dumnezeu, ci constă tocmai în neputinţa lor de a 
simţi iubirea Lui, neputinţă pe care şi‑au pricinuit‑o prin lipsa de efort a 
voii lor de a răspunde cu fapta iubirii Lui. In judecata finală a lui Dumnezeu 
asupra oamenilor se arată totuşi respectul lui Dumnezeu pentru libertatea 
omului, a cărui iubire a aşteptat‑o. Nu Dumnezeu pedepseşte pe oameni 
pentru că L‑au jignit, ci se pedepsesc ei înşişi, făcându‑se neputincioşi de 
a‑L iubi.

Dar se pune întrebarea: cum Se împacă atunci Dumnezeu cu suferinţa 
lor? Dumnezeu acceptă această stare a lor, pentru că respectă libertatea lor. 
Avem aci marea taină a libertăţii omului unită la unii de la o vreme cu 
neputinţa lor. Omul adevărat se revelează prin tărie şi Dumnezeu îl vrea 
tare”6.

Părintele dumitru Stăniloae, despre deasa împărtăşanie

„Sfânta Împărtăşanie este o mare sărbătoare, care ridică această zi peste 
toate celelalte de peste an”.

4  Părintele Dumitru 
Stăniloae, Nota 698 la 
Varsanufie şi Ioan, Scri
sori duhovniceşti, în Filo‑
calia XI, Editura Huma‑
nitas, Bucureşti, 2009, p. 
402.

5  Părintele  Dumitru 
Stăniloae, Nota 753 la 
Sfântul Ioan Scărarul, 
Cartea despre nevoinţe, 
în Filocalia IX, traducere 
din greceşte, introducere 
şi note de pr. prof. dr. 
Dumitru Stăniloae, Edi‑
tura Humanitas, Bucureşti, 
2002, p. 343.

6  Păr in te le  Dumit ru 
Stăniloae, Nota 39 la 
Sfântul Maxim Mărtu ri‑
sitorul, Scrieri, partea a 
doua, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Ro‑
mâne, Bucureşti, 1990, 
p. 25.
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—Ce rol are duhovnicul pentru sporirea duhovnicească a creştinului?

— Are un foarte mare rol. Cei mai buni fii ai Bisericii au fost formaţi 
de cei mai iscusiţi duhovnici. Dar pentru aceasta se cere să jertfească timp 
şi căldură duhovnicească din inimă pentru fiecare, ducându‑l pe drumul 
învă ţăturii evanghelice, începând cu fiecare, cu răbdare, de unde se află.

— Care sunt efectele Sfintei Împărtăşanii?

— Prin Sfânta Împărtăşanie primim Trupul cel înviat al lui Hristos cel 
înviat, ca arvună a învierii noastre. Şi pentru că primim toţi acelaşi Trup 
al lui Hristos, ne unim şi noi întreolaltă. De aceea Sfânta Liturghie şi 
Euharistie întreţin în gradul cel mai înalt unitatea Bisericii.

— În ce măsură Sfânta Împărtăşanie ajută la îndumnezeirea omului? 
În acest scop se poate recomanda o mai deasă împărtăşanie?

— Sfânta Împărtăşanie ajută la îndumnezeirea noastră, dacă este primită 
cu credinţă, cu pocăinţă şi dacă facem şi noi efort spre faptele bune, ca 
prin puterea Trupului înviat al lui Hristos să putem înainta spre o viaţă 
asemenea lui Hristos cel jertfit şi înviat. Împărtăşania mai deasă, cu toată 
pregătirea, face ca în trupul şi sângele nostru să se întipărească tot mai mult 
Trupul şi Sângele cel curat şi înviat al lui Hristos, făcându‑ne tot mai 
asemenea sfinţilor în curăţie, în dragoste, în duh de jertfă şi în puterea de 
a învia spre viaţa de veci, întru fericire. Astfel, devenim tot mai mult fii ai 
Tatălui după har şi fraţi între noi, în Hristos7.

— Ce părere aveţi despre unii preoţi care acordă fără canon prea des 
Sfânta împărtăşanie? Nu cumva prin această practică ne apropiem de cea 
catolică şi desacralizăm cele sfinte?

— Sfânta Împărtăşanie se dă credincioşilor care n‑au căzut din credinţă 
şi au primit iertarea păcatelor grele prin Taina Spovedaniei. Unele dintre 
aceste păcate cer după mărturisirea lor un timp mai îndelungat de pocăinţă 
după săvârşirea lor: ucideri, avorturi. Celor ce trăiesc în desfrâu sau necu‑
nunaţi, chiar dacă arată această stare a lor unui duhovnic, nu pot fi primiţi 
la Sfânta împărtăşanie atâta timp cât continuă să se afle în această stare. 
Credincioşii fără păcate foarte grele se pot împărtăşi de mai multe ori pe 
an, dar numai după spovedanie. E o tradiţie a Bisericii să acorde acestor 
credincioşi spovedania de patru ori pe an, în cele patru posturi mari: Postul 
Paştilor, al Crăciunului, al Adormirii Maicii Domnului şi al Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel. Cei mai râvnitori şi cu o viaţă cât mai curată se pot împărtăşi 
şi mai des, dar totdeauna după spovedanie, şi cu cel puţin patru zile de post 
anterior, dintre care numai două sunt de post deosebit (Miercuri‑Vineri). O 

7 Ieromonah Ioanichie 
Bălan, Convorbiri duhov
nicești, Episcopia Roma‑
nului și Hușilor, vol I, 
1984, pp. 184.
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hotărâre a Sinodului din Constantinopol, la sfârşitul secolului XVIII, 
când se născuse o discuţie, dacă e bine să se împărtăşească cineva mai 
des sau mai rar, a hotărât că se poate şi una şi alta, dar totdeauna după 
spo vedanie.

„aceasta poate duce la un automatism lipsit de simţire 
al primirii Sfintei Împărtăşanii”

— Gândindu‑ne la tradiţia din timpurile de la început ale Bisericii şi la 
îndemnul dat prin preot la fiecare Liturghie: «Cu frică de Dumnezeu, cu 
credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!», se pare că s‑ar cuveni ca să nu 
rămână nici o Sfânta Liturghie la care să nu se împărtăşească câţiva credin‑
cioşi dintre cei cu o viaţă curată. Dar credem că nu e bine să se împărtăşească 
toţi credincioşii sau foarte mulţi la fiecare Sfânta Liturghie, fără spovedanie 
şi fără post, chiar dacă ei se socotesc lipsiţi de păcate grele. Aceasta poate 
duce la un automatism lipsit de simţire al primirii Sfintei împărtăşanii. 
Trebuie să trăim cu cutremur acest moment, atât din pricina obişnuinţei 
noastre cu tot felul de gânduri, de critici ale altora, de supărări cu alţii, cât 
şi din conştiinţa că ne împărtăşim cu Trupul prea curat al Domnului cerului 
şi al pământului şi cu prea scump Sângele Lui.

Pentru poporul nostru, mai ales pentru cel de la sate, Sfânta Împărtăşanie 
este o mare sărbătoare, care ridică această zi peste toate celelalte de peste 
an. Toţi oamenii se pregătesc cu multe rugăciuni, se îmbracă cu haine 
nefolosite alte dăţi, se iartă toţi unii cu alţii, se feresc în acea zi cât mai 
mult de la grijile obişnuite ale vieţii.

— Ce fapte bune ar trebui să facă credincioşii înainte de Sfânta Împărtă
şanie? Dar după aceea?

— Credincioşii trebuie să se împace cu cei cu care sunt supăraţi înainte 
de primirea Sfintei Împărtăşanii; să ceară iertare celor pe care i‑au supărat 
şi să ierte pe cei ce le‑au pricinuit supărări, dacă sunt apropiaţi aceia sau 
accesibili telefonic, prin comunicare personală; iar dacă nu, ştergând din 
sufletul lor orice urmă de mâhnire, şi odată cu aceasta rugându‑se pentru 
ei. Aceasta înseamnă să se împărtăşească cu cuget «curat». Dacă sunt 
oameni lipsiţi în jurul lor, e bine, dacă pot, să‑i ajute; dacă sunt bolnavi, 
bătrâni, fără nimeni lângă ei, să‑i cerceteze. Să împlinească sfaturile ce le 
sunt date de duhovnic.

— Spuneţine ceva despre bucuria duhovnicească pe care o primesc 
credincioşii după Sfânta Împărtăşanie. Nu este o arvună a bucuriei cereşti?
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— Credincioşii trăiesc după Sfânta Împărtăşanie liniştea de a fi iertaţi 
de Dumnezeu, bucuria de a simţi pe Hristos în ei, de a nu mai fi închişi 
într‑o viaţă pur pământească. Au bucuria de a se simţi împăcaţi cu toţi 
oamenii, de a‑i înţelege şi iubi pe toţi. Ea este de fapt o arvună a bucuriei 
cereşti, când fiecare va fi ca un frate al tuturor şi ca un fiu iubit al Tatălui 
ceresc şi frate iubit al lui Hristos.

— În concluzie, care sunt cele mai importante efecte, daruri, pe care ni 
le aduce Sfânta Împărtăşanie?

— Învăţătura Bisericii afirmă că Sfânta Împărtăşanie ni se dă spre iertarea 
păcatelor şi spre viaţa de veci, adică spre viaţa de veci întru fericire. Căci 
Trupul şi Sângele preacurat ale lui Hristos şterg din fiinţa noastră păcatele 
din ştiinţă şi din neştiinţă pe care n‑am reuşit să le mărturisim, iar veşnicia 
trupului înviat al Domnului, scăpat de coruptibilitate, pune şi în sufletul 
nostru puterea refacerii trupului nostru întru nestricăciune şi fericire la 
învierea cea de obşte.

Iertarea şi ştergerea în profunzime a tuturor păcatelor noastre ne vine 
din starea de fii ai Tatălui ceresc pe care o primim din întipărirea în noi a 
trupului Fiului Său Unul Născut, şi tot această stare ne asigură şi viaţa de 
veci întru deplina fericire a fiinţei noastre întregi. Iertarea păcatelor întru 
profunzime echivalează cu o «întărire» a noastră, care am suferit o slăbire 
prin păcate, şi cu o «tămăduire» a bolilor mai mult sau mai puţin vădite 
ale sufletului şi ale trupului ce ne‑au venit în forma şi de pe urma păcatelor. 
Această tămăduire şi întărire (afirmată de rugăciunile dinainte şi de după 
împărtăşire) a trupului şi mai ales a sufletului, va da şi ea putere sufletului 
să‑şi refacă trupul la învierea cea de obşte, ca şi puterea de durată veşnică 
şi fericită a persoanei noastre.

Dar Sfânta Împărtăşanie, aducând aceste efecte în om, îi dă calitatea de 
moştenitor al Împărăţiei cerurilor, o dată ce e unit cu Hristos, Care a devenit 
şi ca om Fiul Împăratului acestei împărăţii, adică al Tatălui. Calitatea de 
fiu al Tatălui, al Împăratului veşnic, de moştenitor al Împărăţiei, împreună 
cu Fiul Unul Născut, îi dă omului şi îndrăznirea către Tatăl în toate cererile 
ce le face. El îşi despovărează conştiinţa de păcate, de frica de rob, păstrând 
doar sfiala de fiu. Nu se mai simte osândit, supus judecăţii. De aceea, cere 
Tatălui încă înainte de împărtăşire să‑l învrednicească să‑i spună cu îndrăz‑
nire «Tată». Iar toate aceste simţiri şi calităţi le primeşte credinciosul, pentru 
că a primit şi Duhul de Fiu de care e plin trupul lui Hristos (Rugăciunea 
preotului înainte de Tatăl nostru)8.

Părintele dumitru STĂniLoaE, note filocalice

convorbire cu arhim. ioanichie BĂLan

8 Ieromonah Ioanichie 
Bălan, Convorbiri duhov
nicești, Episcopia Roma‑
nului și Hușilor, vol II, 
1984, pp. 64‑66.
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DIALOG ORTODOX

Lucian Blaga 
între filosofie şi teologie

ştiinţă şi credinţă

Spre deosebire de alte sisteme filosofice, care au ambiţia unor afirmaţii 
apodictice, sistemul lui Blaga nu certifică decât un unic concept, şi acela 
cu sens negativ: cel de mister. După cum Descartes susţine că singura cer
titudine este aceea a egoului, tot astfel Blaga afirmă că nu putem avea decât 
certitudinea misterului omniprezent. Până aici nu avem nimic original: orice 
formă de cunoaştere religioasă precum şi multiplele gnoze au o intimă rela
ţie cu misterul. În plus, teologia pe care Blaga o frecventase, este la rândul 
ei centrată pe ideea de taină. În sfârşit, marele lui contemporan, Martin 
Heidegger vorbea despre adevărul fiinţei ca ieşire din ascundere. Ceea ce 
este original în doctrina blagiană asupra misterului se referă la încerca
 rea de a da acestuia o structură, de a crea o topologie şi chiar o topografie 
a misterelor.

Pentru Heidegger, cunoaşterea nu mai comportă o structură liniară şi 
cumulativă. În loc să vorbească despre o progresie a cunoaşterii ştiinţifice, 
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despre o acumulare de date interpretate teoretic, Heidegger vorbea despre 
revelarea fiinţei şi despre adevărul ei. Dar ieşirea din ascundere a fiinţei 
nu era o dezvăluire transparentă a esenţei ei, ci camufla fiinţa. La Heidegger 
nu există o dezvăluire care să nu fie totodată o ascundere, nu există revelare 
care să nu însemne şi ocultare. De aici teza heideggeriană că uitarea fiinţei 
nu este un accident, ci ţine chiar de constituţia adevărului fiinţei.

La Blaga misterul nu este un echivalent al ignoranţei. Misterul nu este 
suma a ceea ce noi nu ştim. Misterul este pentru filosoful român o formă 
paradoxală de cunoaştere. După Blaga soluţia unui mister poate avea trei 
raporturi:
1. soluţia diminuează misterul;
2. soluţia menţine misterul;
3. soluţia potenţează misterul.

În funcţie de aceste trei direcţii Blaga imaginează o sarcină cognitivă a 
misterului asemănătoare numerelor în algebră. În acest sens vorbeşte de:
– plus cunoaştere (soluţia 1);
– zero cunoaştere (soluţia 2);
– minus cunoaştere (soluţia 3)

Blaga susţine că există o dublă natură a intelectului sau o dublă funcţio
nare a lui dacă nu chiar ar fi vorba de două intelecte, două facultăţi cog
nitive. Prima este numită de Blaga intelect enstatic, care serveşte adaptării 
şi are o funcţie pragmatică, neproblematică şi care întreţine cu cunoaşterea 
un raport de relaţie liniară, fără tensiuni. Un asemenea intelect enstatic nu 
poate avea decât o plus cunoaştere. Cea dea doua funcţie, intelectul ecsta
tic,  poate avea toate cele trei forme (minus, plus şi zero cunoaştere). Spre 
deosebire de intelectul enstatic, care ar dezvolta o cunoaştere paradisiacă, 
lipsită de tensiuni, intelectul ecstatic crează o tensiune in obiect, produ
cânduse o despicare efectivă a obiectului întro latură fanică (arătată) şi o 
latură criptică (ascunsă). Blaga  demonstrează cu exemple din teoriile fizice 
modul de funcţionare al acestui tip de cunoaştere şi al tensiunii ei interne 
(urmărirea modului de despicare epistemologică a obiectului). Prin această 
despicare, obiectul îşi pierde omogenitatea şi îşi dezvăluie penumbra. 
Obiec tul nu mai este un dat transparent a cărui cunoaştere ar depinde 
numai de multiplicarea unghiurilor de vedere. El este scindat chiar în 
interioritatea lui.

Pornind de la această tripartiţie a misterelor, Blaga analizează cunoaşterea 
de tip dogmatic în lucrarea Eonul dogmatic. În versiune blagiană, dogma 
nu reprezintă formularea unui mister de credinţă, ci o posibilă metodă, un 
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posibil algoritm care poate fi extins şi în afara teologiei, cu funcţii cognitive 
fertile, inclusiv în câmpul ştiinţelor. Ideea investirii conceptului de dogmă 
cu valenţe metodologice şi epistemologice a constituit un fapt cultural cu 
totul original şi surprinzător. Nu e puţin lucru ca un filosof certat cu teologia 
oficială să sugereze, plecând de la dogmatica creştină, o dogmatică ateo
logică. Pentru Blaga,  metoda dogmatică îşi caracterizează esenţa  prin 
natura ei antinomică. Întotdeauna o dogmă presupune o antinomie, dar o 
antinomie care nu poate fi echivalată cu alte antinomii cum ar fi antinomia 
metafizică, dialectică şi cea ştiinţifică. Blaga ţine să diferenţieze antinomic 
dogmatica faţă de orice alt tip de cunoaştere antitetic nedogmatic. Cea mai 
importantă trăsătură a antinomiei dogmatice constă în faptul că se află 
întrun conflict profund cu logica şi că în sfârşit rezolvarea acestei tensiuni 
logice presupune scindarea unor concepte care în gândirea uzuală sunt date 
întotdeauna împreună căci avem dea face cu termeni solidari. Rezolvarea 
unei contradicţii dogmatice se realizează tocmai prin scindarea unor termeni 
solidari. Acest tip de rezolvare a unei contradicţii va fi numită de filosof 
transfigurarea unei antinomii.

De pildă dogma Sfintei Treimi afirmă că Dumnezeu este şi unic şi trinitar. 
Evident, în enunţ vedem o contradicţie logică ce calcă principiul identităţii. 
(Ceea ce este unul nu poate fi mai mulţi)1. Rezolvarea acestei contradicţii 
se face când deja despărţim fiinţa şi persoana. Conceptul de persoană este 
subordonat celui de fiinţă. Deci Dumnezeu este unul după fiinţă şi întreit 
în persoane. O astfel de rezolvare nu este logică, ea amplifică tensiunea 
logică. Acest mod de cunoaştere îl identifică apoi Blaga în două teorii 
ştiinţifice: teoria cantoriană a mulţimilor şi mecanica cuantică.

Eonul dogmatic este o operă epocală, dogma fiind un mister formulat, 
structurat care forţează logica. Blaga încearcă o conjuncţie între teologie 
şi filosofie. El vrea un dialog consistent  nu formal între cele două domenii 
ale spiritului. Eonul dogmatic este o piatră de hotar în teologie şi în filosofie. 
Scolasticii au aristotelizat dogma, pe când Blaga redă singularitatea şi 
originalitatea ei. Dogma la Blaga este ireductibilă şi la ceea ce spune Platon, 
în dialogul Parmenide, şi le ceea ce spune Aristotel şi la ceea ce spune 
Hegel cu privire la raportul Unu – Multiplu. Cu toate acestea, Blaga vede 
în dogmă numai o metodă de cunoaştere. El este mai mult descriptiv decât 
explicativ2. Eonul dogmatic nu este nici paradisiac nici luciferic. Aici este 
vorba despre o a treia formă de cunoaştere. Aici misterul este mult mai 
amplu. Dispare dihotomia cripticfanic. În dogmatică totul este criptic. 
Dogma transcede timpul şi istoria. Aşa că nu credem că  greşim dacă numim 
această cunoaştere eshatonică3.

1 Aceeaşi contradicţie e 
prezentă şi în „unirea 
ipostatică”.

2 Există relativ recent o 
încercare de a continua 
acest demers cognitiv. Este 
vorba de gruparea filo so
fică şi literară Castalia de 
la Cluj care editează anua
rul de arte speculative cu 
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O altă componentă fundamentală a gândirii lui Blaga este filosofia stilului 
expusă în Trilogia culturii şi mai ales în a treia parte a Trilogiei valo rilor: 
Fiinţa istorică. Pentru Blaga stilul nu reprezintă o calitate a scriiturii, nu 
ţine de o estetică a scrisului şi nici măcar de diferenţa specifică ce marchează 
originalitatea unui autor sau a unei opere. Pentru Blaga stilul reprezintă o 
structură de adâncime a inconştientului care îşi pune amprenta pe toate 
faptele unei epoci începând de la marile creaţii ale spiritului şi terminând 
cu banalele realităţi cotidiene: vestimentaţie, comportament etc. Stilul repre
zintă o morfologie a inconştientului, o morfologie abisală. O asemenea 
structură stilistică este asemuită de Blaga unui câmp cu liniile sale de forţă. 
Blaga crează conceptul de câmp stilistic, metaforă împrumutată din fizică 
pe care o înlocuieşte cu alta împrumutată din matematică: matrice stilistică. 
Structurile de rezistenţă ale unui stil vor fi atunci fie echivalate cu liniile 
de forţă ale câmpului stilistic fie cu determinaţiile unei matrici. Aceste 
structuri stilistice îşi pun amprenta şi asupra ştiinţei, şi asupra creaţiei 
ştiinţifice şi asupra sistemelor filosofice şi asupra religiilor.

Pentru Blaga orice fel de revelaţie este determinată stilistic. El analizează 
structura stilistică a extazelor mistice, identificând diferenţe sau incom
patibilităţi între tipurile de experienţă mistică. Întotdeauna reveleţia mistică 
este filtrată stilistic şi niciodată nu poate  vedea absolutul independent de 
structurile culturale ale inconştientului4.

Şi mai surprinzător pare modul în care Blaga explică, utilizând aceeaşi 
grilă stilistică, teoriile ştiinţifice. Trecerea de la paradigma Ptolemeică la 
cea Copernicană şi Galileiană ţine de anumite schimbări stilistice. Astfel 
universul închis şi concentric al grecilor a fost înlocuit cu un univers 
infinit şi dinamic. Evident aici identificăm structuri prin care inconştientul 
se raportează la realitate şi care se schimbă de la o epocă la alta. Există o 
progamare destul de stranie a acestor descoperiri. Nici o descoperire ştiin
ţifică nu poate surveni, zice Blaga, dacât în epoca ce o face cu putinţă. Ca 
exemplu, Blaga aminteşte experienţa MichelsonMorley, care a condus la 
naşterea teoriei relativităţii. Dacă această experienţă ar fi fost făcută în 
timpul lui Galilei, şi existau suficiente mijloace tehnice în secolul al XVIIlea 
pentru a se realiza, ea ar fi fost luată ca un argument zdrobitor, decisiv 
pentru a demonstra că pamântul nu se învârte. Există la Blaga un deter
minism stilistic al istoriei. După ce în Trilogia valo rilor analizează deter
minismul în artă, în ştiinţă şi religii, în Trilogia cosmologică, în ultima 
parte a ei: Fiinţa istorică, Blaga urmăreşte acest determinism în istoria 
concretă a faptelor, a evenimentelor.

În sfârşit unul dintre punctele de forţă ale filosofiei blagiene este statutul 
metafizic al Marelui Anonim, prin care se poziţionează întro direcţie radical 

acelaşi nume. Membrii 
acestei grupări, filosofi, 
teologi şi scriitori, din 
care face parte şi semna
tarul acestor rânduri, îşi 
propun să ontologizeze 
interpretarea blagiană, să 
repună tema UnuluiMul
tiplu dogmatic în termeni 
ontologici.
3 În contrast cu gnose
logia blagiană care anti
cipa doar o recrudescenţă 
imanentă a eonului dog
matic, castalienii susţin 
nu numai o actualizare 
istorică, ci mai ales o ac
tualizare plenară, esha
tonică a dogmei ca ope
rator ontologic transfinit.

4 Subordonând revelaţia 
şi experienţa mistică fac
to rilor de stil, Blaga ope
rează o relativizare a lor, 
neagă natura transistorică 
a creştinismului, lucru pe 
care il reproşează Dumi
tru Stăniloae în lucrarea 
Poziţia domnului Lucian 
Blaga faţă de creştinism 
şi Ortodoxie’’, Tiparul ar
 hidiecezan, Sibiu, 1942.
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diferită de ontologia creştină. În absenţa unei cunoaşteri pozitive asupra 
naturii realităţii, Blaga susţine că noi proiectăm explicaţii cu valoare mitică, 
mai naive sau mai elaborate conceptual, dar niciodată reale, riguros adevă
rate. Blaga propune prin cosmologia lui un mit metafizic. Acest mit porneşte 
de la o Fiinţă omnipotentă, un Dumnezeu, numit de Blaga Marele Anonim, 
mister suprem şi gardian al misterelor.

Omnipotenţa acestui Dumnezeu este interpretată de Blaga întrun sens 
original, consecvent. Dacă Marele Anonim este atotputernic, atunci, el 
trebuie să aibă şi potenţă creatoare maximă, atunci el trebuie să poată crea 
alţi anonimi aidoma lui. Dacă Dumnezeu poate crea doar un cosmos inferior 
lui atunci acest fapt iar contrazice potenţa. Dacă Marele Anonim şiar da 
curs liber forţei lui creatoare, ar aduce la fiinţă în serie alţi Mari Anonimi 
cu nimic inferiori lui, dar o asemenea perspectivă ar genera o anarhie 
ontologică.

Războiul pentru supremaţie între aceşti zei egali ar deveni inevitabil, 
teomahia ar fi o posibilitate de neînlăturat. Şi atunci nu dintrun calcul egoist, 
ci din raţiuni ontologice profunde, pentru a salva centralismul existenţei, 
Marele Anonim decide săşi autocenzureze la maximum potenţele creatoare. 
Singurele emanaţii ale Marelui Anonim provin din periferia lui şi nu din 
centrul lui. Astfel în loc de Dumnezei infiniţi, Marele Anonim creează 
particule infinitezimale de Dumnezeire (adică atomi de Dumnezeu). Acestea 
sunt diferenţialele divine. Diferenţialele se unesc în atomi fizici, structuri 
moleculare, corpuri fizice, aştrii, galaxii etc. Sufletul ar fi după Blaga el 
însuşi un astfel de compus format din cele mai subtile diferenţiale. Neavând 
o natură simplă, sufletul este el însuşi muritor. Problema unei vieţi eterne 
apare pentru Blaga ca un nonsens.

Tot ceea ce există în cosmosul văzut şi nevăzut este pentru Blaga agregat 
de diferenţiale divine, ele fiind indestructibile, simple şi eterne5. Matricile 
sau câmpurile stilistice sunt forme de cenzură prin care Marele Anonim 
impune inconştientului o deformare, îl obligă să privească realitatea prin 
ochelari stilistici, adică incorect. Dacă omul ar ajunge la cunoaşterea adevă
rului, crede filosoful de la Lancrăm, ar deveni periculos. Apărând misterele 
de om, Marele Anonim îl apără pe om de sine însuşi, apărând în acelaşi 
timp ordinea cosmică.

În concluzie, diferenţa de fond dintre metafizica blagiană şi teologia 
creştină este că Dumnezeul teologilor se revelează, intră în relaţie personală 
cu fiinţa, nu se ascunde ca Marele Anonim6.

Prof. Univ. dr. Vasile chira, 
Sibiu

5 Nu putem să nu vedem 
în diferenţialele divine ale 
lui Blaga  cores ponden
tele monadelor leibni
ziene.

6 Una dintre criticile ade
sea persiflante aduse de 
Dumitru Stăniloae cen zu
rii instituite de autarhul 
divin imaginat de Blaga 
este şi aceea că Marele 
Anonim este mai degrabă 
Marele Fricos, vezi Dumi
tru Stăniloae op. cit.
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repere culturale

DIalOG OrtODOX

Virușii culturali și virușii proiectați (II)

Probleme majore pe care noua matrice existențială 
le pune educației azi
Delincvența – un fenomen în expansiune în arii geografice 
și culturale diverse 

Literatura de specialitate (îndeosebi criminologia și sociologia) a stabilit 
de mai multă vreme relația inversă dintre capitalul social și delincvență, 
prezența delincvenței în cote ridicate indicând o rezervă scăzută de capital 
social într‑o comunitate/societate.

Este bine știut că în perioada imediat următoare celui de‑al doilea război 
mondial, în S.U.A. crimele și jafurile s‑au aflat în declin, ceea ce indică 
puterea de influență a normelor informale care promovau cooperarea între 
americani în momente de răscruce, care le periclita ordinea socială, comu‑
nitatea, chiar existența. Și totuși, așa cum vom preciza imediat, după anul 
1963 se produce o schimbare dramatică în societatea americană.

Cam în aceeași perioadă, în statele comuniste – state totalitare, poliție‑
nești – puterea de control a normelor informale asupra criminalității este 
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scăzută, controalele formale jucând rolul principal. Prin acest control formal 
se realizează dominația totală a puterii politice asupra societății. Puterea 
totalitară, exercitată invariabil și continuu instaurează o ordine socială în 
care aproape nimeni nu i se mai opune. Chiar și unele norme informale 
sunt formalizate, condiții în care delincvența scade vertiginos. Este o evi‑
dență, deci, că în societățile guvernate totalitar oamenii respectă legile mult 
mai mult decât cei din societățile democratice însă, așa cum constata 
Fukuyama, aceasta nu semnifică întotdeauna o întemeiere a respectului față 
de legi într‑o mare rezervă de capital social. 

„Acest lucru – spune el – reflectă mai degrabă teamă de pedepsele draconice 
aplicate de un stat omniprezent și represiv”1.

Dacă în privința respectării normelor formale punctul de vedere este în 
mare parte corect (în mare parte, pentru că și în statele totalitare există 
oameni – chiar mulți – care respectă legea din convingere, nu neapărat din 
teama de constrângeri), în privința respectării normelor informale lucrurile 
trebuie nuanțate. Pentru că, indiferent de etapa în care s‑au aflat, regimurile 
totalitare nu au distrus total rezerva de capital social. Dimpotrivă, prin 
diverse manevre manipulatorii s‑au folosit de ea, întărind acele rețele sociale 
care le‑au fost utile. Destructurând, în același timp, acele rețele care le‑ar 
fi putut submina autoritatea. Una peste alta, se poate spune că multe norme 
informale ale societăților precomuniste, transcend și perioada regimurilor 
totalitare comuniste. De aceea, noi privim cu rezerve concluziile lui Fukuyama 
privitoare la cauzele creșterii ratei infracțiunilor în statele în care aceste 
regimuri au fost înlăturate:

„În asemenea condiții – constată el –, incidența infracțiunilor crește atunci când 
statul se prăbușește, iar oamenii nu se mai tem de poliție, aceasta s‑a întâmplat 
în întregul lagăr fost comunist, unde ratele infracțiunilor au crescut extraordinar 
după căderea Zidului Berlinului în 1989. Ceea ce observăm nu este o scădere 
bruscă a capitalului social în Rusia, Ungaria, Polonia și alte țări, ci mai degrabă 
descoperim că, încă din timpul regimului comunist, rezervele de capital social 
erau scăzute sau epuizate. Acest lucru n‑ar trebui să ne surprindă, întrucât 
obiectivul marxism‑leninismului era acela de a nimici o societate civilă inde‑
pendentă, precum și legăturile pe orizontală dintre cetățeni, legături pe care se 
bazează societatea civilă”2.

Remodelarea societății a fost unul din resorturile regimurilor totalitare, 
cum a remarcat Hanah Arendt, remodelarea presupunând destructurarea 
rețelelor tradiționale și anularea diversităților. Adică o uniformizare socială 
completă.

Cum bine se știe, procesul remodelării a reușit doar în parte, uniformiza‑
rea totală nefiind nici posibilă nici dezirabilă, chiar dacă se clama adesea 

1 Fr. Fukuyama, op.cit., 
p. 41.

2 Ibidem, pp. 41‑42.
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„omogenizarea deplină” în comunismul fără clase sociale, în care toți 
indivizii ar fi fost înglobați în „poporul unic muncitor”.

Reușind doar parțial, remodelarea nu a distrus total rezerva de capital 
social, multe norme informale coexistând cu normele formale. În acord sau 
în dezacord, cele două categorii de norme au coexistat.

Această coexistență nu indică o rezervă consistentă de capital social, ci, 
pur și simplu, o relație de concomitență. Dar, o relație care indică prezența 
(în cote diverse) a capitalului social, nicidecum destructurarea lui totală. 
De aceea, ideea conform căreia căderea Zidului Berlinului a generat o 
explozie a infracționalității în fostele state socialiste este o idee neconformă 
cu starea de fapt. Ea ascunde fecunda contaminare pozitivă (ca amploare, 
nu ca finalitate) ce a devenit posibilă după ieșirea din comunism a acestor 
societăți. Căderea Zidului Berlinului a fost doar o condiție favorizantă, un 
catalizator al contaminării cu efectele Marii Rupturi, așa cum am explicat 
acest fenomen în primul capitol. Ne‑o dovedește însăși evoluția delincvenței 
din societățile occidentale, o evoluție ciclică, cu fluxuri și refluxuri, cu 
ascensiuni și căderi la intervale de timp relativ scurte. Iar anii ’80 au fost 
ani în care delincvența a cunoscut spre sfârșitul intervalului, cote ridicate 
în multe țări dezvoltate, societățile comuniste devenind libere exact pe 
„creasta” valului infracționalității. Tabloul pe care ni‑l propune Fukuyama 
este, de această dată, semnificativ, argumentând, practic, concluziile noastre. 
Îl prezentăm pe larg:

„Începutul marii escale a delincvenței postbelice (în S.U.A. n.n.) datează de 
prin 1963 și în anii următori fenomenul s‑a accentuat. Nu este de mirare că 
ultimii ani ai deceniului șapte au devenit o perioadă în care «legea și ordinea» 
au fost exploatate politic de conservatori; Richard Nixon a câștigat alegerile, 
învin gându‑l pe Hubert Humphrey în 1968 în parte pentru că a făcut apel la 
temerile americanilor privind escaladarea infracționalității.
După ce s‑au aflat într‑un ușor declin pe la mijlocul anilor ’80, ratele infrac‑
țiunilor în Statele Unite au crescut brusc la sfârșitul anilor ’80 și au culminat 
în 1991‑1992. De atunci, ratele actelor de violență și infracțiunilor au scăzut 
spectaculos în zonele unde crescuseră cel mai rapid în anii ’60, ’70 și ’80 – în 
New‑York, Chicago, Detroit, Los Angeles și alte orașe mari. În prezent, rata 
crimelor din New‑York a revenit la nivelul din anii ’60, când a început Marea 
Ruptură. De remarcat că această creștere vertiginoasă a delincvenței a coincis 
cu intrarea în adolescență a generației apărută din explozia demografică post‑
belică și cu scăderea încrederii și a implicării civice.
Ceea ce probabil că americanii nu știu este că această creștere a ratelor infrac‑
țiunilor s‑a produs practic în toate țările avansate, cu excepția celor asiatice, 
aproximativ în aceeași perioadă de timp”3.

Tabloul prezentat de Fukuyama este un tablou constatativ‑descriptiv, 
oferind indicii prețioase despre delincvență în S.U.A. pe durată extinsă de 

3 Ibidem, pp. 42‑43.
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timp (aproape o jumătate de secol). Ciclicitatea este caracteristica principală 
și evidentă, creșterile ratei delincvenței fiind urmate de relaxări permisive 
rezervei de capital social care, la rândul ei, acumulează un nou potențial 
de manifestare a devianțelor sociale. Fukuyama nu explică resorturile feno‑
menului, ci sugerează cauza principală a declanșării lui: Marea Ruptură. 
O ruptură totală cu trecutul, cu valorile și normele tradiționale, care îngră‑
deau liber tatea individuală, o ruptură cu ordinea socială și stabilitatea macro 
și microstructurală a comunităților, o desprindere de normele unificatoare, 
o contestare a legăturilor naturale dintre generații. O revoltă a noii generații 
împotriva trecutului considerat decadent și constrângător. „Centura de rugină” 
agravează situația prin consecințele ei dezastruoase, care afectează o mare 
parte a populației, radicalizând‑o. Marea Ruptură este rezultatul unei stări 
de spirit creată în S.U.A. ca urmare a acumulării în mentalul colectiv al 
unor grupuri de tineri (generația născută în perioada imediat următoare celui 
de‑al doilea război mondial, pe când delincvența s‑a aflat în declin) a unor 
frustrări care s‑au amplificat o dată cu declanșarea războiului din Vietnam. 
Virusul socialismului contaminase populația din mai bine de 1/3 din supra‑
fața globului, răspândindu‑se cu repeziciune și multiplicându‑se în mintea 
indivizilor, alienați, dezorientați. Vehicul pentru meme dominante precum 
mema Revoluția violentă, virusul socialismului a avut în anii ’60 un mare 
rol în radicalizarea generațiilor tinere din mai multe state dezvoltate. Răz‑
boiul Rece contribuie și el la radicalizarea celor infectați cu virusul minții 
(socialismul), amplificând reacțiile „fără limite”.

În 1963, în S.U.A., mema Lege și Ordine pierde teren în disputa cu 
mema Fără limite. Dacă vreme îndelungată s‑a dovedit că înlocuirea gloan‑
țelor cu buletinele de vot a fost benefică pentru ordinea socială și siguranța 
oricărei persoane care conviețuia în democrația americană, a fost suficient 
un singur moment (ora 1230 din ziua de 22 noiembrie 1963) spre a se dovedi 
cât de vulnerabilă este societatea americană, în condițiile în care nu bule‑
tinele de vot, ci gloanțele l‑au eliminat pe președintele Kennedy. Și nu din 
viața politică, ci din viață! Uimind întreaga lume: cel mai puternic om din 
lume este ucis, pe când se afla într‑o vizită oficială (chiar dacă avea caracter 
electoral) în miezul zilei, în ciuda măsurilor de securitate adoptate prin 
protocol de grad zero. Acest nefericit eveniment a dovedit că se poate orice, 
că mema Fără limite dobândise valențe maxime.

Iar complicitățile (chiar de rang înalt) la acest atentat demonstrează că 
nu este vorba de o conduită deviantă întâmplătoare, ci de o diminuare a 
rezervei de capital social.

A fost nevoie de intervenția directă a statului (exploatarea politică de 
către conservatori a memei Lege și ordine în anul 1968 este edificatoare 
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din acest punct de vedere) spre a reactiva rezerva de capital social, temerile 
americanilor privind escaladarea infracționalității contribuind semnificativ 
la acest proces. Semnificativ, dar nu definitiv, întrucât alte valuri ale delinc‑
venței s‑au succedat în marile orașe. Ceea ce dovedește că și la americani 
implicarea civică este sporadică, dar și că încrederea cunoaște perioade 
relativ extinse de scădere.

Două explicații pot fi date și reducerii ratei delincvenței în marile orașe 
în care fenomenul părea scăpat de sub control în anii ’60, ’70 și ’80. Una 
vizează o întărire a autorității etatice în aceste comunități care au dovedit 
un potențial ridicat de delincvență, ceea ce indică – chiar și într‑un regim 
democratic avansat – respectarea normelor formale din teama de constrângere, 
mema Lege și ordine impunându‑se nu doar din convingere, ci și prin forță. 
Ceea ce nu indică o mare rezervă de capital social, ci, mai degrabă, puterea 
controlului formal asupra comunităților respective. Cea de‑a doua explicație 
vizează chiar creșterea rezervei de capital social, pe baza convingerii privitoare 
la nevoia de lege și ordine, convingere ce sedimentează încrederea în norme 
(deopotrivă formale și informale), în promovarea cooperării între oameni.

În sprijinul ideii susținută de noi, privitoare la fecunda contaminare 
pozitivă vin seriile de situații care indică o creștere a ratei delincvenței în 
aceeași perioadă în alte state occidentale dezvoltate. S‑au înmulțit rapid 
infracțiunile violente în Anglia, Țara Galilor, Suedia, Canada, Noua Zeelandă, 
Scoția, Finlanda, Irlanda, Australia, Olanda, Italia, Spania. În aceeași peri‑
oadă, în Japonia faptele delincvente s‑au rărit. De asemenea, în Japonia și 
Singapore nivelurile infracțiunilor violente erau în scădere, în timp ce în 
S.U.A. asasinatele reprezentau o parte mult mai însemnată din infracțiunile 
violente decât în alte țări bogate4.

Fukuyama prezintă mai multe categorii de infracțiuni pentru a ilustra 
diminuarea rezervei de capital social. Astfel, pe lângă infracțiunile comise 
cu violență, sunt indicate infracțiunile contra proprietății, cele săvârșite de 
„gulerele albe”, precum și cele desemnate de criminologi prin sintagma 
dezordine socială: vagabondajul, scrierea de graffiti, bețiile în locuri publice, 
cerșetoria. Dar, pentru că asemenea fapte, deși în creștere, nu erau de pericol 
social ridicat, au fost dezincriminate: 

„Cu 40 de ani în urmă – consemnează el –, înainte de Marea Ruptură, majoritatea 
acestor activități erau considerate infracțiuni în Statele Unite și alte țări avansate; 
într‑adevăr, pe vremuri mare parte din activitatea poliției municipale se reducea 
la arestarea bețivilor și la alungarea cerșetorilor. Printr‑o serie de hotărâri 
judecătorești, în răstimpul ultimei generații, aproape toate aceste activități au 
fost scoase de sub incidența codului penal în Statele Unite, pe motiv că 
sancțiunile penale încălcau drepturile indivizilor la libera exprimare, la tratament 

4 Ibidem, p. 43.
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juridic adecvat etc. De exemplu, în San Francisco, arestarea bețivilor s‑a redus 
de la 60‑70% din numărul total de arestări în anii ’50, la 17% în 1992; numărul 
bețivilor, al celor fără adăpost, al cerșetorilor sau al vagabonzilor a crescut 
dramatic. În plus, în anii ’70 un mare număr de bolnavi mintal au fost eliberați 
din ospiciile unde fuseseră internați; deși intenția autorităților a fost aceea de 
a le oferi un mediu mai omenesc, urmarea a fost că străzile orașelor s‑au umplut 
de bolnavi mintal fără adăpost. Un fapt asemănător s‑a petrecut în Marea 
Britanie atunci când soarta unor persoane cu grave tulburări psihice a căzut în 
grija comunităților. Rezultatul acestor schimbări a fost crearea unei senzații de 
dezordine în multe orașe – ceea ce a prefațat adeseori, după cum a demonstrat 
criminologul WesleySkogan, creșterea delincvenței”5.

Dezincriminarea acestor fapte de dezordine socială, după cum se poate 
observa, nu presupune creșterea rezervei de capital social, ci dimpotrivă. 
Ele nu mai sunt decretate ca infracțiuni, slăbind, astfel, controlul formal, 
însă, diminuându‑se teama de coerciție, conduitele deviante încadrate în 
categoria indicată se înmulțesc. Mai mult, eliminându‑se seturi de constrân‑
geri, faptele de dezordine socială devin sursă pentru infracțiunile violente. 
Devin, totodată, mediu prielnic pentru proliferarea terorismului, printre 
cerșetori, bețivi, consumatori de droguri, vagabonzi „alipindu‑se” persoane 
implicate în acțiuni circumscrise acestui flagel. Dezordinea socială ampli‑
ficată indică, invariabil, o scădere drastică a rezervei de capital social în 
statele occidentale avansate. Iar problema nu se rezolvă prin recursul la 
dezincriminare, întrucât asemenea fapte există, se manifestă zilnic, fie că 
sunt etichetate ca infracțiuni sau ca simple abateri (devianțe sociale de 
pericol social mai scăzut). Acționându‑se în această direcție, pot fi dezin‑
criminate serii de fapte grave precum: traficul de droguri, traficul de per‑
soane, omorurile săvârșite sub influența drogurilor sau alcoolului, furturile 
ș.a.m.d. Ori, granița dintre anormal și normal, deși permeabilă (de la o 
comunitate la alta, de la o epocă istorică la alta), nu poate fi absolut 
flexibilizată, așa cum nici granița dintre bine și rău nu poate fi definitiv 
eliminată. Indiferent cât de agresivi sunt virușii minții promotori ai memei 
Fără limite și indiferent de nivelul în care este extinsă sfera „drepturilor 
omului”, pentru că orice comunitate/societate, în condiții normale își produce 
anticorpii prin care se conservă. Adică, își produce și multiplică serii de 
factori antientropici. 

Vestea bună este, deci, că orice comunitate/societate are un potențial de 
conservare, pe care și‑l creează. Vestea rea este că acest potențial nu este 
inepuizabil, că serii de factori entropici îi erodează resorturile și îi destruc‑
turează fundamentele identitare. Este o permanentă luptă între cele două 
categorii de factori, echilibrul potențial fiind mereu în pericol. Atât factorii 

5 Ibidem, pp. 45‑46. Fu‑
kuyama indică pe George 
Kelling și Catherine Coles, 
FixingBroken Windows: 
Restoring Order and Re
ducing Crime in Our Com
munities (Free Press, New 
York, 1996), p. 47 și Wes‑
ley Skogan, Disorder and 
Decline: Crime and the 
Spiral of Decay in Ame‑
rican Neighborhoods 
(Free Press, New‑York, 
1990).
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agresori, cât și factorii conservativi sunt viruși ai minții – vehicule pentru 
meme care programează comportamentul indivizilor. Istoria umană abundă 
în exemple de viruși ai minții care au distrus civilizații cândva înfloritoare. 
Viruși ai minții – vehicule pentru meme care instigau la dezordine socială – 
și care multiplicându‑se, s‑au răspândit, contaminând mințile majorității 
indivizilor. Făcând, deci, din cei infectați arma materială prin care dezor‑
dinea socială se instaurează.

Procesul nu este liniar, ci prezintă grade de complexitate și diverse durate, 
putând fi explicat prin raportare la instalarea unor subculturi. Astfel, virușii 
minții sunt vehicule pentru seturi de meme care întemeiază anumite sub‑
culturi care, pentru început, coexistă cu cultura dominantă. Cu cât sunt mai 
„bune”, cu atât memele subculturii instalate se vor răspândi mai repede, 
contaminând tot mai mulți indivizi.

Rezultatul contaminării depinde de conținutul – benefic sau nociv – al 
seturilor de meme ce articulează cultura dominantă și subcultura nou insta‑
lată, precum și de încrederea sedimentată în aceste meme (forța lor de 
rezistență).

Evoluția istorică a dovedit că următoarele posibilități au dobândit con‑
tur real:
• situația în care atât subcultura nou creată cât și cultura dominantă con‑

țineau meme „bune” și benefice (nivel ridicat de încredere în ambele 
categorii de meme promovate): cultura dominantă integrează subcultura, 
sporindu‑și rezerva de capital social și întărind ordinea socială;

• situația în care subcultura conține meme nocive, iar cultura dominantă 
meme benefice, în funcție de nivelele diferite de încredere generează 
rezultatele:
– cultura dominantă își subordonează subcultura, menținând ordinea 

socială (memele promovate de cultura dominantă sunt „bune” și 
benefice, în timp ce memele subculturii sunt „rele” și novice);

– subcultura erodează cultura dominantă, înlocuind‑o (memele promo‑
vate de subcultură sunt „bune” și nocive, în timp ce memele culturii 
dominante sunt „rele” și benefice); ordinea socială este destructurată;

• situația în care subcultura nou constituită conține meme benefice, iar 
cultura dominantă meme nocive:
– cultura dominantă suprimă subcultura (memele promovate de sub‑

cultură sunt „rele” și benefice, în timp ce memele promovate de cultura 
dominantă sunt „bune” și nocive); ordinea socială este menținută prin 
măsuri coercitive; echilibrul este fragil;

– subcultura propulsează cultura dominantă spre o altă cultură în care 
notele definitorii ale subculturii devin meme dominante (memele 
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promovate de subcultură sunt „bune” și benefice, în timp ce memele 
culturii dominante devin „rele” și nocive); ordinea socială „se reface”, 
fundamentându‑se pe noile meme dominante.

Constatările noastre au valoare pur explicativă, însă nu trebuie uitat că 
atunci când ideile (meme) au devenit dominante, au schimbat lumea. Serii 
de curente de gândire ce s‑au succedat în istoria devenirii umane stau 
mărturie în acest sens, „Binele” și „Mai binele” reprezentând tronfi în 
funcție de care s‑au (re)configurat năzuințele și opțiunile indivizilor și 
comunităților. Și cum „Mai binele” exprimă relativitatea „Binelui”, germenii 
minții privitori la schimbare pe direcția inerent dezirabilă vor avea mereu 
un spațiu vast de răspândire și manifestare. Un lucru este, însă, cert, 
confirmat de‑a lungul istoriei: Nu întotdeauna „Mai binele” s‑a dovedit a 
fi, într‑adevăr, mai bine pentru individ, comunitate/societate, omenire. Pentru 
condiția umană. Tocmai de aceea, este cât se poate de importantă decelarea 
memelor purtătoare de virușii schimbării și asigurarea unor finalități concrete 
principiului raționalității alegerii. Adică, printr‑un recurs permanent la 
educația centrată pe valori. O dovedește în mod substanțial Fr. Fukuyama 
prin comparațiile pe care ni le prezintă: 

„Situația din Asia se dovedește radical de cea a țărilor occidentale avansate. 
Cele mai bogate țări din Extremul Orient – Japonia, Coreea de Sud, Singapore 
și Hong Kong – care aveau (cel puțin până la criza economică asiatică din 
1997‑1998) un produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor comparabil cu cele 
din Europa și America de Nord, prezentau indici ai infracționalității mai scăzuți 
decât în toate țările Europei. Tendințele delincvenței în Japonia sunt deosebit 
de interesante: nu numai că ratele sunt pe ansamblu mult mai reduse decât în 
orice țară din OECD, dar ratele totale au scăzut de fapt în prima jumătate a 
perioadei respective, în timp ce ratele infracțiunilor violente au scăzut în întreaga 
perioadă”6.

Oricâte semne de întrebare pot ridica procedeele utilizate privind eva‑
luarea evoluției delincvenței (îndeosebi procedeele de raportare și consem‑
nare a statisticilor de către poliție), realitățile în sine nu pot fi contestate. 
Prin urmare, nici rezultatele comparațiilor care indică o evidență nu pot fi 
puse la îndoială, diferența de rezervă a capitalului social în țările asiatice 
dezvoltate, față de țările occidentale de același nivel fiind perceptibilă pentru 
orice observator obiectiv. Cum vom vedea într‑un capitol ulterior, esența 
problemei stă în puterea culturală întemeiată în seturi definite de valori.

Prof. Univ. Dr. Adrian GORUN, 
Universitatea „Constantin Brâncuşi”, 

Târgu Jiu

6 Ibidem, p. 46.
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FILE DIN ISTORIA NEAMULUI

DIALOG ORTODOX

Etnogeneza românească 
(III)

Structura şi teritoriul de formare a poporului român

Etnogeneza românilor înseamnă alcătuirea şi distingerea unei unităţi de 
cultură (civilizaţie), folosind acest nume, precum şi o limbă proprie. Pe un 
teritoriu comun s‑a închegat această unitate, cu un destin comun, creat de 
geografie, dar, mai ales, de voinţa membrilor săi. În studiul formării unui 
popor intră, ca probleme principale, structura sa etnică, teritoriul pe care a 
luat naştere, data apariţiei sale în istorie ca unitate distinctă, originea limbii 
proprii, adoptarea unui nume deosebitor.

Popoarele romanice, inclusiv cel român, cuprind, în general, pe toţi 
oamenii care vorbesc azi o limbă ce continuă în linie neîntreruptă (directă) 
vechea limbă latină. Popoarele romanice s‑au format pe un anumit spaţiu, 
în urma abandonării provinciilor romane, ca o consecinţă a destrămării 
economice, politice şi culturale a Imperiului. Aceste popoare sunt rezultatul 
aglutinării a trei straturi etnice consecutive: autohtonii (substratul), elemen‑
tele romanice dominante (stratul) şi cuceritorii barbari (germani, slavi) 
(ad stratul). Neamul românesc este un popor romanic (neolatin), alcătuit din 
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trei straturi etnice: tracii (daco‑geţii), care locuiau în nordul şi sudul Dunării, 
ei au fost supuşi de romani şi latinizaţi, iar la începutul evului mediu 
(secolele VI‑VII), slavii au cucerit ambele maluri ale fluviului şi au reuşit 
să desprindă romanitatea orientală de restul ei, iar latinii de răsărit, detaşaţi 
de masa romanităţii, au asimilat pe slavi şi s‑au închegat într‑un popor nou, 
românii. Spaţiul de naştere (formare) al unui popor nu este un cuib restrâns, 
ci o regiune întinsă. În sud‑estul Europei, la începutul evului mediu, poporul 
român era (şi a rămas) cel mai numeros. În evul mediu, românii erau un 
popor de spaţii mari (întinse), ei nu aveau oraşe, ci erau păstori şi agricultori 
(ţărani). Românii, ca popor, s‑au închegat pe un spaţiu mult mai întins, care 
includea Dacia (nordul Dunării) şi regiunea sud‑dunăreană (balcanică). 
Marginile romanităţii răsăritene se pot stabili pe temeiul numelor latine din 
inscripţii şi a a denumirilor de localităţi. Linia Jirecek (vezi mai sus) 
distingea între zona sud‑dunăreană, în care se vorbea greaca, faţă de cea 
latină: ea începea la Marea Adriatică, în nordul Albaniei, urma graniţa dintre 
provinciile Macedonia şi Prevalitana, la sud de linia Scutari‑Prizren, apoi 
graniţa dintre provinciile Tracia şi Dardania, iar mai spre răsărit traversa 
culmea Munţilor Haemus, care forma graniţa între Moesia şi Tracia, apoi 
Dobrogea, afară de coloniile greceşti, şi întreg nordul Dunării. Definirea 
în acest mod a întinderii teritoriale a romanităţii răsăritene se referă la 
secolele II‑VI e. n. şi axa acestei zone compacte latine era Dunărea. Jirecek 
o spune direct:

„De la Augustus şi până la Focas, în anul 600, timp de şase secole şi mai bine, 
s‑a vorbit latineşte la Dunăre, de la vărsarea Savei până în Deltă”1.

Mai dificilă este problema stabilirii graniţei de apus a spaţiului în care 
s‑a format poporul român. O masă romanică se întindea în provinciile care 
legau nordul Italiei de apusul Balcanilor, dar aceşti romanici nu făceau 
parte din strămoşii direcţi ai românilor şi nici din romanitatea orientală. 
Închegarea poporului român nu poate fi înţeleasă fără cunoaşterea amă‑
nunţită a romanităţii sud‑dunărene, a reduce spaţiul etnogenezei româneşti 
la regiunile nord‑dunărene este o eroare. Prin urmare, poporul român este 
continuarea etnică a romanităţii orientale, el s‑a format pe un spaţiu întins 
a cărui axă era Dunărea. Pentru români, ca şi pentru migratori, Dunărea 
n‑a fost o graniţă, o limită geografică insurmontabilă. P. P. Panaitescu subli‑
niază că pentru înţelegerea naşterii poporului român şi persistenţei lui pe 
teritoriul de formare este esenţial să ţinem seama de colaborarea (econo‑
mică) populaţiei autohtone cu „barbarii” şi a acestora cu Imperiul. În acelaşi 
timp, trebuie să avem în vedere şi faptul că în Dacia n‑a fost o colonizare 
străină, cu întemeierea de aşezări stabile, până în secolul al VII‑lea, la 
venirea slavilor. Din moment ce n‑a fost în Dacia o colonizare agricolă 

1 P. P. Panaitescu, op. cit., 
p. 114‑116.
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germană (goţii au avut aici nu sate, ci tabere), ca pe Rin sau în Raetia şi 
Noricum, numai daco‑romanii au asigurat subzistenţa migratorilor. Trebuie 
să înţelegem formarea poporului român ca pe aceea a unui popor care a 
stat locului, care nu şi‑a părăsit vetrele, întărit prin colonizări interne în spaţiul 
său de viaţă, ceea ce infirmă susţinerile mai vechi că, în faţa năvălirilor, 
românii s‑au retras în munţi, unde au trăit multă vreme ca păstori2.

Romanitatea răsăriteană compactă, de o parte şi de alta a Dunării, a fost 
dislocată de năvălirea şi colonizarea slavilor – de aceea anul 602 constituie 
o piatră de hotar în istoria noastră. În a doua jumătate a secolului al VI‑lea, 
slavii cuceritori au început o „colonizare cu obştii agricole” (Panaitescu), 
în nordul Dunării, unde s‑au instalat, dar, în secolul al VII‑lea (după 602), 
o mare parte a lor trec Dunărea, ca şi goţii odinioară (secolul IV‑378). Slavii 
au trecut Dunărea, în sud, „nu în căutare de aur, ci de pâine” (Panaitescu)‑în 
nordul Dunării, pământurile nu erau încă desţelenite, de aceea, în Dacia, 
nu s‑a putut închega un regat barbar, iar slavii s‑au aşezat în sud. Colonizarea 
slavilor în sudul Dunării a avut urmări însemnate pentru soarta romanităţii 
răsăritene. În primul rând, s‑a produs despărţirea romanicilor răsăriteni de 
masa romanităţii apusene, care au devenit în acest fel o insulă în mijlocul 
mării slave. Romanitatea aflată la câmpie, din sudul Dunării, în urma pătrun‑
derii masive slave a fost asimilată treptat (slavizată). Numai elementele 
romanice din regiunile de deal şi de munte (Munţii Haemus, Pind) şi‑au 
conservat neamul. Păstorii români (vlahi) din Macedonia şi Bulgaria, nordul 
Greciei şi Albania sunt urmaşii păstorilor traci romanizaţi . Păstorii români 
din Carpaţi şi Haemus nu sunt nomazi, iar transhumanţa lor presupune 
legarea de aşezări omeneşti stabile‑satele se află la câmpie iar vara urcă 
turmele la munte. Dar la sud de Haemus, în Pind, Rodopi şi Gramos, satele 
se află la munte, unde locuiesc şi stăpânii turmelor.

Această deosebire între cele două feluri de păstorit ne arată că daco‑roma‑
nii (românii din nordul Dunării) sunt autohtoni, pe când aromânii (cei din 
sud) sunt rămăşiţa unui popor, o ramură păstorească împinsă de la câmpie 
la munte, în urma colonizării slavilor. Izvoarele istorice bizantine ne arată 
că obârşia aromânilor (cei din sud) se află în romanitatea de la Dunărea de 
Jos. Astfel, Minunile Sf. Dimitrie din Thessalonic, legendă hagiografică, 
cuprinde descrierea apărării Salonicului în faţa năvălirii slavilor din secolul 
al VII‑lea. Legenda ne prezintă pe slavii alcătuiţi din triburi nomade şi 
trăind în colibe, cum se năpustesc cu ajutorul avarilor în câmpia Salonicului, 
în timp ce populaţia romanică este robită de năvălitori şi dusă în părţile 
Panoniei (teritoriile dunărene). Textul spune:

„Acolo însă, ei păstrează de la părinţii lor moravurile romanice, trăiesc împreună 
precum odinioară evreii, iar întărirea sufletească le‑o dă credinţa ortodoxă şi 
povestirile despre strămoşii lor”.

2 Ibidem, p. 116‑118.
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În cele din urmă, după o jumătate de secol, ei reuşesc să se întoarcă în 
câmpia Salonicului, înfăţişându‑se acum ca o masă barbară amestecată, 
vorbind greceşte, latineşte, slavoneşte şi bulgăreşte. În acest mod, sub formă 
de legendă, avem în acest text amintirea păstorilor aromâni (sud‑dunăreni) 
luaţi în robie, care îşi păstrează limba şi credinţa, şi vin să se aşeze împreună 
cu slavii (bulgarii) în Macedonia. Preotul din Dioclea (episcop din Munte‑
negru) înfăţişează realităţile din apusul peninsulei într‑o cronică din secolul 
al XII‑lea, în limba latină, venirea slavilor în Macedonia şi Illyricum:

„După ce au cuprins întreaga Macedonie, ei au pătruns în ţările (teritoriile) 
locuite de latini, care se numeau moro‑vlahi (vlahii negri), iar slavii au început 
să construiască întărituri şi să locuiască în ţara cucerită. Pe unii dintre locuitori 
i‑au ucis, iar pe alţii i‑au adus în stare de şerbie”.

Creştinii,
„tulburaţi de năvălire (slavilor), au început să fugă în munţi, unde alţi locuitori, 
ferindu‑se de moravurile lor păgâne, fugeau zilnic şi se uneau cu cei din munţi”.

După creştinarea slavilor, oamenii (romanicii) se întorc în locurile lor, 
ameste cându‑se cu slavii3.

Cronica prezintă icoana vieţii romanicilor sud‑dunăreni din vremea năvă‑
lirii slavilor (secolele VII‑IX): o parte a populaţiei latine se retrage la munte, 
iar cei de la câmpie s‑au supus. Constantin Porfirogenetul, în secolul al X‑lea, 
scrie că romanii din sud alcătuiau o singură masă până la Dunăre. În con‑
cluzie, în secolele VII‑X, exista o pânză neîntreruptă de populaţie romanică 
din nordul Dunării, din Dacia, până în Pind şi Salonic (Macedonia), dar, 
în acelaşi timp, pe acelaşi teritoriu, de ambele părţi ale Dunării, se întindea 
pânza neîntreruptă a slavilor din sudul Poloniei până în nordul Greciei ce 
conlocuiau cu romanicii. Abia la sfârşitul acestei perioade, când are loc 
trecerea slavilor la viaţa sedentară şi creştinarea lor, începe o restrângere 
şi o precizare a ariilor fiecăruia din cele două populaţii: romanicii asimilează 
pe slavii din nordul Dunării (Dacia), iar slavii asimilează pe romanicii din 
sud, Moesia, Dardania, Dacia aureliană. În acelaşi timp, se produce o con‑
centrare a fiecărui popor din cele două pe un anumit teritoriu. Nu este vorba 
aici de o mare mutare (migraţie) de populaţie, ci de o asimilare reciprocă, 
pe parcursul unui proces ce se întinde de‑a lungul mai multor secole şi 
terminat abia în secolul al VIII‑lea (Panaitescu). Doar în acest fel, prin 
teoria pânzelor de populaţie, care treptat se cristalizează pe un anumit teri‑
toriu, printr‑o lungă convieţuire, în aceleaşi regiuni, se clarifică înrâurirea 
slavă asupra limbii române, marele număr de cuvinte împrumutate şi unele 
elemente gramaticale slave în limba noastră şi, totodată, puternica influenţă 
a limbii latine sud‑dunărene asupra limbii bulgare, inclusiv în gramatică 
(vezi mai jos). Numai prin admiterea unui proces de secole de înrâuriri 

3 Ibidem, p. 118‑120.
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reciproce între români şi slavi, iar nu prin vreo despărţire străveche şi 
brutală a populaţiei autohtone spre munte, se explică asemănarea strânsă 
între cele trei dialecte româneşti: daco‑român, macedo‑român şi megleno‑
român.

Dacă se admite o lungă convieţuire latino‑slavă şi despărţirea dialectelor 
româneşti în spaţiul locuit odinioară de romanitatea sud‑dunăreană, prin 
treptata desnaţionalizare (asimilare) a unor ramuri intermediare, încheiate 
abia în secolul al XIII‑lea, atunci se poate explica unitatea dialectică a 
limbii române. Contactul între daco‑romani, aromâni şi meglenoromâni s‑a 
putut păstra timp îndelungat, iar circulaţia în interiorul acestui spaţiu a fost 
continuă. Faptul că slavii şi‑au pierdut limba şi neamul numai în nordul 
Dunării, dar, în schimb, au asimilat (slavizat) pe romanicii din sud, se 
explică prin colonizarea masivă agricolă slavă a regiunii sud‑dunărene. În 
schimb, în nordul Dunării, au rămas colonii slave izolate, pe văi, de‑aici 
denumirile slave de locuri rare (risipite). Aşadar, ca încheiere, românii din 
nordul Dunării, alcătuind obştii libere, au ieşit învingători în lupta cu slavii, 
pentru limbă şi neam. Formarea poporului român este rezultatul luptei 
împreună (solidare) pentru păstrarea pământului, a limbii, a credinţei şi a 
libertăţii4.

Etapele formării poporului român

Poporul român cuprinde trei componente etnice de bază: geto‑daci, 
romani şi slavi. Tradiţia istorică a considerat dintotdeauna că originile 
românilor urcă până la ctitorii lor, Traian şi Decebal. Geto‑dacii sunt 
elementul etnic de bază care a participat la alcătuirea poporului român. Ei 
aparţineau marelui neam al tracilor, de sorginte indo‑europeană. În secolele 
VIII‑VI î. H., geto‑dacii şi moesii, înrudiţi cu ei, s‑au desprins şi alcătuiau 
ramura nordică a tracilor, constituind populaţia autohtonă a spaţiului carpato‑
dunăreano‑pontic. În teritoriile întinse ocupate de geto‑daci au pătruns, în 
decursul veacurilor, şi alte etnii, cum au fost sciţii iranieni (agatârşii), colo‑
niştii greci, celţii, bastarnii, sarmaţii (iazigi şi roxolani), dar acestea n‑au 
schimbat caracterul etnic al spaţiului autohton. În secolele I î. H‑I. d. H., s‑a 
închegat aici un mare regat dacic ce a dăinuit de la Burebista (82‑44 î. H) 
până la Decebal (87‑106 d. H.). Se pune întrebarea: care a fost rolul dacilor 
în acest proces (etnogeneza)? După C C. Giurescu, dacii alcătuiesc baza 
etnică a poporului român.Această afirmaţie se întemeiază pe argumentul că 
majoritatea populaţiei din Dacia romană o forma elementul dacic. Cu toate 
pierderile suferite în cele două războaie, cu tot numărul însemnat al coloniş‑
tilor de limbă latină, ei au păstrat preponderenţa numerică după cucerirea 

4 Ibidem, p. 120‑122.
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Daciei, sub stăpânirea romană (106‑275). Dacii erau locuitorii satelor şi 
oricât de numeroase şi populate ar fi fost oraşele, satele le întreceau ca număr 
şi populaţie. Dacă romanitatea a prins rădăcini puternice şi durabile în nordul 
Dunării, aceasta se datoreşte faptului că a reuşit să‑i atragă pe autohtoni.

Romanii alcătuiesc a doua componentă etnică a neamului nostru, după 
ocuparea Daciei, în anul 106 e.n., la Dunăre şi Carpaţi, ca şi în Pont, s‑a 
cristalizat o populaţie daco‑romană, din care provin romanicii şi ulterior 
românii. Cele două straturi etnice, cel autohton, daco‑get, şi cel dominator, 
roman, sunt comune zonei carpato‑balcanice şi constituie factorii fundamen‑
tali din structura etnică românească, deoarece şi‑au pus amprenta definitivă 
asupra poporului şi a limbii române.

Slavii sunt al treilea element etnic al poporului român ‑ei au pătruns în 
vatra carpato‑dunăreană, în a doua jumătate a secolului al VI‑lea şi prima 
jumătate a secolului al VII‑lea, când sinteza daco‑romană era deja încheiată. 
Contribuţia slavilor la desăvârşirea formării poporului român şi îmbogăţirea 
vocabularului limbii româneşti a fost însemnată, fiind asemănătoare celei 
a popoarelor germanice la naşterea etniilor neolatine apusene. Cu toate 
acestea, componenta slavă n‑a modificat structura de bază daco‑romană a 
poporului român. Însă, în urma contactului (convieţuirii) prelungit cu slavii 
(secolele VII‑X), în cursul căruia aceştia au fost asimilaţi de autohtoni, 
limba română a primit numeroase cuvinte şi a dobândit o coloratură ce o 
deosebeşte de limbile romanice apusene5.

Procesul de etnogeneză românească a durat aproximativ zece secole: 
început prin secolul I d. H., el s‑a încheiat, în linii generale, în secolul X d. H.

Etapa I (secolele I‑VII)

Aceasta începe cu procesul de asimilare, adică de romanizare lingvistică 
şi culturală a populaţiilor illiro‑trace dintre Marea Adriatică şi Marea Neagră, 
din valea Dunării şi Carpaţi până în nordul Transilvaniei. Aici s‑a închegat 
ceea ce s‑a numit romanitatea răsăriteană‑aceasta nu acoperea întreaga 
regiune balcanică, ci numai părţile ei nord‑vestice, în timp ce partea sudică 
era un teritoriu de limbă şi cultură greacă. Linia care separă cele două zone 
culturale şi lingvistice a fost stabilită de învăţatul ceh Jirecek, acceptată 
apoi şi de alţi lingvişti şi istorici (vezi mai sus). Conform acesteia, zona 
latină se întindea de la nord de Skoplje, lacul Ohrida, vest de Serdica (Sofia), 
urma spre răsărit versantul nordic al Munţilor Haemus până la gurile Dunării 
şi Marea Neagră, cu excepţia litoralului pontic (grecesc). Unele „insule” 

5 Gh. Ştefan, Formarea 
poporului român şi a lim
bii sale, Bucureşti, Edi‑
tura Politică, 1973, p. 
9‑15; C. C. Giurescu, For
marea poporului român, 
Craiova, Scrisul Româ‑
nesc, 1973, p. 19‑53, 55‑56.
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latine au existat şi în regiunea sudică a Balcanilor (Macedonia), dar o 
romanizare masivă a avut loc numai la nord de linia Jirecek, anume în 
provinciile ilirice şi dunărene, inclusiv Dacia. În spaţiul întinsei romanităţi 
răsăritene s‑au configurat două zone teritoriale: una vest balcanică, având 
ca substrat etnic pe iliri, unde s‑a născut limba dalmată (azi dispărută), iar 
cealaltă carpato‑dunăreană, cu substrat etnic pe daco‑geţi. În această zonă, 
romanizarea a dat naştere limbii daco‑romane, ulterior române. Poporul 
român îşi are obârşia în zona (ramura) carpato‑dunăreană, care alcătuieşte 
unitatea etnică şi teritorială ce corespunde vechii vetre dacice. Această 
ramură (arie) include arcul carpatic (Dacia traiană) şi valea Dunării (Moesia, 
Sciţia Minoră, Dacia Ripensis şi Dacia Mediterranea, Dardania, Panonia 
Inferior). În interiorul acestei arii s‑a născut poporul român. Faptul că la 
Dunărea traco‑romană nu s‑au format două popoare romanic, unul la nord 
şi altul la sud, ci unul singur, romanic, adică român, se datorează unor 
factori: 1. substratul comun etnic (getic‑moesic), întins pe ambele maluri 
ale Dunării 2. stratul roman (latin), acelaşi de amândouă părţile fluviului 
3. adstratul slav, comun văii Dunării. A existat o unitate teritorială şi una 
etnică, întreţinută prin legături continui şi migraţii reciproce (de o parte şi 
de alta a Dunării). Acest contact permanent a menţinut caracterul unitar 
etnic şi lingvistic, îndeosebi în prima etapă a etnogenezei. Aşezarea slavilor 
şi bulgarilor la sud de Dunăre (secolul VII) a dislocat această unitate şi a 
fragmentat romanitatea dunăreană în mai multe grupuri, dintre care cel mai 
important era cel de la nord de Dunăre6.

Teza continuităţii, după care românii au locuit întotdeauna pe teritoriul 
lor de baştină, se bazează pe continuitatea populaţiei geto‑dace şi daco‑
romane. Primul element al continuităţii este permanenţa geto‑dacilor, în 
nordul Dunării, în timpul stăpânirii romane (106‑275). Toponimia şi hidro‑
nimia Daciei romane sunt în cea mai mare măsură dacice, transmise cuceri‑
torilor (romani) prin daci. Acest fapt reprezintă o puternică dovadă a perma‑
nenţei populaţiei dacice în vatra ei de locuire. Din cele 12 oraşe cunoscute 
din Dacia, 9 au nume autohtone, terminaţia –dava din numele unor oraşe 
(Sucidava, Capidava) a supravieţuit. Pe lângă dacii din provincia romană, 
în teritoriile învecinate trăiau dacii liberi: în Moldova, Muntenia, Crişana, 
Maramureş. În cursul convieţuirii, cu coloniştii romani, dacii au fost asi‑
milaţi de ei, dar au transmis un număr de cuvinte ce au intrat în vocabularul 
limbii române.

Dr. în Istorie Ioan POPOIU,
Câmpulung Moldovenesc

6 Gh. Ştefan, op. cit., p. 
16‑18.
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DIALOG ORTODOX

100 de ani de la nașterea 
profesorului Cristofor I. Simionescu

In memORIAm

În acest an s‑au împlinit 100 de ani de la nașterea profesorului și 
savantului Cristofor I. Simionescu (1920‑2007), fondatorul școlii de chimia 
și fizica polimerilor din România, om de ştiinţă de mare recunoaştere 
internatională, pedagog talentat, creator de şcoală și formator de oameni, 
personalitate nemuritoare prin activitatea și opera sa.

Profesorul Cristofor I. Simionescu a fost președinte al Filialei Iași a 
Academiei Române vreme de 23 de ani, vicepreședinte al Academiei în 
perioada 1974 ‑1990 şi președinte cu delegație al Academiei Române în 
perioada 1977‑1980. În anul 1990 a solicitat şi a obținut revenirea institutelor 
de cercetare la Academia Română, înstrăinate sub regimul comunist.

Academicianul Cristofor I. Simionescu a excelat în ştiinţa polimerilor, 
a fost autor a peste 800 lucrări știinţifice, 70 brevete, 23 cărţi, numeroase 
capitole în cărţi. A pus bazele cercetării românești în domeniul polimerilor 
și pentru mai bine de 20 de ani a fost unul dintre cei mai citați autori români 
în peisajul științific internațional. A fost profesor universitar și rector al 
Institutului Politehnic din Iași, pentru mai mult de două decenii, dar și 
director al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Aca‑
demiei Române, timp de 30 de ani, în perioada 1970‑2000. În calitate de 
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rector a înființat facultăți, a pus bazele unor noi catedre și laboratoare de 
cercetare, a construit primul campus universitar modern din România.

Omagiat de Academia Română

În data de 9 iulie 2020, într‑un spațiul neconventional, dar în același 
timp încărcat de tradiție al Academiei Române din București, Romfilatelia 
în parteneriat cu Academia Română a cinstit numele şi amintirea Academi‑
cianului Cristofor I. Simionescu prin organizarea unui eveniment omagial, 
plin de emoție, în cadrul căruia a avut loc lansarea întregului poștal aniversar 
„Centenarul nașterii academicianului Cristofor I. Simionescu, cercetător de 
renume al secolului al XX‑lea, fondatorul școlii de chimia și fizica poli‑
merilor din România”.

Au fost prezenti membri ai Academiei Române – acad. Ioan‑Aurel Pop, 
Președintele, acad. Bogdan C. Simionescu, acad. Răzvan Theodorescu, acad. 
Victor Voicu, Vicepreşedinţi, acad. Ioan Dumitrache, secretar general, prof. 
Nicolae Noica, Directorul General al Bibliotecii Academiei Române, acad. 
Maya Simionescu, acad. Sabina Ispas, acad. Nicolae Anastasiu, dr. Valeriu 
Ioan‑Franc, Director General Adjunct al Institutului Naţional de Cercetări 
Economice (INCE) și Irina Sanda Marin Cajal, subsecretar de stat al 
Ministerului Culturii.

Exponentul erudiției, seriozității și muncii stăruitoare

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul academicianul Ioan‑Aurel 
Pop, președintele Academiei Române, care a subliniat:

„Academia Română şi‑a făcut o datorie de onoare din a cinsti membrii ei, pe 
care îi considerăm nemuritori. Unul dintre aceştia, nemuritor prin opera sa, 
academicianul Cristofor I. Simionescu, a avut un rol important în dezvoltarea 
chimiei din România. A fost șef de școală într‑un domeniu important al acestei 
discipline și în Academia Română a fost membru corepondent, membru titular 
și apoi a ajuns la conducerea acestei instituții, ca vicepreşedinte şi ulterior 
preşedinte, onorându‑și misiunea în societate, în vremuri care nu erau tocmai 
bune, reuşind să fondeze cel mai important institut de chimie din Moldova, 
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ de la Iaşi, şi să‑l conducă 
spre o glorie pe care fiul domniei sale, acad. Bogdan C. Simionescu o continuă 
în zilele noastre. Figura lui Cristofor Simionescu a rămas întipărită în memoria 
Iașilor, unde străzile încă îi evocă paşii, unde sunt oameni care l‑au cunoascut 
şi l‑au apreciat, dar urmele sale sunt prezente peste tot în această ţară şi mai 
ales în Capitală, unde a transmis un mesaj extraordinar de seriozitate, de erudiţie, 
de muncă stăruitoare şi întreprinzătoare, în vremea unui regim care a oscilat 
foarte mult în a aprecia valorile. În perioada tulbure de după 1974, an când 
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s‑au primit ultimii membri ai Academiei Române, și până la căderea regimului 
comunist a avut de suferit şi acad. Cristofor Simionescu, care a fost şi rectorul 
Politehnicii din Iaşi. Faptul că Romfilatelia, astăzi, a reușit o cale să îi cinstească 
memoria ne onorează. Timbrele fac parte din civilizația universală și cinstirea 
memoriei academicianului Cristofor I. Simionescu, prin acest întreg poștal, nu 
poate decât să ne bucure”.

O zână bună

Academicianul Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, 
menționa cu emoție:

„Am simțit de‑a lungul vieții aripa protectoare a chimiștilor. Într‑o perioadă 
foarte dură, în anii 1977‑1979, acad. Cristofor Simionescu a fost alături de 
acad. Condurache din Iaşi zâna mea bună. În anii în care Cristofor I. Simionescu 
se afla la conducerea instituției, s‑a pus problema ca eu şi Nicolae Stoicescu 
să primim un premiu al Academiei. Regimul se opunea acestui lucru pentru că 
amândoi fluierasem în biserică…dar Cristofor Simionescu a insistat pentru a 
primi ce ni se cuvenea şi în final mi‑a înmânat diploma personal, mângâindu‑mă 
părinteşte şi asigurându‑mă că totul va fi bine. Pentru cei mai tineri e greu să 
realizeze ce însemna acel moment şi semnificaţia sprijinului primit din partea 
unuia dintre cei mai importanţi savanți ai vremii, care a asigurat preşedinţia 
Academiei în nişte condiţii extreme de grele”.

Jurnalist Alexandru BAtAlI, Bucureşti

Vicepreședintele Academiei Române, acad. Bogdan C. Simionescu, 
și președintele Academiei Române, acad. Ioan‑Aurel Pop, punându‑și 

semnătura pe Panoul de lansare a întregului poștal aniversar
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Savantul Ioan D. Ștefănescu 
și ținutul Neamțului

GALERIA PERSONALITĂŢILOR

DIALOG ORTODOX

Studiul își propune să îl aducă în atenția cititorului pe I.D. Ștefănescu 
(1886‑1981), una din marile personalități ale culturii românești evidențiind, 
printre altele, colaborarea celui considerat „primul mare istoric de artă 
român” cu preotul Constantin Matasă. Fondul personal „I.D. Ștefănescu” 
aflat la Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, presa nemțeană 
și studiile despre patrimoniul religios al ținutului Neamț ale celui care a 
obținut în anul 1928 doctoratul la Sorbona sub îndrumarea lui Gabriel 
Millet, constituie principalele surse bibliografice ale lucrării. 

În anul 1997, sub îngrijirea academicianului Al. Zub și a lui Flavius 
Solomon, în seria Restitutio Historiographica, sub egida Institutului de 
Istorie „A.D. Xenopol” din cadrul Academiei Române, apărea volumul 
„I.D. Ștefănescu (1886‑1981)”1. Nu mai puțin de 19 studii, ce se doreau 
un gest de pietate față de cel care fusese nemeritat marginalizat sub regimul 
comunist, încercau să reconstituie portretul savantului român I.D. Ștefănescu. 
„Cărturar format în preajma lui Dimitrie Onciul și Ioan Bogdan, ucenic al 
marilor profesori Charles Diehl, Henri Focillon, Gabriel Millet, André 

1 I.D. Ștefănescu (1886-
1981), volum îngrijit de 
Al. Zub și Flavius So‑
lomon, Fundația Acade‑
mică „A. D. Xenopol”, 
Iași, 1997.
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Grabar”, I.D. Ștefănescu a demonstrat prin întreaga sa activitate interdis‑
ciplinaritatea istoriei:

„Istoria nu se putea scrie cu texte și prin texte, ci trebuia să facă apel la 
documente de orice natură spre a servi restituția. Documentul plastic, figurativul 
începea să joace un rol de seamă în reconstrucție, dat fiind că aceasta nu se 
mai mulțumea cu evenimente, ci căuta să pună în valoare idei, conduite, 
sensibilități”2.

Însușindu‑și „metoda critică”, aplicând cu „strictețe și elevată erudiție 
metoda comparată”, I.D. Ștefănescu „a arătat străinătății programul ico‑
nografic al artei religioase la români”3. Ilustrul istoric de artă considera că: 

„Istoria cea mai dreaptă, cea mai deplină, se poate face numai după monumente: 
ele constituie cele mai însemnate izvoare ale istoriei noastre, iar România 
posedă, pentru toate perioadele istorice, monumente de valoare. În artă se 
oglindește cel mai bine unitatea și continuitatea poporului român”4. 

Sintezele de pictură medievală românească din Moldova, Țara Românească 
și Transilvania, studiile de iconografie, studiile consacrate unor monumente 
religioase de prim rang, Dobrovăț, Râșca, Văleni Neamț, Biserica Doamnei 
din București, Vânătorii Pietrei, Buciulești (Neamț), îi conferă un loc de cinste 

„în cultura românească, în orice caz, locul de cinste acordat deschi zătorilor de 
drumuri”5. 

Fără a intra în detalii, vom oferi câteva repere semnificative din biografia 
acestei personalități marcante a istoriei artei. I.D. Ștefănescu s‑a născut la 
data de 16 iulie 1886 I în satul Preajba, comuna Poieni, județul Vlașca (azi 
Teleorman), ca primul copil al maiorului Dumitru Ștefănescu (fratele scriito‑
rului Barbu Ștefănescu Delavrancea). În anul 1908 obținea licența în Drept, 
iar un an mai târziu își lua licența în Litere. La data de 15 august 1909 se 
căsătorea cu Margareta, fiica lui Alexandru Vlahuță, înfiripânu‑se o strânsă 
legătură a viitorului savant cu Agapia și ținutul Neamț. Descendența sa 
paternă și alianța matrimonială l‑au introdus în societatea marilor personalități 
ale culturii române: I.L. Caragiale, O. Goga, P. Istrati, George Coşbuc etc. 
Între anii 1909‑1921 a fost profesor de istoria artei la Școala de Arte 
Frumoase din București. În această perioadă a fost colaborator la revistele 
„Cuget Românesc”, „Convorbiri Literare” și „Lamura”. A debutat în teoria 
artei cu două texte publicate în „Convorbiri Literare” (1912). În timpul 
primului război mondial a înființat la Iași Liceul Elevilor Refugiați și tot 
aici a organizat alături de Nicolae Iorga și George Enescu multiple mani‑
festări culturale și științifice. Începând cu anul 1921 și până în anul 1940 
a susținut cursuri la Universitatea din Atena, la École Pratique des Hautes 
Études et de Sciences Historiques din Paris, la Universitatea Catolică din 
Paris, la Institutul de Filologie și Artă al Universității din Bruxelles.

2 Al. Zub, I.D. Ștefă-
nescu: Profil istorio gra-
fic, în I.D. Ștefănescu 
(1886-1981), volum în‑
grijit de Al. Zub și Fla‑
vius Solomon, Fundația 
Academică „A. D. Xeno‑
pol”, Iași, 1997, p. 22‑23.
3 Alexandru Andronic, 
Conexiunea dintre isto-
rie și istoria artelor, în 
I.D. Ștefănescu (1886-
1981), volum îngrijit de 
Al. Zub și Flavius So‑
lomon, Fundația Acade‑
mică „A. D. Xenopol”, 
Iași, 1997, p. 40‑41.
4 Ibidem, p. 39.

5 Marina Sabados, I.D. 
Ștefănescu, în Revista 
Monumentelor Istorice, 
Anul LXI, nr. 2/1992, 
p. 87‑88.
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În anul morții regelui Ferdinand și a marelui om politic liberal Ion I.C. 
Brătianu, 1927, I.D. Ștefănescu a inaugurat muzeul mănăstiresc de la Agapia, 
primul muzeu de acest tip din țară, pentru ca un an mai târziu, la 10 martie 
1928, după laborioase cercetări în România, Grecia, Italia, Germania, Bulgaria 
și Iugoslavia să își susțină doctoratul („L’évolution de la peinture religieuse 
en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusqu’au XIX siècle”) la 
Universitatea Sorbona din Paris, Facultatea de Litere. În anul 1929 primea 
premiul „Zographos” al Academiei de Studii Grecești din Paris, iar în 1931 
începea colaborarea la revista „Byzantion”. Doi ani mai târziu, murea, la 
Paris, unicul său fiu, Alexandru, care a fost înmormântat la Agapia.

În anul 1936 i‑a apărut la Bruxelles volumul „L’illustration des liturgies 
dans l’art de Byzance et de l’Orient”, la scurt timp fiind numit profesor 
titular la Ccatedra de Arheologie Creștină și Istoria Artei Bisericești a 
Facultății de Teologie din Chișinău (1937) și profesor la Universitatea din 
Cernăuți, Catedra de Istoria Artelor (1938). În aceeași perioadă a publicat, 
la Paris, „L’art byzantin et l’art lombard en Transylvanie. Peintures murales 
de Valachie et de Moldavie”. A primit premiul „Fould” al Academiei de 
Inscripții și Litere de la Paris. Membru al Comisiunii Monumentelor Istorice 
din 1940, a ocupat postul de profesor la Catedra de Istoria Artei Bizantine, 
Orientale și Vechi Românești a Facultății de Litere și Filosofie a Universității 
din București.

În anul 1948 a fost numit vicepreședinte al Comisiunii pentru Pictură 
Monumentală a Patriarhiei Române, iar în 1962 devenea profesor consultant 
la Catedra de Istorie a Artei de la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Gri‑
gorescu” din București. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România 
din 1967, a întreprins numeroase călătorii de studii și a conferențiat în 
străinătate. De asemenea, Institutul de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol” 
a găzduit, în perioada 1970‑1981, numeroase conferințe de istoria științei, 
artei și culturii românești și universale, precum și lecții de specialitate ale 
savantului I.D. Ștefănescu. În anul 1973 publica „Iconografia artei bizantine 
și a picturii feudale românești”.

În vărstă de 95 de ani, la 11 iulie 1981, I.D. Ștefănescu a decedat la 
spitalul Parhon din Iași, fiind înmormântat, conform dorinței testamentare, 
la Agapia, alături de familia sa (Margareta decedase în anul 1975). La scurt 
timp după dispariția autorului, au apărut volumele „Arta veche a Banatului. 
Arhitectura, picturile murale, icoanele”, „Arta feudală în Țările Române. 
Pictura murală de la origini până în secolul al XIX‑lea”. La trecerea a 10 ani 
de la dispariția savantului, intelectuali de marcă ieșeni au propus să i se 
acorde, post‑mortem, titlul de Membru al Academiei Române, act nema‑
terializat nici în prezent.

Legat sufletește de ținutul Neamț prin relațiile de familie, ilustrul cărturar 
a desfășurat o intensă activitate de cercetare științifică a monumentelor 
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istorice și de artă din județ. Astfel se explică măgulitoarea caracterizare 
a ținutului Neamț din deschiderea consistentului articol semnat de I.D. 
Ștefănescu, intitulat „Comoara de artă de la Văleni. Județul Neamț” și 
publicat în „Anuarul Liceului de băieți – Piatra‑Neamț”, pe anul 1935‑1936, 
caracterizare care atrage atenția asupra bogăției spirituale specifică acestor 
meleaguri:

„Ținutul Neamț.... este unul dintre cele mai frumoase din România. Munți 
înalți, împăduriți, îl acopăr de la nord la vest; un mare râu, Bistrița, cu ape 
limpezi și adânci, îl străbate; nenumărate plute – conduse de cei mai frumoși 
țărani români, cu trup vânjos, cu privire adâncă și îmbrăcați în port pitoresc 
– alunecă pe undele ei, când cu toată repeziciunea, când liniștit, după iuțeala 
apei, mergând către Siret și mai departe către Dunăre. Munții sunt acoperiți cu 
brazi. Fagi și mesteceni pătează, din loc în loc covorul verde‑închis al bradului. 
Văi adânci și ascunse, așezate în locuri nebănuite, adăpostesc mănăstiri și 
schituri locuite de călugări și călugărițe. În adevăr, regiunea Neamț, are astăzi 
douăzeci și mai bine de astfel de lăcașuri‑dintre care, Mănăstirea Neamț, cea 
mai vestită din România, datează din sec. XIV‑lea, și cele mai mari două 
mănăstiri de călugărițe – Agapia și Văratec, care adăpostesc mai mult de 800 
de suflete. Aici tradiția este tot așa de respectată ca acum două veacuri. Practicile 
liturgice, cântarea, obiceiurile călugărești – toate păstrează un neprețuit caracter 
de curățenie și frumusețe, moștenit din bătrâni. Comori de artă religioasă, mai 
puțin importante decât cele din Bucovina, cuprind totuși obiecte intresante și 
uneori de mare valoare. 
Ținutul Neamț prezintă de asemenea un caracter deosebit de important pe care 
trebuie să îl punem în lumină aici. Cu toate transformările vieții sociale și a 
vecinătății orașelor moderne, în munți lucrurile sunt aproape ca acum trei sute 
de ani. Femei evlavioase – adesea și bărbați – „iau negrul” într‑o mănăstire 
sau într‑un schit. Nu rareori ei părăsesc comunitatea și se așează într‑un loc 
retras, unde își fac un adăpost a cărui principală cămăruță este un altar împodobit 
cu icoane. Candelele ard în fața icoanelor unde se citesc rugăciuni aproape tot 
timpul zilei....
Pădurile din Neamț ascund atâtea vechi schituri părăsite, deoarece călugării au 
fost siliți, acum cincizeci și mai bine de ani, să‑și părăsească locurile și să se 
retragă într‑o mănăstire. Căsuțele lor au dispărut. Se mai recunosc, doar, 
temeliile de clădiri mai importante: trapeza, casa starețului, paraclisul. O piatră 
de mormânt, săpată și împodobită, cu o inscripție, amintește numele unui boier 
sau al soției sale, îngropați acolo. Doar biserica de lemn mai dăinuește ... Aceste 
biserici nu sunt cunoscute și nici nu au fost studiate. Părintele Matasă – un 
spirit de o mare curiozitate științifică – ne‑a îndrumat spre una din cele mai 
însemnate: biserica vechii mănăstiri din Văleni, așezată pe malul drept al 
Bistriței, la cinci km. de orașul Piatra”6.

Rândurile de mai sus evidențiază și aprecierea pe care reputatul istoric 
de artă o avea față de preotul‑arheolog Constantin Matasă, ctitorul Casei 

6 I.D. Ștefănescu, Co-
moara de artă de la 
Văleni Județul Neamț, 
ex tras din Anuarul Li ceu-
lui de băieți Piatra-
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Naționale Regina Maria din Piatra‑Neamț și întemeietorul Muzeului Arheo‑
logic Regional Piatra‑Neamț. Colaborarea acestora era una mai veche, nu 
întâmplător, în lucrarea „Călăuza județului Neamț”, publicată de Constantin 
Matasă în anul 1929 și prefațată de Simion Mehedinți, în deschiderea 
capitolului V, intitulat „Arta vechilor biserici”, Contantin Matasă făcea 
următoarea precizare:

„Deoarece în județul Neamț se găsesc multe monumente vechi, care au și o 
mare valoare artistică, m‑am folosit bucuros de prețioasele îndrumări, pe care 
cu multă bunăvoință mi le‑a dat dl. profesor I.D. Ștefănescu”. 

Părintele Constantin Matasă a fost o importantă personalitate a arheologiei, 
a muzeografiei românești și a vieții spirituale, contribuțiile acestuia la 
cercetarea istorică a ținutului și orașului în care a trăit, la conservarea și 
protejarea monumentelor istorice, fiind unanim recunoscute și apreciate. 
Părintele afirma în Amintirile sale:

„(...) în activitatea mea la Casa Națională, apoi la muzeu și la clădirea noii 
biserici Precista am muncit cu multă pasiune și tenacitate; de asta se vede că 
am și izbutit. Am lucrat cu dragoste în aceste trei sectoare, fapt pentru care nu 
mă simțeam niciodată plictisit și dezgustat, chiar și atunci când mi se ridicau 
greutăți în cale. Mă înarmam și eu cu răbdare și‑mi luam timpul în ajutor, 
încredințat că, până la urmă, nu se putea să nu izbutesc. Protestele mele și 
reacția în fața unei nedreptăți ce mi se făcea nu lua expresia unei explozii, ci 
mă resemnam. Așa am făcut când am fost scos din primul protopopiat, ca şi 
atunci când am fost epurat de la parohie. Prietenii mă îndemnau să protestez, 
să scriu la București persoanelor care m‑ar fi putut ajuta. N‑am voit să fac 
niciodată acest lucru. Eram încredințat în sufletul meu că lucrasem frumos și 
bine și găseam suficientă mângâiere și satisfacție în această convingere. Judecând 
lucrurile în acest fel m‑aș fi simțit umilit să mă apăr, lăudându‑mi activitatea”.

După cum reiese din textul de mai sus, preotul‑arheolog a fost și ctitor 
de biserici:

„Cu mari greutăți am ridicat în Piatra și o biserică în stilul construcțiilor lui 
Ștefan cel Mare, biserică despre care profesorul Nicolaie Iorga a spus, văzând‑o 
în faza de construcție, că ar trebui luată ca model pentru întreaga Moldovă. La 
sfințirea ei a oficiat și fericitul nostru Patriarh7 dimpreună cu bunul și nedrep‑
tățitul mitropolit Irineu”8,

spunea preotul‑arheolog Constantin Matasă în februarie 1967, la două 
decenii de la sfințirea lăcașului de cult, într‑o scrisoare adresată prietenului 
său, diaconul profesor Emilian Diaconescu. O contribuție importantă la 
cercetarea istoricului Bisericii se dovedește a fi studiul regretatului Preot 
Paroh Mihai Rusu9. Pictura interioară, cea murală, a Bisericii Precista, a 
fost realizată în frescă, în stilul bizantin evoluat, de frații Eugen și Eremia 

Neamț, pe anul 1935‑
1936, p. 3‑4.

7 În fotografia de la 
sfințirea lăcașului de cult, 
aflată în patrimoniul 
Mu zeului de Istorie și 
Arheologie Piatra‑Neamț, 
apare și viitorul Patriarh 
Justinian Marina, cel care 
la solicitarea Mitropo li‑
tului Moldovei, Irineu 
Mihălcescu, a devenit în 
iulie 1945 cel de‑al doi‑
lea arhiereu‑vicar al Mi‑
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Profeta din București și pictorul Dumitru Irimescu din Piatra‑Neamț sub 
supravegherea istoricul de artă I.D. Ștefănescu.

Cele două personalități evocate nu s‑au intersectat doar pe tărâmul 
monumentelor istorice. „Ambasador al culturii noastre peste hotare, ctitor 
al disciplinilor pe care le‑a ilustrat, colecționar, ctitor de instituții școlare, 
culturale, religioase, ctitor de muzee”, I.D. Ștefănescu a fost și un mare 
profesor și conferențiar. Era un „vrăjitor al cuvântului”10. Toate aceste calități 
pot fi evidențiate prin raportarea activității savantului I.D. Ștefănescu la 
ținutul Neamț. Ne vom opri asupra calității sale de strălucit conferențiar, 
dată fiind prezența profesorului Ștefănescu, în repetate rânduri, ca invitat 
al Casei Naționale Regina Maria filiala Neamț, un fel de ateneu popular, 
cum o numea unul din fondatorii săi, părintele Constantin Matasă. Având 
ca scop „ridicarea culturală a poporului de jos și cultivarea sentimentului 
iubirii de patrie”, acest așezământ a adus la Piatra Neamt mari personalități 
ale culturii românești11. 

Vom da citire în continuare conferinței profesorului I.D. Ștefănescu, al 
cărei subiect a fost Sufletul românesc, conferință desfășurată sub auspiciile 
Ateneului popular din Piatra‑Neamţ, reprodusă în publicația nemțeană Avântul 
de Constantin Turcu. Textul surprinde în mare parte prin actualitatea sa.

„Sufletul românesc...

Cineva – poate Germania – se evită a se da preciziuni‑a provocat cataclismul, 
după care a urmat un profund dezechilibru moral și material, ce bântuie și 
astăzi. Unii cred că de‑abia un nou război – al gazelor, al avioanelor sau al 
mașinilor infernale – ar putea să restabilească ordinea și prosperitatea în lume. 
Deocamdată însă un lucru este evident: La noi, ca și în atâtea alte părți, domnește 
o continuă enervare, voită ori nu, stăruie o continuă provocare. Toată atenția 
noastră – a lumii europene – este îndreptată înspre aceste manevre, cazane de 
presiune, fie că ele se cheamă: granița italo‑franceză, germano‑franceză ori 
româno‑ungară. Dincolo de atenția noastră se petrece ceva profund și tainic: 
zidirea unei lumi noi, cu materiale solide, din rezervele naționale și tradiționale. 
Câteva exemple: renașterea Italiei, a Germaniei, etc.pe temelia naționalismului 
constructiv.
La noi? Nimic, deocamdată, care să ne îndreptățească la nădejdi de constructivă 
activitate. Totul este lustru, paradă, discursuri îmbătătoare, superficialitate, 
provizorat. O dovadă? Turburarea școlii românești – laboratorul de pregătire a 
generațiilor de mâine! De vreo zece ani încoace, profesorii nu mai știu ce au 
de predat, iar elevii nu mai știu ce au de învățat.
Dar nu numai școala. La noi totul se clădește pe teren necercetat, neconsolidat, 
pe temelii șubrede, pe provizorat. 
Încotro mergem? Nu avem înțelepciune să o definim. Ne bizuim, ca odinioară, 
pe înțelepciunea divină – care, într’adevăr, există acolo sus, iar noi, aici jos, 
ne facem cruci! Nu‑i de‑ajuns!

tropoliei Moldovei, alături 
de arhiereul‑vicar Valeriu 
Moglan Botoșăneanul, iar 
la data de 28 decembrie 
1947 a fost înscăunat 
Mitropolit al Moldovei 
după retragerea pe motiv 
de vârstă și boală a mi‑
tropolitului Irineu Mihăl‑
cescu la 16 august același 
an. La scurt timp, ca ur‑
mare a decesului Patriar‑
hului Nicodim Muntea‑
nul, Justinian Marina era 
învestit, la 6 iunie 1948, 
în funcția de Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Ro‑
mâne.
8 Gheorghe Dumitroaia, 
In memoriam Constantin 
Matasă, Editura Con stan‑
tin Matasă, 2001, p. 218.
9 Pr. Paroh Mihai Rusu, 
Biserica Adormirea Mai-
cii Domnului – Precista 
I, în Pr. Dumitru Ailincăi, 
Pr. Ciprian Timofte, Pr. 
Mihail Apăvăloae, Isto-
ricul Protopopiatului Pia-
tra-Neamț. Studiu mono-
grafic și istoric, Editura 
Trinitas, Iași, 2009, p. 
143‑146. 
10 Idem, Mircea Voican, 
I.D. Ștefănescu-istoric, 
filosof și sociolog, p. 31.
11 A se vedea pe larg 
Gheorge Dumitroaia, In 
memoriam Constantin 
Matasă, Editura Con stan‑
tin Matasă, 2001, p. 115‑
120; Mihaela‑Cristina 
Verzea, Constantin Ma-
tasă și Casa Națională 
Regina Maria, în Me mo-
ria Antiquitatis, XXVIII, 
Editura „Constantin Ma‑
tasă”, Piatra‑Neamț, 2012, 
p. 381‑390.
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Să luăm seama! Știm neamuri vechi și mari, puternice odinioară, în care a 
pierit dragostea de viață. Iată Egiptenii de azi:stau uimiți și neputincioși în fața 
mărețiilor înfăptuite în veacuri, de strămoșii lor și aproape că nici nu știu a le 
admira. 
Să încetăm, deci, cu optimismul nostru. Să lăsăm lauda cu trecutul glorios, cu 
strămoșii vajnici și cu încrederea în steaua noastră de popor binecuvântat de 
Dumnezeu. Să încetăm cu auto‑admirarea: Românul e născut poet, discursuri 
optimiste, idealizarea țărănimii, ca în atâtea romane și atâtea poezii de Alecsandri.
Optimismul lui Alecsandri, în mare parte, este împrumutat, ca și atâtea din 
subiectele sale. El a adunat, ca un călător atent, tot ce a văzut frumos, ici‑colo, 
în voiajurile sale: Paris, Veneția etc...În afară de pasteluri și poeziile populare, 
pe care le‑a adunat, opera lui nu e atât de românească, pe cât e a unui Român 
de talent.
Eminescu a împrumutat și el‑pesimismul german, desigur. Germania a avut 
pesimism de dăruit lumii întregi. Dar Eminescu l‑a transformat prin simțirea 
lui de neîntrecut geniu românesc, de o clipă. Ca și Grigorescu‑cel mai strălucit 
reprezentant al specificului nostru autohton, care a imortalizat, în pânzele lui, 
talentul tuturor pictorilor care ar fi trebuit să trăiască în cei 300 ani dinaintea 
lui și a celor cari vor trăi cel puțin 100 ani după el.
Dar unde este specificul nostru? Care este el?
Noi, n’avem granițe firești, naționale și sufletești, care să ne caracterizeze în 
fața altor popoare, cum au Francezii de exemplu. Românii sunt și peste Nistru, 
și peste Tisa și peste Dunăre, iar sufletul lor se înfrățește cu toată lumea. 
Francezii fac deosebire netă între ei și lumea cealaltă. Ei sunt exclusiviști, 
închiși la suflet, egoiști, zgârciți, neospitalieri. Noi dimpotrivă. Suntem cel mai 
umanitar, cel mai darnic și cel mai deschis la suflet, dintre popoare. Suntem 
gata de orice jertfă pentru semenul nostru, chiar dacă acesta ne‑a dușmănit odi‑
nioară. Prin firea noastră visătoare, îngăduitoare, iubitoare de natură, iubitoare 
de elementele naturii, ne apropiem de unele popoare primitive. Ne caracterizează 
o lipsă de orientare morală. Deviza noastră este îngădiunța și iertarea. De aceea 
trăim vremurile acestea de cumplită debandadă și anarhie. Judecata noastră 
este totdeauna în raport cu omul‑o judecată sentimentală, bazată pe concesii 
reciproce și, în lumea bună, pe interese.
O altă caracteristică ne este bunătatea. Prin aceasta credem că ne stabilim 
legătura cu cerul, unde Hristos a introdus perfecțiunea, fericirea sufletească și 
veșnicia. Dar uităm că suntem legați de pământ‑și trebuie să ne simțim din ce 
în ce mai legați. Sus, pe scara drepților, nu vom putea urca prin bunătate‑care 
nu‑i întotdeauna eficace. Ci ne vom sui numai sprijiniți de cârja priceperii 
religioase. Și în acest punct de vedere, ortodoxismul oferă multiple posibilități 
de superioritate față de catolicism.
Se răsfrânge sufletul, caracteristica, specificul nostru etnic, în marele noastre 
personalități, în creațiile noastre artistice și culturale?
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Da! Puțin în Alecsandri, mult în Eminescu, foarte mult în tablourile lui Gri‑
gorescu.
Delavrancea a caracterizat o dată pe Grigorescu, arătându‑l genial mai ales în 
tablourile lui neterminate. 
Neterminate? Nu! Definitive! Adevărat, tablourile lui Grigorescu, n’au linii 
energice, n’au contururi precise. El lucrează din pete de culoare. Dar tocmai 
această manieră de lucru, îl fac cel mai sincer interpret al caracterului nostru 
specific.
Căci ce e definitiv la noi? Nimic! Totul este un perpetuu provizorat, în toate 
domeniile de activitate. În cultură, în politică, în economie, în reformele sociale. 
Superficialitatea și provizoratul este caracteristica activității noastre. 
E vremea, însă, de o revizuire de concepții. E vremea reîntoarcerii‑fie și în 
ritmul carului cu boi – la o consolidare morală, intelectuală și socială. E vremea 
trecerii la efectuarea solidă a legăturii omului cu pământul și e, în sfârșit, 
vremea să durăm lucruri pentru eternitate.
Pentru aceasta nu ne lipsește dragostea mare de pământ, simțul artistic, destul 
de fin, pătrunderea technică, adâncă pătrundere sufletească și înțelegerea sufle‑
telor altora‑ calități superioare pe care nu le au multe popoare”.

„Personalitatea lui I.D. Ștefănescu este atât de complexă încât nici unul dintre 
noi nu i‑o cunoaște în întregime astăzi”,

afirma Mircea Voicana în anul 1997. Iată, la trecerea a peste două decenii, 
această afirmație își păstrează valabilitatea.

Fondul personal „I.D. Ștefănescu” din cadrul Serviciului Județean Neamț 
al Arhivelor Naționale conține texte semnate de profesorul I.D. Ștefănescu, 
încă nepublicate, despre bisericile strămutate de pe Valea Muntelui, despre 
Cercul Prietenii Bisericii și ai Mănăstirilor, texte ale altor conferințe susți‑
nute la Piatra‑Neamț.

În momen tul de față, în cadrul mănăstirii Agapia, se lucrează la realizarea 
unui volum închinat celui considerat de monahia Eustochia Ciucanu, unul 
dintre marii ctitori ai Agapiei. 

Profesorul I.D. Ștefănescu trebuie să fie readus în memoria noastră, ca 
un mare savant, un deschizător de drumuri, un reputat cercetător al picturilor 
bisericilor noastre și a artei iconografice, în general, ca cel care a pus în 
valoare și a militat pentru păstrarea și restaurarea patrimoniului cultural 
național mobil și imobil românesc.

Studiul de față a consemnat, sumar, aspecte inedite din activitatea marelui 
profesor.

Dr. Mihaela‑Cristina Verzea,
Director adjunct științific, 

Complexul Muzeal Național Neamț
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INTERMEZZO LIRIC

DIALOG ORTODOX

Sfântul

De la Schitul Pocrov, într‑o seară de toamnă,
un Sfânt a fugit din icoană.
Fapta a fost descrisă în câteva ziare,
lumea a fost surprinsă de întâmplare,
chiar pe internet e un film care arată
bucata de lemn abandonată.
Ce l‑o fi făcut să lase aura şi căldura aromitoare,
ce duh l‑a ispitit, e greu de spus,
de sus, de mai de sus, l‑a privit mirat
chiar Iisus.

Ah, ce largă e lumea, spuse Sfântul, 
uimit 
de cum se leagă drumurile unul de altul 
până spre infinit,

de parcă un om s‑ar prelinge în altul,
de parcă un copac s‑ar prelinge în altul,
de parcă o apă s‑ar prelinge în alta 
ca vinul de împărtăşanie de pe o buză pe alta,
ca sângele dintr‑un trup în altul,
e o beţie de viaţă, 
e un vulcan care vrea să îmbrăţişeze tot ce 

mişcă
cu o dragoste ucigătoare,
e ca o mare care se cuprinde în altă mare,
în altă mare,
în altă mare ...!

Şi în faţa acestui diluviu divin
Sfântul plânse puţin.
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Pe lemnul icoanei viața nu‑i chiar grea,
îşi spuse Sfântul,
rugăciunile te lasă să vezi până departe
în suflet,
picioarele se încălzesc cu săruturi,
mâinile se încălzesc cu săruturi,
ochii şi buzele se încălzesc cu săruturi, 
cerul se oglindeşte în aura strălucitoare,
vorbele se fac cântece, 
iar icoana e, de fapt, o fereastră
care se deschide direct în soare;
şi după soare, Domnul aşteaptă;
pentru că Sfântul e, de fapt, un om
care a plecat pe jos ca să ajungă la Domnul
iar rătăcirea prin lume, s‑a dovedit,
e calea cea dreaptă.

Deci, asta e lumea, îşi spuse Sfântul,
uitasem, 
rugăciunile au făcut ca atâta vreme realitatea 
să mi se pară confuză,
pădurea de simboluri o redusesem la o frunză,
uitasem că pustiul se oglindeşte în inimi,
uitasem că e nicăieri, cine e pretutindeni,
iar cine e pretutindeni, e de fapt într‑un punct,
iar punctul e piatra din capul unghiului,
uitasem că piatra e un deşert făcut pumn,
uitasem de cogito, de ergo, de sum,
uitasem de boală, de îndoială,
uitasem că orice mort din lumea asta
pleacă
aşteaptând să i se strecoare, blând,
în urechea înfricoşată de muzicile sferelor:
scoală ...!

Străzi. Tramvaie. Viermuială. Lumea 
bulucindu‑se

în malluri. Claxoane. Greve. Bani. Războaie. 
Gunoaie.

Muzici de carton. Morți. Marfă. Bani. Marfă. 
Beton.

Ţipete. Icneli. Şoapte. Marfă. Bani. Moarte. 
Apocalipsa.

Marote. Bani. Revoluții. Şoc. Marfă. Mall. 
Arme.

Pace. Bani.

Deci, asta e lumea, își spuse Sfântul,
uitasem,
văd că omul a evoluat
de la ridicatul pe călcâie
la ridicatul pe vârfurile picioarelor,
văd că oamenii au inversat sensul timpului
încât clipele le sunt lungi
în timp ce anii zboară,
e o confuzie greu de reparat...!

Cine eşti tu?, l‑au întrebat.
Am ieşit dintr‑o icoană, s‑a scris şi‑n ziare,
a fost o clipă de rătăcire,
nu a fost nimic cu premeditare,
cred că de vină a fost vopseaua, s‑a dezlipit
de pe lemn, pentru că mai mult am alunecat
așa cum alunecă la un moment dat,
după ce își dă duhul,
trupul crucificat.

Au râs. L‑au luat la ţintă cu oase de ied,
cu beţe, cu bucăţi de stâncă,
i‑au turnat oţet pe creştet, în gură,
i‑au pus coroana de oţel pe cap,
l‑au pus să meargă în patru labe,
l‑au filmat, l‑au dat la televizor
ca pe‑o curiozitate, au făcut selfie cu figura lui 
eterică, înfricoșată
 
l‑au batjocorit, l‑au umilit, l‑au zbrâncit, l‑au 

hulit,
l‑au clevetit, l‑au trântit, l‑au ciupit, l‑au 

chinuit,
l‑au lovit, l‑au ridiculizat, l‑au aruncat, l‑au 

crestat,  
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l‑au împins, l‑au întins, l‑au bătut, 
l‑au împuns în coaste,
în pântece, 
în piept, 
l‑au strâns de gât.

L‑au omorât.

... Onorată instanță, am fost în legitimă apărare
individul avea o inimă așa de mare
încât, îmbrățișându‑mă, 
riscam să fiu omorât prin sufocare.

... Onorată instanță, era un şarlatan de bună 
seamă,

nici nu suntem convinşi că a murit cu adevărat
fiindcă imediat ce se zice că şi‑ar fi dat duhul
patru porumbei l‑au smuls de pe caldarâm
şi l‑au purtat într‑o direcţie necunoscută
iar fără cadavru constatarea crimei,
se știe,
conform legii,
nu poate fi făcută.

... Onorată instanţă, resping orice acuzaţie,
individul vorbea în dodii, la un moment dat 

spunea
sunteți penibili, dați legi absolut inutile
care nu au nicio legătură cu înflorirea 

tamarixului
și a lucernei, cu ploaia de aprilie și 
intrarea zilei în noapte,
recunosc că mi‑a sărit muștarul
și deși l‑am atenționat, el pălăvrăgea înainte. 
E posibil să se fi înecat cu propriile cuvinte.

... Recunosc că eu am fost realmente șocat
când am văzut că se apucă să vindece
un paralitic în văzul lumii,
nu era nici momentul, nici locul,
asemenea comportament deturnează 
secole de pozitivism, generații întregi
pot să pună la îndoială
tot ce au învățat în anii de școală.
Cred că Academia ar fi trebuit să intervină 

imediat
cu o poziție limpede, cu un comunicat.  

... Da, onorată instanță, individul nu era în toate 
mințile,

a desenat o prăpastie cu degetul pe aer, 
apoi s‑a aplecat puţin într‑o parte, a râs puţin,
apoi şi‑a făcut vânt ca să sară,
nu știm cât de adâncă era prăpastia
important e că l‑am prins în ultima clipă
riscând să cad eu însumi în prăpastia desenată 

de el. 

... Trebuie să recunoaştem
că situaţia e a naibii de încurcată,
cântărim faptele, argumentele,
mai măsurăm probele,
luăm în calcul orice supoziție,
de asta rămâneţi, martori și acuzați, pe 

poziţie.
Pentru o bună și judicioasă decizie
considerăm că e important 
că v‑am ascultat pe fiecare:

Curtea se retrage, o vreme, pentru deliberare. 

Adrian ALUI GHEORGHE
29 noiembrie 2018



Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020          137

Avva Ghelasie şi esenţa creaţiei 
(II)

INTERFERENŢE

DIALOG ORTODOX

Pe bună dreptate Avva Ghelasie ne învață că și atomii materiei comunică 
între ei. Nu trebuie să acceptăm doar limbajul articulat, caracteristic omului.

Acceptând comunicarea ca fiind un atribut al vitalului mai trebuie să 
acceptăm că și memoria, inteligența și conștiința de sine ca fiind proprii 
tuturor ființelor vii, indiferent de palierul evolutiv pe care se găsesc.

Natura nu este nici nesimțită și nici proastă, așa cum cred unii dintre 
semenii noștri, care fără s‑o cunoască cu adevărat se declară stăpâni ai aces‑
teia și încep s‑o transforme, adică s‑o amelioreze oferindu‑ne deja organisme 
modificate genetic (OMG), legume, cereale, bacterii și viruși modificați 
genetic, în arsenalele militare, mai virulenți și scăpați în natură (mai corect 
lansați), cu scopuri meschine (micșorarea populației globului).

Inteligența adaptativă poate fi pusă în evidență în diferite situații. Ținând 
seama de cunoștințele noastre despre plante ne putem întreba: sunt ele 
capabile să ia o decizie în privința desfășurării programului lor genetic?

Cum se va comporta o plantă monocarpică (care are o singură generație 
pe an) în situația în care este o plantă izolată, sau sunt două sau mai multe 
în apropiere?
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Întotdeauna o plantă monocarpică izolată va alege calea vegetativă (dez‑
voltarea viguroasă a structurilor vegetative în dauna celor reproducătoare) 
deoarece nu are posibilitatea să primească polen pentru realizarea reprodu‑
cerii sexuate. În schimb, atunci când două sau mai multe plante din aceeași 
specie vor fi apropiate se va decide, fără excepție, calea reproducerii, polenul 
fiind asigurat.

Dacă două plante dioice (cu flori unisexuate, dar situate pe indivizi 
diferiți – plante femele și plante mascule)sunt în apropiere, dar amândouă 
sunt femele, vor alege calea vegetativă, dar dacă una este femelă și cealaltă 
este mascul vor alege calea reproducătoare. Asta înseamnă că plantele știu 
unde se găsesc și care sunt vecinii lor.

Nu este vorba de o glumă. Geobotaniști și‑au dat seama că plantele 
manifestă între ele anumite stări afective (se simpatizează sau se urăsc). 
Pornind de la o astfel de constatare au fost descoperite în natură așa‑numitele 
asociații vegetale, formate din specii de plante care se agreează.

Când este vorba de inteligența viului trebuie să acceptăm că este o 
inteligență caracteristică celulelor, organelor și întregului organism.

Celula poate îndeplini funcțiile unui organism în cazul organismelor 
unicelulare. Dacă celulele se asociază în colonii sau organisme pluricelulare 
își păstrează această caracteristică. Este supusă controlului țesutului și a 
organismului din care face parte, dar își poate coordona și controla și 
propriile activități.

Când celula primește o comandă de sinteză, își activează imediat genele 
corespunzătoare.

Se sintetizează ARN‑ul mesager specializat și se declanșează procesul 
de sinteză. Dacă introducem în celula respectivă o anumită cantitate din 
substanța comandată celula își încetează temporar sinteza și controlează 
situația creată: dacă substanța comandată este deja în cantitatea cerută 
încetează procesul de sinteză, dar, dacă mai este necesară o anumită cantitate 
se reia sinteza până se ajunge la cantitatea cerută. Comanda este clară 
calitativ și cantitativ. Celula știe ce face, și unde se găsește în realizarea 
sintezei; nu lucrează la întâmplare.

Plantele sunt organisme autotrofe, fotosintetizante. Pentru fotosinteză 
sunt necesare următoarele: lumină, apă, CO2 și substanțe minerale. Apa, 
lumina și CO2 le poate găsi cu ușurință deși, uneori, pot apare unele perioade 
de criză. Substanțele minerale le pot găsi în apă sau în sol. Plantele nu se 
mișcă, totuși, ele își pot afunda cât mai mult rădăcinile pentru obținerea 
celor necesare. În solurile nisipoase lucerna își afundă rădăcinile până la 
15 metri adâncime pentru apă și săruri minerale. Rădăcinile sunt responsabile 
de acumularea substanțelor minerale. La nivelul perilor sugători se găsesc 
senzori pentru diferitele tipuri de substanțe minerale. Fără teama de a greși, 
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putem afirma că rădăcinile pornesc în căutarea sărurilor minerale. Având 
receptori pentru substanțele chimice se îndreaptă spre zona din sol mai 
bogată, evitând zonele sărace; se mișcă în mod dinamic ca într‑un labirint.

După cum afirmă Eduard Zimer (2009):
„Studiul rizomilor a sugerat că plantele compun o hartă tridimensională prin 
care reușesc să detecteze zonele în care solul conține nutrienții necesari, 
impunând creșterea și dezvoltarea rădăcinilor pe direcția respectivă, ocolind 
zonele sărace. La capătul perilor sugători se găsesc celule receptoare specializate 
pentru anumite substanțe chimice. Rădăcinile pot sesiza eventuala concurență 
cu alte plante putând evita unii competitori mai puternici sau elimina unii 
concurenți mai slabi”1.

Ne dăm seama că plantele au un comportament explorator. Rădăcinile 
se comportă în sol ca într‑un labirint. Nu poți să nu rămâi impresionat când 
vezi cât de contorsionate sunt unele rădăcini, ceea ce ne sugerează dinamica 
lor în căutarea apei și a sărurilor minerale.

Nu poți să nu te oprești lângă un lan de Floarea Soarelui înflorit pentru 
a‑ți bucura retina și pentru a preaslăvi frumusețea și inteligența naturii. 
Fiecare calatidiu (inflorescență) îți sugerează imaginea soarelui. Inflores‑
cențele urmăresc traiectoria aparentă a Soarelui pe bolta cerească captând 
cu lăcomie energia luminoasă necesară pentru fotosinteză.

Asemenea unei armate uriașe, perfect instruite plantele par a executa un 
marș către Soare. Fără excepție calatidiile execută cu sfințenie o comandă 
de care depinde existența și bunăstarea lor.

 Orientându‑se perfect după poziția soarelui acestea primesc o mare 
cantitate de lumină, dar nu mai mare decât au nevoie. În momentul în care 
și‑au făcut plinul mișcarea lor încetează în tot lanul ca la o comandă 
răspicată, fermă și clară. Execută un fel de „pe loc repaus” și fiecare își 
alege poziția convenabilă.

Totul funcționează perfect, matematic. Florile inflorescențelor sunt altfel 
dispuse încât toate să poată primi aceeași cantitate de lumină, să nu se 
eclipseze una pe alta.

Florile și achenele sunt dispuse în spirale logaritmice orientate în multiple 
direcții. Din orice direcție privești spiralele, acestea sunt dispuse cu o 
precizie matematică. Natura este inteligent structurată, nimic nu este la 
întâmplare.

Acest model matematic de dispunere a elementelor structurale ale inflo‑
res cențelor reprezintă un brevet al naturii, care este aplicat cu aceeași 
rigurozitate la multiplele specii de plante, la alge, la bacterii, în dispoziția 
stelelor în galaxii, în desfășurarea curenților de aer în uragane, în zborul 
păsărilor prădătoare în timpul urmăririi prăzilor, în desfășurarea spirelor 
din cochilia de Nautilus etc.

1 Eduard Zimer (2009) 
Inteligența plantelor. Mo‑
 tive considerate drept inte‑
ligența plantelor. https://
scribd.com/docu ment 
813407796/ Eduard Zimer 
– Inteligența plantelor.
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Brevetul naturii o dată realizat este folosit în aceeași măsură atât la 
materia animată, cât și la cea inanimată. Tot așa spirala aristotelică poate 
fi folosită în diferite structuri organice și minerale.

În celebra sa carte Kunstformen der Natura marele biolog Ernest Haeckel 
ne prezintă opera de artă a Naturii, reușind în mod magistral să ne convingă 
de faptul că frumusețea, sau esteticul reprezintă un atribut al naturii2.

Structura specială a florilor, mai ales a orhideelor, armonia culorilor, 
aroma și dulceața nectarului, un adevărat elixir al zeilor, reprezintă semne 
și semnale biosemiotice prin care plantele comunică cu lumea. Frumusețea, 
inteligența și capacitatea comunicării fac parte din strategiile prin care, viața 
ca fenomen cosmic își arată nemurirea.

Mimetismul reprezintă un adevărat miracol al naturii, un fenomen care 
pare a fi greu de înțeles mai ales în lumea plantelor.

Nu poți să nu rămâi impresionat când constați că o muscă banală sau 
un fluture neputincios îmbracă haina unei viespi veninoase și bătăioase.

Unele omizi depășesc orice imaginație în privința artei camuflajului.
Sunt unele omizi care nu sunt toxice și care nu au nimic comun cu șerpii. 

Totuși au ales să mimeze șerpii și să învețe ceva din comportamentul lor 
pentru a se apăra împotriva prădătorilor. Aceste omizi stau liniștite pe frunze 
și se hrănesc. În momentul în care apare un prădător periculos, imediat se 
pun în mișcare, își îngroașă corpul și se avântă asupra acestuia și îl blochează 
prin înfățișarea sa bătăioasă. Luat prin surprindere prădătorul abandonează 
prada. 

Am pus în discuție conștiința de sine. Cu siguranță că aceste omizi își 
dau seama de „jocul” lor, de impresia pe care o provoacă atacatorului, 
deoarece aspectul de șarpe este asociat cu unele imitări ale comportamentului 
acestuia.

Cu cât un prădător este mai veninos și are arme puternice de atac și de 
apărare cu atât are culori mai intense pentru a intimida și hipnotiza prada. 
Este vorba de așa‑numitele culori de avertizare.

Aceste ființe sunt puternice și periculoase și, totuși, nu‑și permit să 
devină victima unor prădători mai nătângi, care vor să atace cu orice preț. 
Sunt broaște extrem de veninoase, care par lipsite de pericol. Prezintă însă 
culori atât de stridente încât avertizează chiar și pe prădătorii cei mai 
periculoși.  

Multe specii cu culori de avertizare țin aceste culori ascunse. Însă, atunci 
când sunt în pericol le scot la lumină, le etalează realizând o demonstrație 
care pune pe fugă pe atacatorul.

Ce poți să spui atunci când afli că unii păianjeni au descoperit filosofia 
nimicului? Aceștia trăind într‑un mediu populat de multe păsări insectivore 
folosesc o strategie mimetică incredibilă. Pentru a păcăli prădătorii iau 
înfățișarea unui găinaț de pasăre. În momentul în care se simt în pericol își 

2 Ernst Haeckel. Kunst  
formen der Natura.
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strâng picioarele și rămân nemișcați, înțepeniți semănând perfect cu un 
găinaț. Prădătorii nu consumă găinaț așa că nu le acordă nici o semnificație. 
Păianjenul poate să stea așa, încremenit și jumătate de oră, însă, dacă nu 
are răbdare și se mișcă este imediat descoperit și consumat. Ingenios este 
păianjenul, dar nici pasărea nu moare de foame. Inteligența adaptativă 
funcționează atât la pradă cât și la prădător.

Pentru a păcăli prădătorii unii fluturi și unele insecte din ordinul Phasmide 
imită frunzele plantelor. Imitarea merge până la detalii. Mai mult decât atât, 
aceste insecte știu cu precizie cum arată frunzele pe care le imită, știu cum 
sunt dispuse pe ramuri și cum arată atunci când sunt bătute de vânt. 
Conștientizează situațiile concrete în care se află și se plasează pe loc în 
cele mai favorabile poziții.

Unii prădători prind prada stând la pândă între flori. Pentru a nu fi 
descoperiți imită florile cu o artă ieșită din comun.

Pentru a atrage polenizatorii unele plante folosesc cele mai perfecte 
strategii. Orhideea Ophrys insectifolia este polenizată de o singură specie 
de insecte – himenopterul Gorytes. Pentru a‑și asigura polenizarea folosește 
cele mai inimaginabile strategii.

Petala principală a florii este metamorfozată copiind forma și culoarea 
femelei de Gorytes; petala devine un fel de femelă de Gorytes gonflabilă.

Floarea sintetizează același hormon sexual ca al femelei de Gorytes 
pentru a atrage masculii;

Atrași de petala metamorfozată și de feromonii sexuali masculi se așează 
pe floare și încep să realizeze o falsă împerechere; depun chiar spermatozoizi 
pe petala metamorfozată.

În felul acesta masculii polenizează numeroase flori. În momentul în 
care eclozează femelele începe împerecherea reală, care se realizează tot 
pe plantele de Ophrys, finalizând astfel polenizarea tuturor plantelor.

O altă descoperire enigmatică, edificatoare în ceea ce privește inteligența 
plantelor ne este dată de unele specii de plante care mimează la perfecțiune 
unele pietre din biotopul în care trăiesc. În timpul înfloritului dacă te apropii 
de ele trăiești cu impresia stupefiantă că pietrele au înflorit. Mimând pietrele 
plantele respective nu sunt consumate de unele specii fitofage, reușind să 
supraviețuiască și să dea naștere la urmași.

Și, ca să ne rămână pentru totdeauna capacitatea de metamorfozare a 
plantelor și strategiile folosite pentru supraviețuire și adaptare este suficient 
să priviți cum poate arăta o șopârlă care mimează o frunză cu culoarea sa 
de toamnă.

Natura este deosebit de frumoasă și de inteligentă, fie că este vorba de 
microcosmos sau de macrocosmos. Te surprinde și te farmecă scheletul 
unor ființe microscopice dar și frumusețea stelelor, a novelor sau a găurilor 
negre sau galaxii.



142          Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

Natura iubește frumusețea fiind un artist desăvârșit. În natură nu găsești 
pete de culoare; culorile nu mânjesc natura, ci o înfrumuțesează, chiar și 
atunci când urmărim așa‑numita estetică a urâtului.

Nu întâmplător Umberto Eco în Istoria Urâtului (2007) exclamă: „Cât 
de frumoasă e urâțenia”, iar Rosen Kranz fundamentează prezența și legi‑
timitatea urâtului ca antonim al frumosului. Urâtul este asociat cu mediile 
întunecate, mocirloase, cu grotele și cu abisul mărilor și oceanelor, unde 
trăiesc ființe hidoase, cu culori sumbre, animale deosebit de toxice și 
periculoase.

Ca să dispari din mediu păcălind prădătorii trebuie să ai o inteligență 
deosebită, dar și capacitatea de a vedea totul și de a combina culorile. Pare 
incredibil cât de ușor știe o lăcustă să se ascundă în natură folosind culorile 
de dezagregare sau cum un țânțar reușește să se ascundă în casă în locurile 
cele mai întunecate.

Am folosit până acum mai mult termenul de Natură decât de Creație. 
Natura, în totalitatea sa este Creația lui Dumnezeu. Și omul face parte din 
Creație, fiind creat în mod special după Chipul și Asemănarea lui Dumnezeu, 
cu destin de Îndumnezeire, nu de transformare în Dumnezeu, sau de înlocuire 
a lui Dumnezeu, așa cum pretind unii dintre semenii noștri.

Considerându‑se „stăpâni” ai naturii oamenii s‑au desprins de aceasta și 
au devenit singura specie de pe Terra care se ridică împotriva naturii. În 
ultimii 30 de ani ne comportăm în mod demențial cu natura țării și cu 
bogățiile sale.

Așa cum ne învață Avva Ghelasie:
„Omul fără de Dumnezeu devine ființa cea mai nefericită, care și‑a pierdut 
propria identitate de om. Groaznică psihopatie a depersonalizării omului”3.

Trebuie să înțelegem, înainte de a fi prea târziu, că omul face parte din 
Creație, că aceasta este inteligent structurată și inteligentă și că formează 
un tot unitar, conform principiului ecologic – totul depinde de totul.

Trebuie să ne trezim la realitate, să cinstim creația, să intrăm în dialog 
cu toate ființele și să reluăm dialogul cu Dumnezeu, așa cum ne învață 
Avva Ghelasie:

„De la nașterea mea
Cuvântul Tău l‑ai întrupat în mine,
Și în taina Cuvântului Tău
Eu trebuie să cresc,
Până mă întâlnesc cu Tine”4.

Ne‑am propus să urmărim împreună cu Avva Ghelasie esența creației. 
El ne învață că viața este limbajul, adică dialogul sau comunicarea. După 
cum se exprimă Avva Ghelasie:

3 Ieromonahul Ghela sie 
Gheorghe, Dialog în Ab
solut, p. 11.

4 Ieromonahul Ghelasie 
Gheorghe, Mic Dicționar 
Isihast, p. 211.
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„Chipul esențial al creației este glasul ființei noastre, este taina dialogului în 
Absolut. Totul este vorbire și atomii în materie vorbesc”.

Același element chimic poate fi pentru noi otravă nimicitoare, sau medi‑
cament miraculos, după cum o plantă medicinală poate acționa ca un drog 
periculos sau ca un medicament salvator; depinde de modul de preparare 
și de concentrația substanțelor active.

Avva Ghelasie ne învață, în scrierile sale, cum să ne împrietenim cu 
hrana și cu natura. El știa prea bine că alimentele cele mai bune pentru 
organism sunt cele din orizontul local; cele mai bune fructe și legume sunt 
cele din locurile de origine. Putem consuma și produse exotice, însă cu 
condiția de a ne „împrieteni” cu ele. Să consumăm la început cantități mici, 
pentru a ne obișnui cu ele, trebuie să le ținem în mână, să vorbim cu ele, 
după care mărim cantitatea.

Se știe că Rasputin se aștepta să fie otrăvit cu cea mai puternică otravă – 
cianura de potasiu. Pentru a putea supraviețui a hotărât să se împrietenească 
cu aceasta. A început să consume zilnic cantități infinitezimale, mărind pro‑
gresiv doza. Când, într‑adevăr a fost otrăvit nu a murit.

Spinul Xanthium spinosum, care prezintă trei țepi lungi și penetranți mai 
este numit și „holeră”. În Evul Mediu era folosit ca medicament în tratarea 
holerei. Cine mai știe acum efectul benefic al acestei plante? Încă nu am 
învățat să cunoaștem natura. În natură nu lipsește nimic și nu este nimic în 
plus; fiecare vietate și fiecare substanță își are rolul său.

Carbonul, ca de altfel multe elemente chimice prezintă mai multe valențe. 
Am putea considera că acestea sunt folosite în funcție de dialogul dintre 
atomi. Este firesc să ne întrebăm cum este posibil ca atomii de carbon, în 
stare pură să formeze grafitul și diamantul diametral opuse în ceea ce 
privește densitatea? Desigur că este vorba de dispoziția atomilor în spațiu, 
de dialogul dintre atomii acestui element chimic.

Henry Coandă a cercetat la microscop structura fulgilor de zăpadă și a 
descoperit o infinitate de fulgi de zăpadă cu simetrie hexaradiară. Japonezul 
Masaro Emoto consideră că moleculele de apă se cristalizează în funcție 
de comportamentul omului. Nu ar fi exclus, dar, mai curând considerăm că 
moleculele de apă aleg un model sau altul în funcție de dialogul purtat 
înainte de cristalizare.

Pentru a înțelege creația și pentru a putea intra în dialog cu ea trebuie 
să ne schimbăm modul de a acționa și de a gândi, avem nevoie de o nouă 
ontologie, care să ne permită realizarea unui dialog adevărat cu celelalte 
ființe și în genere cu materia.

Ca nimeni altul Avva Ghelasie ne invită să cunoaștem creaţia (natura), 
să ne împrietenim cu ea și să reintrăm într‑un dialog productiv cu Dumnezeu. 

Prof. Univ. Dr. Gheorghe MUSTAŢǍ, Iași
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PROBLEME CONTEMPORANE

DIALOG ORTODOX

Tinerii și formarea lor duhovnicească. 
Între ideal și realitate (II)

Incompleta cunoaştere de sine şi a lumii
Incompleta cunoaştere a posibilităţilor fizice şi psihice ale tinerilor sunt 

specifice şi unei părţi importante a elevilor de la şcoala la care am predat şi 
nu numai. Tinerii îşi doresc câştiguri materiale mari şi, dacă se poate, acestea 
să fie urmarea unui efort cât mai mic. Voi încerca să redau pe scurt discuţia 
avută pentru că mi se pare uşor de adaptat şi la alte cazuri. Tânărul la care 
mă refer, s‑a apropiat de unul care a terminat şcoala şi care momentan este 
angajat, pe un salariu mic, este drept. Împreună vagabondează şi abuzează 
de alcool, începând să lipsească de la şcoală. Am început să discut cu el 
sperând că o să‑l fac să înţeleagă că este important să vină la şcoală şi că 
alcoolul îi face rău. Când discutam despre viitorul lui (este în grija Protecţiei 
copilului pentru că nu are părinţi) mi‑a spus că de ce să muncească pe un 
salariu de nimic, dar nu se gândea că nu va fi ajutat mereu de stat, şi că 
nu îşi putea găsi un loc de muncă care să‑i permită să se întreţină şi singur 
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pentru că şi studiile erau importante, sau mai bine zis pregătirea lui era 
aceea care nu‑i permitea să ocupe un post foarte bine plătit.

De asemenea, puneam în discuţie şi consumul de droguri. Tinerii încep 
să consume din curiozitate, teribilism sau solidaritate faţă de anturaj. Drogul 
îi scoate dintr‑o stare de normalitate, sau de tulburare, îi introduce în lumea 
falsei bucurii, după care îi aruncă cu brutalitate în cumplitele chinuri ale 
iadului afectând atât sufletul, cât şi trupul. Cu foarte mare greutate se pot 
desprinde de lumea aceasta, a drogurilor. Cei care consumă droguri nu mai 
sunt liberi şi nici nu mai pot ajunge să se cunoască pe sine şi nici lumea 
în care trăiesc. Motivele pentru care un tânăr ajunge să se drogheze, sunt 
nenumărate. Unii se droghează din curiozitate, alţii din mândrie, alţii din 
deznădejde, sau din dorinţa de a experimenta ceva nou. Îngrijorător este 
faptul că, indiferent pe ce cale, o dată ajunşi la consumul de droguri, drum 
de întoarcere nu prea există. Chiar medicii care lucrează în centrele de 
toxicologie recunosc faptul că: „noi îi salvăm pe moment, dar ajunşi în 
libertate, marea majoritate o iau de la capăt. Implicarea Bisericii în aceste 
situaţii ne‑ar fi de un real folos” […].

Probleme duhovniceşti

Din păcate, puţini tineri mai au un duhovnic stabil și o frecvență bună 
în ceea ce privește legătura cu acesta. Apoi, pare că tot mai puţini merg la 
biserică. Din această cauză sunt preocupaţi doar de câştiguri materiale mari 
fără prea mari eforturi, manifestări ale libertăţii prost înţelese (căsătorii de 
probă, concubinaj, libertinaj), violenţă fizică şi de limbaj. Toate acestea 
sunt înclinaţii spre păcat născute din necunoaşterea lui Dumnezeu sau de 
îndepărtarea de El. Filmele urmărite şi muzica aceasta care place majorităţii 
tinerilor, îndeamnă la fapte care sunt împotriva moralei creştine. 

În general, noi maturii observăm că tinerilor le place o muzică zgomotoasă, 
cu versuri care de multe ori sunt incorecte din punct de vedere gramatical 
şi a căror tematică este ori tristeţea că au parte de greutăţi, ori că le pot 
face rău duşmanii lor, sau bucuria că au bani etc. Cum să fie nişte tineri 
buni creştini, dacă nu au modele vrednice de urmat şi dacă în familia lor 
nu sunt învăţaţi să‑L iubească pe Dumnezeu? Sunt violenţi cu cei din jur 
fie din cauză că asta văd în familiile lor, fie văd la ceilalţi tineri din anturajul 
lor, sau filmele pe care le urmăresc şi din care poate îşi fac modele de viaţă, 
îşi pun amprenta asupra comportamentului lor. Violenţa fizică se poate 
observa chiar şi în cadrul şcolii. Sunt tineri care îi bat pe ceilalţi colegi ai 
lor şi asta nu numai dacă sunt provocaţi. Acest lucru l‑am putut observa 
chiar şi în şcoala la care predau. Oricât am încercat să port discuţii cu ei, 



146          Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

să le dau exemplu pe Mântuitorul Hristos, să îi cert când am observat un 
act de violenţă, nu am reuşit mare lucru. Poate doar când i‑am dus la 
Biserică la slujbă şi la spovedit, i‑am văzut mai liniştiţi şi mai ascultători. 
Însă din păcate nu i‑am putut duce pe toţi.

Aceeaşi explicaţie este valabilă şi pentru violenţa de limbaj. Majoritatea 
tinerilor vorbesc folosind cuvinte dure. Şi, dacă tinerilor uneori li se mai 
poate scuza comportamentul pentru că mai au de învăţat, comportamentul 
unor oameni maturi, nu mai poate fi scuzat. Am văzut o scenă care mi‑a 
lăsat un gust amar, trecând pe lângă un domn foarte bine îmbrăcat, care 
stătea sprijinit de o maşină frumoasă şi vorbea la telefon. Cuvintele care îi 
ieşeau însă din gură, faţă de persoana cu care vorbea, erau pur şi simplu 
dezgustătoare. Tragic era nu atât aspectul fizic şi material (hainele, maşina) 
ci faptul că era un om care trebuia să gândească matur şi să ştie cum este 
indicat să se comporte cu ceilalţi şi cum trebuie să‑i respecte pe cei din jur. 
Există pericolul ca tinerii care au un astfel de comportament să nu se 
schimbe nici cu vârsta, dacă nu au îndrumare din partea duhovnicului.

Una dintre caracteristicile vieţii de astăzi a majorităţii oamenilor şi mai 
ales a tinerilor, este aceea că au pierdut sensul vieţii sau nu sunt capabili 
să‑l dobândească. Îndepărtarea de Dumnezeu face ca sentimentul împlinirii 
să dispară, iar valorile duhovniceşti se pot uni tragic cu goana după bunurile 
materiale, pentru care oamenii pot accepta orice, chiar şi crimele mon‑
struoase1. 

Problema aceasta, a pierderii sensului vieţii se adânceşte, omul devine 
în acest mod o rotiţă în mecanismul statului pentru că îşi pierde libertatea. 
Această pierdere a sensului vieţii este suportul pe care se dezvoltă alte 
probleme duhovniceşti. Una dintre ele ar fi „adormirea conştiinţei” pe care 
o putem observa începând de la păcatul strămoşilor Adam şi Eva, care în loc 
să‑şi mărturisească şi să regrete păcatul făcut, au dat vina unul pe altul. În 
ziua de astăzi s‑a amplificat această problemă pentru că cei care fac păcate, în 
loc să le mărturisească şi să se pocăiască, propovăduiesc libertatea păcatului:

„le este mult mai uşor să trăiască sub povara păcatului decât sub cea a libertăţii 
şi a răspunderii pentru păcat”2.

 Mântuitorul Hristos numea conştiinţa „pârâş” (Mt. 5, 25‑26) pentru că 
se împotriveşte voii noastre şi dă în vileag păcatele făcute. Acest lucru se 
poate observa şi în Sfânta Evanghelie, atunci când se relatează momentul 
iertării femeii desfrânate, pe care fariseii au adus‑o înaintea lui Hristos, 
pentru ca ispitindu‑L, să‑L poată acuza de încălcarea legii lui Moise. Dar 
Iisus le‑a răspuns:

„...Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi cu piatra asupra ei” 
(In. 8,7).

1 K.V. Zorin, De ce su
feră copiii, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2006, p. 87.

2 Ibidem, p. 91.
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Evanghelia continuă
„iar ei auzind aceasta, şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul...” 
(In. 8, 9).

Evanghelia nu spune ce s‑a întâmplat cu acei oameni, dar este cert că 
Dumnezeu a dorit să trezească în ei conştiinţa adormită, ca prin pocăinţă 
să se întoarcă la El. 

Noi oamenii de astăzi, ca urmaşi ai protopărinţilor Adam şi Eva, găsim 
tot felul de motivaţii, denaturând realitatea, pentru a ne „adormi” conştiinţa: 
„aşa au fost împrejurările”, „nu am avut altă soluţie”, „aşa am fost educat”. 
Reuşim să contrazicem şi cele mai sfinte porniri ale sufletului. K.V. Zorin 
menţionează trei exemple:

„1. În timpurile noastre poruncile evanghelice sunt mai degrabă un ideal moral 
îndepărtat decât o îndrumare concretă în viaţa de zi cu zi. De aceea, împlinirea 
lor este ireală. Nici nu trebuie să ne mai gândim la aceasta.
2. Deşi medicii nu‑mi interzic, nu pot să postesc: mi‑e frică să nu mă simt 
slăbit.
3. M‑aş ruga şi aş merge la biserică cu cea mai mare plăcere, dar nu am timp. 
Căci trebuie să lucrez, să mai fac ceva pe acasă, să citesc ziare, să privesc 
televizorul şi, în sfârşit, să mă odihnesc! Biserica este un lucru bun, dar nu am 
timp pentru ea”3.

Când încercăm să convingem persoanele care îşi găsesc astfel de moti‑
vaţii, ele sunt de acord cu noi, dar nu încearcă să schimbe nimic, conştiinţa 
lor fiind adormită de motivaţiile enumerate mai sus. Chiar şi în Sfânta 
Scriptură, la pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr, bogatul primeşte 
răspuns: 

„Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva 
din morţi”(Lc.16, 31).

Psihologii au descoperit că oamenii atribuie reuşitele eforturilor şi capa‑
cităţii lor, iar nereuşitele, unor factori exteriori (ghinionul, nerezolvarea 
unei probleme, împrejurările nefavorabile, caracterul colegului, nesincerita‑
tea partenerului). Sfântul Teofan Zăvorâtul mărturisea:

„...Orice om se crede mult mai bun decât este el de fapt”.

Când fac greşeli tinerii, şi nu numai, spun „nu am făcut nimic rău” sau 
„nu sunt vinovat”. Pe cei pe care îi urăsc îi iartă mai greu şi îi judecă mai 
aspru decât pe ei înşişi. K.V. Zorin îl numea efectul unicităţii false4. Oamenii 
se liniştesc cu faptul că toţi greşesc şi exagerează numărul celor care greşesc 
la fel ca ei sau mai rău. 

Cauza alterării sufletului omenesc este iubirea exagerată de sine care 
„face nevăzători ochii duhovniceşti ai inimii şi nu ne lasă să ne vedem în 
lumina poruncilor lui Hristos”5.

3 Ibidem, p. 93.

4 Ibidem, p. 95.

5 Ibidem, p. 95.
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Evitând asumarea responsabilităţii, oamenii devin mai sugestionabili şi 
reacţionează mai puţin adecvat la anumite situaţii, pierd sensul vieţii. Lor 
li se formează sentimentul de neajutorare, deznădejde şi de pericol. Asta 
este valabil doar pentru cei care conştientizează cele făcute, chiar şi împo‑
triva voinţei lor

„Un om care este insensibil duhovniceşte, nu poate decât să se bucure «cât de 
bine» a reuşit «să se mintă»”6.

Este necesar să ne păstrăm inima curată faţă de Dumnezeu, faţă de 
aproapele şi faţă de lucrurile care ne înconjoară. De fapt, omul rămâne om 
cât timp răspunde pentru faptele sale în faţa conştiinţei sale. 

De multe ori am putut observa, la tinerii la care predau şi la alţii pe care 
îi pot vedea pe stradă, sau îi cunosc datorită povestirilor cunoştinţelor mele, 
că mai au şi o altă problemă duhovnicească şi anume, fuga de sine. Ei văd 
greşelile celorlalţi şi mai puţin pe ale lor, sau cum se spune: văd paiul din 
ochiul celuilalt dar nu văd bârna din ochiul lor (Mt. 7,3). Desigur, problema 
se poate constata şi la oameni maturi.

Tinerii zilelor noastre se confruntă cu problema „pierderii eului”, o 
problemă duhovnicească gravă a omului contemporan, de fapt o pedeapsă 
pentru îndepărtarea de Dumnezeu. Idealurile şi valorile omului modern sunt 
goana după avere, slavă, plăcere, adică păcate ce îndepărtează pe om de 
Creatorul său. Dorinţa de avere macină sufletele oamenilor. Sfântul Apostol 
Pavel spunea despre iubirea de argint că

„este rădăcina tuturor relelor şi cei ce au poftit‑o cu înfocare, au rătăcit de la 
credinţă şi s‑au străpuns cu multe dureri” (I Tim. 6, 10).

Banii însă, nu aduc pace sufletească. Cei bogaţi nu sunt neapărat fericiţi. 
Ba din contră, îşi doresc tot mai mulţi bani, se tem ca banii să nu dispară. 
Dacă pot obţine foarte multe lucruri cu ei, în suflete lor apare plictiseala. 

Concluzii
Aceste probleme duhovniceşti sunt premisa uneia cu urmări şi mai grave: 

depresia. Depresia
„se caracterizează de obicei prin tristeţe, însoţită însă de teamă, sentimente de 
vinovăţie şi remuşcare, mânie, ură, plictiseală, oboseală, dezgust, descurajare, 
disperare, stări care redau durerea sufletească şi pesimismul. În general, putem 
să le caracterizăm ca stări de indispoziţie. Sunt provocate sau, mai bine zis, 
sunt însoţite de un număr de simptome negative care au de‑a face cu funcţiile 
sufleteşti şi trupeşti şi cu energia individului”7. 

Toate problematicile descrise în acest material cred că, sunt tratate de 
Biserică la modul serios. Atât istoric cât și actual. Astfel vedem că: 

6 Ibidem, p. 96.

7 Arhimandritul Spiri do‑
nos Logothetis, Depri ma
rea şi tămăduirea ei în 
învăţătura Bisericii, Bucu‑
reşti, Editura Sophia, 2001, 
p. 11.
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1. Sentimente de plictiseală şi dezamăgire – sunt descrise în Vechiul 
Testament în Ecclesiast

„Am zidit case, am sădit vii, am făcut grădini şi parcuri, am cumpărat robi şi 
roabe...am adus cântăreţi şi cântăreţe....şi n‑am oprit inima mea de la nici o 
veselie, căci inima mea s‑a bucurat de toată osteneala mea... Apoi m‑am uitat 
cu luare‑aminte la toate lucrurile pe care le‑au făcut mâinile mele şi la truda 
cu care m‑am trudit ca să le săvârşesc şi, iată, totul este deşertăciune şi vânare 
de vânt şi fără nici un folos sub soare” (Ecclesiast 2,4‑11) sau „Deşertăciunea 
deşertăciunilor, totul este deşertăciune” (Ecclesiast 1,2).

2. Melancolie şi tristeţe – Psalmul 41 spune
„Făcutu‑mi‑s‑au lacrimile mele pâraie ziua şi noaptea... Pentru ce eşti 

mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Pentru ce umbli mâhnit 
când mă necăjeşte vrăjmaşul meu?” (Psalmul 41, 3‑13).

Această mâhnire nu face bine sufletului omului „Precum molia strică hainele 
şi cariul strică lemnul, aşa strică mâhnirea inima omului” (Pilde 25, 200).

3. Sentimentul însingurării
„Asemănatu‑m‑am cu pelicanul din pustiu; şi am ajuns ca o pasăre singuratică 
pe acoperiş” (Psalm 101, 7‑ 8)

4. Frica – de relele ce pot veni, este asupra acestor oameni mereu, precum 
spune şi Sfântul Ioan Gură de Aur:

„Frica celor ce nădăjduiesc este sporirea relelor. Aceştia au şi frica de moarte”, 
precum scrie Sfântul Vasile cel Mare.

5. Insomnie. Ecclesiastul scrie în Sfânta Scriptură despre omul care 
suferă: „nici ziua, nici noaptea, ochii lui nu văd somnul” (8,16)

Cred că găsim în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, referiri la toate 
aspectele vieții noastre. Cunoşteam în parte aceste scrieri și mereu ne surprinde 
viața. Ca și în aceste zile de supărare, de depresie sau de grea încercare 
pentru unii. Pentru alții, aceste zile sunt doar o regăsire din nou și din nou, 
zi de zi a lui Dumnezeu. Un DA adresat acum lui Dumnezeu înseamnă desco‑
perirea sensului şi al vieţii adevărate, înseamnă putere în definirea proble‑
melor care ne încearcă, cunoașterea lor și posibilitatea depășirii acestora. 

Dorinţa firească pentru viaţă nu trebuie înlocuită cu atracţia pentru 
moarte, adică spre formele care ne provoacă sufletul și trupul. Multor 
persoane le este greu să trăiască fără Dumnezeu, dar și multora le este ușor 
să‑L persifleze8. Sinucigaşul uită şi se încăpăţânează să nu‑şi amintească 
de Mântuitorul, de responsabilitatea pe care o are faţă de El, pentru darul 
preţios, care este viaţa. În toate problemele vieții noastre să nu fim ucigași 
de sine, ci treji, puternici în Hristos, Cel ce ne ține și ne călăuzește în 
fiecare clipă pașii.

Preot Conf. Univ. Dr. Adrian Lucian DInU, Iaşi

8 K.V. Zorin, op.cit., p. 
139.
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ACTUALITATEA BISERICII

DIALOG ORTODOX

Autoritatea morală a preotului ca izvor 
și temei al prestigiului preoțesc. Preotul, 

luptător activ împotriva răului moral 

Demnitatea preotului derivă din însăși oficiul său de liturghisitor și 
sfințitor al credincioșilor săi, din chemarea sa divină și înalta sa vrednicie 
de păstor sufletesc, menit să întruchipeze în persoana și lucrarea sa modelul 
ideal al Păstorului adevărat – Hristos, Care și‑a dat viața pentru oile Sale 
(Ioan X, 11). 

Acest model strălucitor de iubire și slujire jertfelnică l‑au întrupat în 
faptă atât Sfinții Apostoli, cât și urmașii lor în succesiune apostolică: 
episcopii și preoții. Literatura patristică este plină de exemple minunate de 
preoți și ierarhi care au trăit și lucrat preoția cu spiritul răspunderii și al 
dăruirii, păstorind oile cele cuvântătoare cu multă destoinicie și dragoste 
și chiar jertfindu‑și viața, ca martiri, pentru apărarea credinței și a turmei 
lor vătămată de propaganda ereticilor și de persecuția prigonitorilor păgâni, 
cum a fost Sfântul Ignatie Teoforul, Sfântul Policarp al Smirnei și Sfântul 
Irineu, episcopul Lugdunului. Acești părinți apostolici au avut de înfruntat 
multe obstacole și greutăți în decursul vieții și activității lor misionare și 
pastorale, însă nu s‑au lăsat biruiți sau intimidați în fața primejdiilor, ci au 
rămas tari, neclintiți pe piatra credinței, sârguindu‑se să umple inimile 
credincioșilor

„de lumina lui Dumnezeu și de triumfătoarele energii cerești și să hrănească 
din grânarele Părintelui ceresc pe toți”1.

 De fapt, toți marii Părinți ai Bisericii, investiți cu harul preoției, au 
înțeles această sfântă și nobilă misiune a Mântuitorului, s‑au identificat cu 
ea și au trăit‑o cu maximă efervescență, oferindu‑ne peste veacuri modele 
ideale de slujire apostolică, de autoritate și prestanță preoțească. 

Autoritatea morală a preotului

Autoritatea preotului se clădește pe tot parcursul vieții și slujirii sale 
sacerdotale, începând din ziua hirotoniei și a pășirii sale în sectorul parohiei. 
Din momentul acesta, el începe să‑și cultive vocația clericală, să‑și valorifice 
cunoștințele teologice și să‑și canalizeze toate puterile sale sufletești către 

1 Pr. Grigore Cristescu, 
Ale Tale dintru ale Tale, 
Cozia, 1934, p. 18.
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un singur țel: slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor. Acum este deplin 
convins că a devenit organul prin care se face actual, activ, simțit, luminător, 
sfințitor și roditor harul lui Dumnezeu și că săvârșește lucrul lui Dumnezeu, 
în calitate de împuternicit al lui Dumnezeu sau „om al lui Dumnezeu” 
(I Timotei VI, 11), cum îl numește Sfântul Apostol Pavel. În această condiție, 
el trebuie să fie conștient că s‑a lepădat de sine și s‑a dăruit lui Dumnezeu, 
spre folosul sufletesc al oamenilor. El știe că numai lucrând cu timp și fără 
timp la mântuirea semenilor săi, își va câștiga mântuirea propriului său 
suflet. El este convins că, prin actul hirotoniei, i s‑a încredințat îndatoriri 
față de Dumnezeu, față de sine ca persoană sfințită și față de credincioșii 
săi pe care îi păstorește2 și că

„numai prin purtarea și viața noastră vom putea să‑i vânăm și să clădim Biserica 
lui Hristos prin sufletele lor”3,

așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Graiul faptelor este mult mai 
edificator decât ecoul cuvintelor.

„Purtarea deci și viața curată este mai puternică decât limba celor mai străluciți 
ritori”4, spune același sfânt părinte. „Lucrează cum vorbești și mai ușor mă vei 
îndrepta”5, spunea cândva un mare dascăl bisericesc. 

O viață exemplară îl pune pe preot la adăpost în fața criticilor și calom‑
niilor, asigurându‑i demnitatea, prestigiul și respectul cuvenit.

„Bârfele și defăimările nu vor putea umbri strălucirea voastră, dacă veți duce 
o viață desăvârșită. Arătați, deci, o viață vrednică de harul ce ați primit; după 
cum harul se răspândește pretutindeni, tot astfel și vestea faptelor voastre bune 
merge împreună cu el”6, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Cu cât va cădea în noianul păcatelor, cu atât își va păta imaginea în ochii 
lumii și își va știrbi autoritatea și bunul său nume de părinte și păstor 
sufletesc, fiindcă

„purtarea bună a păstorului este un mijloc de a‑i procura autoritate, încredere 
și dragoste în păstoriți, pe când purtarea rea înrâurește în mod stricăcios asupra 
vieții și se poate afirma că multe rele s‑ar putea desființa și multe bunuri morale 
s‑ar putea înrădăcina în popor dacă păstorii îi vor conduce pe calea mântuirii 
cu exemplul lor bun”7.

Armonizarea cuvântului cu fapta rămâne un imperativ categoric pentru 
conduita și profilul moral al preotului.

„Respectul față de cleric nu este impus de haina preoțească, ci este insuflat de 
personalitatea lui, de demnitatea și sinceritatea lui, de integritatea, seriozitatea 
și simplitatea lui”8.

Oamenii au tendința de a generaliza. Ei văd pe toți preoții în lumina 
chipului moral al unui preot pe care îl cunosc. Dacă un preot are reputație 
și se bucură de stima și prețuirea celor din jur pentru evlavia și comportamen‑
tul său creștinesc, demn și ireproșabil, atunci ei consideră că toți ceilalți 

2 Arhid. Prof. Ioasaf Ga‑
nea, Slujirea preotului, 
în „Mitropolia Olteniei”, 
XXVIII (1976), nr. 7‑8, 
p. 557‑558.
3 Sf. Ioan Gură de Aur, 
Comentariile sau tâlcui
rea Epistolei întâi către 
Corinteni, Omilia III, 
trad. în  rom. de Arhim. 
Theodosie Thanasiu şi 
re vizuită de Constantin 
Făgeţan, Ed. Sofia, Bucu‑
reşti, 2005, p.30.
4 Ibidem.
5 Mitropolit Athanasie 
Mironescu, Sfaturi către 
preoţi, Bucureşti, 1909,  
p. 126.

6 Sf. Ioan Gură de Aur, 
Omilii la Matei, Omilia 
a XVa, cap. 17, trad. în 
rom. de Pr. Prof. Dumitru 
Fecioru, în col. „P.S.B.”, 
vol. 23, Ed. IBMBOR., 
București, 1994, p. 187.

7 Pr. Prof. Ioan G. Co‑
man, Sublimul preoției, 
Bucureşti, 1940, p. 21.

8 Gheorghios D. Me talli‑
nos, Parohia – Hristos 
în mijlocul nostru, trad. 
în rom. de Pr. Prof. Ioan 
I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 
2004, p. 76.
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preoți sunt la fel, iar dacă îi depistează defectele și slăbiciunile se smintesc 
și se îndepărtează de biserică, motivând că toți clericii sunt travestiți, pasibili 
de aceleași fapte reprobabile ca și preotul a cărui viață o cunosc.

„Nimenea nu e mai vătămător în Biserică decât acela care, trăind o viață stricată, 
are numele și slujba sfințeniei”9.

Poporul va progresa pe linia verticalității moralei creștine în raport cu 
gradul de moralitate al vieții păstorului. Dacă preotul tolerează răul și îl 
practică, nu ne mai mirăm de ce credincioșii beau păcatul ca apa.

Mântuitorul Însuși scoate în evidență oglinda vieții preoțești, când afirmă 
că păstorul cel bun „merge înaintea oilor, și oile merg după el, căci cunosc 
glasul lui” (Ioan X, 4) sau când spune că „nu poate o cetate aflată pe vârf de 
munte să se ascundă” (Matei V, 14). Mântuitorul a arătat cât de mare este 
osânda celui ce tulbură și derută, ducând în prăpastie sufletele oamenilor: 

„Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului 
aceluia prin care vine sminteala” (Matei XVIII, 7).

Din păcate, există preoți care, prin deprinderile rele și prin comporta‑
mentul lor necorespunzător se dezic și dezmint ceea ce propovăduiesc prin 
cuvântul lor.

„Dacă veți trăi drept, nu numai că veți îndrepta lumea, dar veți face ca și 
Dumnezeu să fie slăvit. Dar dacă veți avea o viață păcătoasă, veți duce și pe 
oameni la pieire și veți face ca și numele lui Dumnezeu să fie hulit”, spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur10.

Este inadmisibil ca păstorul sufletesc să aibă un comportament trivial și 
duplicitar.

„Să ne ferim – spune Sfântul Grigorie Teologul – să fim pictori răi ai virtuții, 
dar, mai bine zis, poate nu pictori răi, ci pilde rele pentru păstoriții noștri, ca 
să nu ni se spună proverbul, să încercăm să vindecăm pe alții, când noi suntem 
acoperiți de bube”11.

Lumea este susceptibilă dar și înclinată să confunde Biserica cu preotul. 
„Ceilalți oameni, de‑ar păcătui de mii de ori, pot dobândi iertare. Dar dascălul, 
dacă păcătuiește, este lipsit de orice apărare și va primi cea mai mare pedeapsă”12 
în ziua judecății.

Preotul este chemat să schimbe fața lumii, înnoind sufletele oamenilor, 
dar pentru a traduce în faptă acest deziderat trebuie mai întâi ca viața sa 
morală să dea mărturie despre sublimitatea învățăturii de credință și despre 
superioritatea și spiritualitatea adevărurilor religioase ortodoxe și să nu se 
contrazică pe sine prin atitudini, gesturi și cuvinte nedemne și incompatibile 
cu misiunea sa sfântă.

„De nimic nu se scârbește Dumnezeu mai mult, ca atunci când ne vede că 
păcătuim noi înșine cei ce suntem chemați să reținem de la păcate pe alții”13.

9 Sf. Grigorie Dialogul, 
Cartea regulei pastorale, 
partea I, cap.2, trad. în 
rom. de Pr. Prof. onor. 
Dr. Alexandru Moisiu, 
Sibiu, 1987, p. 31.

10 Sf. Ioan Gură de Aur, 
Omiliile la Matei, Omilia 
a XVa, cap. 17, în trad. 
rom. cit., p. 187.

11 Sf. Grigorie de Na‑
zianz, Despre preoție, 
cap. XIII,  trad. în rom. 
de Pr. D. Fecioru, Ed. IB 
MBOR, Bucureşti, 1987, 
p. 165.
12 Sf. Ioan Gură de Aur, 
Omiliile la Matei, Omilia 
a XVa, cap. 6, în trad. 
rom. cit., p. 185.

13 Pr. Octavian Tursa, 
Chemarea şi lupta păs
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Când preotul produce sminteală și devine pildă rea credincioșilor săi, el 
nu mai poate fi socotit păstor, ci „fur și tâlhar” (Ioan X, 8). 

Preotul este părintele sufletesc al credincioșilor. Pentru a le zidi sufletele 
și a le câștiga pentru împărăția lui Dumnezeu, el

„trebuie să fie simbolul moralității, al neprihănirii, al iubirii fără margini, al 
sobrietății, al milosteniei, al vieții fără de avariție, al tăriei de stâncă față de 
ispite, iar din aceste frumoase diademe ce împodobesc sufletul său, parohienii 
vor fi influențați, luând exemplul cel bun”14.

Aceasta înseamnă că
„purificarea societății de toată goliciunea imoralității este strâns legată de 
conduita păstorului de suflete, deci de a celui ce vrea să o regenereze”15.

Exemplul direct, viața ireproșabilă, neîntinată, de intensă radiație duhov‑
nicească, constituie

„baza de diamant a prestigiului și autorității preotului propovăduitor al cuvân‑
tului și conducător în cele ale vieții religioase”16.

Aceasta presupune întreținerea unor strânse și rodnice relații de ordin 
spiritual‑moral cu credincioșii, precum și relații impuse de viața socială, 
căci preotul este și el un membru al societății în care trăiește și din care 
face parte. Nu poate fi preot acela care se mulțumește cu

„ideea că indiferent de credința lui personală, poate rămâne la post să facă bine 
poporului. Numai acela este preotul adevărat care dă poporului tot ce‑i trebuie. 
Relația continuă între el și Hristos, alipirea sufletească de învățăturile Bisericii 
îi întăresc toți pașii vieții, îi dau încrederea și însuflețirea care rezultă din 
convingerea că reprezintă adevărul”17.

Nota dominantă a acestei activități este iubirea față de om, curată, sinceră 
și dezinteresată. Adevăratul păstor trebuie să fie absorbit de focul acestei 
dragoste, pentru că „păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale” (Ioan 
X, 11). Ar fi oribil și cumplit de dăunător ca preotul să rămână total 
indiferent, pasiv și străin de viața păstoriților săi, absent față de frământările 
și năzuințele lor sau lipsit de milă, compasiune și înțelegere.

„Dacă te rogi pentru toți, trebuie să și trăiești pentru toți, deoarece cum te vei 
ruga, dacă viața ta este în contrazicere cu rugăciunea ta?”18

Aplecându‑se cu milă și cu îndurare către păstoriții săi, sprijinindu‑i la 
nevoie, cu dragoste părintească, și povățuindu‑i cu sfatul și cu îndrumarea, 
el va smulge din inima sa egoismul și va înlătura orice formă de indiferentism. 
Totodată, el va declanșa o luptă crâncenă împotriva răului de toate nuanțele, 
cu toată jertfelnicia și dăruirea, pentru că

„adevărata râvnă nu cruță nici puterile, nici sănătatea, nici viața, ci toate le 
sacrifică în conducerea turmei pe calea mântuirii”19.

to rului de suflete împo
triva imoralităţii timpului 
nostru, Caransebeş, 1940,  
p. 19.

14 Ibidem, p. 20.

15 Ibidem, p. 21.

16 Pr. Prof. Dumitru Belu, 
Predica prin exemplul per
sonal, în „Biserica Orto‑
doxă Română”, LXXII 
(1954), nr. 5, p. 571.

17 Arhimandritul Iuliu 
Scriban, Chemarea preo
tului, Bucureşti, 1921, p. 
22.

18 Pr. Dr. Grigore Cris‑
tescu, Teologie și sacer
doțiu, tipul clasic al păs
torului  ortodox şi idealu
rile pastoraţiei moderne, 
Sibiu, 1928, p. 11.

19 Pr. Prof. Ioan G. Co‑
man, Sublimul preoției 
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În calitatea sa de părinte sufletesc, preotul trebuie să‑și îndrepte direcția 
activității sale pastorale în două sensuri: spre combaterea erorilor sectare 
și spre stârpirea răului moral din ființa sa și din mijlocul turmei sale.

Grija și înalta răspundere misionară față 
de păstoriții săi

Stăvilirea prozelitismului sectar este o problemă capitală și o sarcină 
grea ce apasă pe umărul păstorului de suflete. Pentru a nu‑i îndepărta din 
sânul Bisericii și pentru a‑i aduce iarăși în „staulul oilor” (Ioan X, 1) pe 
cei rătăciți de la dreapta credință, trebuie preîntâmpinate și eliminate cauzele 
alunecării lor pe panta rătăcirii și aplicate cele mai înțelepte și mai irenice 
măsuri de profilaxie. Cauzele extensiunii fenomenului sectar sunt multe. Din 
păcate, credincioșii se abat de la dreapta credință și se desprind din sânul 
Bisericii Ortodoxe fie datorită lipsei de tact pastoral și de trăire duhovnicească 
a preotului, fie datorită păcatelor sale grave, care adeseori îi indignează și 
scandalizează pe credincioși, fie lipsei de catehizare și inițiere a credincioșilor 
sau simplității, naivității, credulității și ignoranței acestora. Firește, unii mai 
puțin credincioși sunt racolați de sectanți și pentru faptul că sunt momiți 
sau ademeniți cu tot felul de daruri și promisiuni, însă principala cauză o 
constituie exemplul negativ al vieții preotului și abaterile lui morale care 
slăbesc și destramă legăturile sufletești ale acestuia cu păstoriții săi. Cele 
mai grave și mai primejdioase păcate care bântuie frecvent în rândurile 
preoților din zilele noastre sunt acestea două: rutina, adică îndeplinirea 
mecanică și fără evlavie și simțire lăuntrică a sfintelor slujbe și arghirofilia, 
adică dorința de câștig sau „goana după bani”, cum se mai spune în popor.

„Credincioșii nu aleargă bucuroși la preoții care‑și fac slujba «de mântuială», 
care slujesc fără convingere și fără pătrundere, care se grăbesc să termine slujba 
mai repede. Cu atât mai mult se vor răci legăturile dintre preot și credincioși 
atunci când preotul va da dovadă de păcatul arghirofiliei, când va lăsa să se 
vadă că slujește pentru bani sau când va pretinde de la credincioși mai mult 
decât aceștia obișnuiesc sau pot să‑i ofere ca recompensă pentru munca lui”20.

Păcatele acestea, precum și altele cum ar fi aroganța, sfidarea, brutalitatea, 
agresivitatea în limbaj îi scârbesc și îi revoltă în suflet pe credincioși, în 
special pe cei zeloși și scrupuloși sau rigoriști, care încep să se rupă de 
biserică și să‑și exprime disprețul și dezamăgirea față de slujitorii ei și 

„astfel se pierd sufletele, cele mai alese elemente ale evlaviei creștine. Astfel 
de credincioși sunt, adesea, expuși să cadă pradă înșelăciunii sectare. Zică 
oricine ce ar vrea, dar creștinii cei ce s‑au desprins de la trunchiul Bisericii, și 
au trecut la sectanți, sunt cele mai nobile suflete religioase, care n‑au fost 
hrănite la timp și suficient de slujitorii bisericești”21. 

Responsabilitatea preotului este extrem de mare în latura aceasta a 
educației religioase și mai cu seamă a duhovniciei, căci „a pierde un suflet, 

creştine, Bucureşti, 1940, 
p. 21.

20 Pr. Prof. Ene Braniște, 
Legăturile preotului cu 
credincioșii, în „Biserica 
Ortodoxă Română”, XC 
(1972), nr. 3‑4, p. 351.

21 Ierom. Nicodim Sa‑
chelarie, Pravila biseri
cească, Ed. Pelerinul Ro‑
mân, Oradea, 1998, p. 116.
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înseamnă a se pierde pe sine însuși”22. Un preot nedemn este o piatră de 
sminteală,

„o unealtă a morții sufletești, o sentinelă adormită, un povățuitor orb, o stea 
rătăcitoare, un comandant trecut la dușman, un nor fără apă, un păstor adormit, 
un pom sterp...”23.

O altă cauză care facilitează infiltrarea și răspândirea sectanților într‑o 
parohie ar mai fi lipsa de cultură și pregătire teologică a preotului.

„Misiunea preoțească este paralizată fără cultură. Ea este paralizată, de aseme‑
nea, fără viață exemplară și fără râvna de a îmbunătăți și desăvârși pe alții”24.

Trebuie, așadar, ca chipul preotului să strălucească în toate împrejurările 
vieții și activității sale pastorale, sacerdotale și predicatoriale. El trebuie să 
se ofere pe sine model de trăire duhovnicească, model de comportare 
creștinească, model de slujire evlavioasă la altar, precum și model de credință 
vie și de convingeri religioase. Într‑o parohie unde activează un asemenea 
preot se simte o reînvigorare spirituală și pulsul unei vieți noi, încât oricine 
poate constata

„ce mișcare, ce înnoire, câți Lazări înviați și câți fii rătăciți întorși în brațele 
duiosului lor tată! Cum s‑a întins asupra turmei râvna plină de căldură a 
păstorului și, prin urmare, câte suflete mântuite”25.

Prima grijă a păstorului sufletesc este păstrarea oilor sale cuvântătoare 
în matca Ortodoxiei. El trebuie să fie foarte atent și vigilent ca nu cumva 
lupii răpitori să pătrundă în turmă și să sfâșie oile. Pe de altă parte, el 
trebuie să‑i cunoască și pe credincioșii șovăielnici, neștiutori și slabi în 
credință, care cad pradă prozelitismului sectar și să ducă neîncetat o muncă 
de lămurire cu ei, să le explice dreptarul credinței și să‑i aducă la lumina 
cunoștinței de Dumnezeu,

„drept învățând cuvântul adevărului”, pentru că „cel ce a întors pe păcătos de 
la rătăcirea căii lui își va mântui sufletul din moarte și va acoperi mulțime de 
păcate” (Iacov V, 20).

Aceștia trebuie mustrați cu blândețe și îndreptați la vreme, purtând grijă 
ca, pe viitor, să fie feriți de contactul cu sectanții. Dacă sunt totuși creștini 
care au căzut în mrejele ereticilor, abătându‑se de la dreapta credință și 
împărtășind concepțiile și ideile lor eronate, să procedeze întocmai ca 
păstorul cel bun față de oaia cea rătăcită, întrebuințând toate metodele 
spirituale și pedagogice pentru a‑i scoate de sub influența dăunătoare a 
acestor lupi îmbrăcați în piei de oaie și a‑i readuce în sânul de mamă al 
Bisericii. Este bine ca, în asemenea cazuri, preotul să se întrebe în sinea 
sa dacă nu cumva răul s‑a produs și din vina sa personală, în sensul că nu 
s‑a îngrijit suficient de întărirea în credință a turmei sale spre a o face imună 
față de orice deviere de la credința cea adevărată. Când păstorul își neglijează 
turma, vin lupii să o prade și să o risipească. De aceea, păstorilor li se cere 
multă vigilență și înțelepciune, căci, în clipa când preotul lucrător al ogorului 

22 Ibidem, p. 24.

23 Pr. Prof. Spiridon 
Cândea, Mijloace pasto
rale în fața acțiunilor 
eterodoxe, în „Mitropolia 
Moldovei și Sucevei”, 
XXXIV (1958), nr. 3‑4, 
p. 277.
24 Pr. Prof. Ioan G. Co‑
man, Chipul preotului 
după Sfânta Scriptură şi 
Sfinţii Părinţi, în „Studii 
Teologice”, VIII (1956), 
nr. 3‑4, p. 166.

25 L’Abbé Dubois, Oeu
vres complétes, Paris, 
1930, p. 18‑19.
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duhovnicesc lasă la voia întâmplării pe credincioși, vin pe nesimțite învă‑
țătorii mincinoși și seamănă neghina învățăturilor greșite.

Îndatorirea de părinte sufletesc cere păstorului o conștiință a răspunderii 
mereu trează și activă și o râvnă deosebită în propovăduirea cuvântului de 
învățătură, pentru a preîntâmpina orice încercare subversivă de prozelitism 
sectar. De aceea este absolut necesar ca preotul să rămână permanent în 
parohie, în mijlocul turmei sale cuvântătoare, pentru a‑i putea cunoaște pe 
cei pe care îi păstorește, precum și nevoile și pericolele care îi pândesc și 
la care pot fi expuși.

Lupta necurmată a preotului împotriva răului moral

Răspunderea preotului în fața lui Dumnezeu și a credincioșilor este destul 
de mare. Preotul este un om de jertfă. El îndrumează destinele oamenilor 
prin rugăciune, prin cuvânt, prin faptă și prin exemplul personal. Lumea 
își asumă încrederea în el, pentru că el veghează asupra ei

„liniștește vieți de oameni, schimbă cursul unei vieți, însănătoșește, recrează, 
luminează, naște din nou”26 făptura umană la viața cea harică în Hristos.

Trăind în mijlocul lumii, preotul este asaltat de noianul ispitelor și 
prilejurilor ademenitoare la păcat. Cea mai grea dificultate este lupta cu 
sine însuși, sau, mai bine zis, cu patimile din el.

„Lupta cu ființa noastră proprie este cea mai grea; cine o câștigă să fie sigur 
că va îngenunchea pe oricine va voi. Cel ce s‑a învins pe sine, va învinge 
lumea”27.

În sensul acesta trebuie înțelese cuvintele Mântuitorului: „...îndrăzniți, 
Eu am biruit lumea” (Ioan XVI, 33), adică lumea păcatului și a fărădelegii. 
Ca om, preotul este și el supus greșelilor, iar misiunea sa sfântă și demnitatea 
sa de păstor nu‑l scutește de criticile și judecata oamenilor care poate fi 
neîntemeiată sau chiar obiectivă28. De aceea, este bine ca preotul să se 
cunoască pe sine și să știe și ce cred oamenii despre el. El

„trebuie să știe, dacă se poate, tot ce se crede și se vorbește despre el, bine sau 
rău, fără a se îngâmfa pentru cele de bine și fără a se supăra pe oameni pentru 
cele de rău”29.

Oficiul său nu‑l poate scuza și nici nu‑i poate acoperi greșelile, ci, 
dimpotrivă, îl determină și mai mult să fie cinstit, bun, curat, drept, conștiin‑
cios, râvnitor și credincios, virtuți care se înfăptuiesc greu și cu multe 
nevoințe și strădanii, însă numai prezența activă a acestor podoabe spirituale 
în sufletul și în viața preotului dau credibilitate cuvântului său de învățătură 
pe care îl propovăduiește, căci

„învățătura despre felul în care trebuie să trăiască creștinul n‑are nevoie atât 
de mult de cuvinte, cât mai ales de pilda zilnică”30,

26 Mitropolit Antonie 
Plămădeală, Vocație și 
mi siune creștină în vre
mea noastră, Sibiu, 1984, 
p. 162.

27 Pr. Octavian Tursa, 
op. cit., p. 17.

28 „Asupra ta, preotule, 
sunt îndreptați ochii tu‑
tu ror: casa ta și vorba ta, 
așezate ca în oglindă, 
sunt un exemplu pentru 
ceilalți oameni, tot ce vei 
face tu, toți vor crede că 
și ei trebuie să facă”, 
spune Fericitul Ieronim, 
în Epistola a IIa către 
Eliodor (vezi, Mitropolit 
Athanasie Mironescu, op. 
cit., p. 23).
29 Prof. Teodor M. Po‑
pescu, Preotul văzut de 
cre dincioși, în „Biserica 
Or todoxă  Română” , 
LXXIII (1955), nr. 10, 
p. 894.
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spune un sfânt părinte. Numai așa poate fi prețuită și onorată preoția. 
Preotul nu este rânduit numai să sfințească pe credincioși, ci trebuie și el 
să se sfințească, potrivit îndemnului Sf. Apostol Petru:

„După Sfântul Care v‑a chemat pe voi, fiți și voi înșivă sfinți în toată petrecerea 
vieții” (I Petru I, 15).

Preotul își biruiește lipsurile, păcatele și neputințele nu numai pentru 
a‑și sfinți propriul său suflet, ci pentru a sfinți și lumina pe alții și a putea 
povățui, în felul acesta, cu autoritate morală pe cei ce sunt încredințați 
păstoririi sale. Acest imperativ l‑a exprimat Însuși Mântuitorul în rugăciunea 
Sa arhierească, când a zis:

„pentru ei, Eu Mă sfințesc pe Mine Însumi, ca și ei să fie sfințiți întru adevăr” 
(Ioan XVII, 19).

În aceste cuvinte este expusă cea mai sublimă datorie a preotului și a 
apostolatului creștin.

În eforturile sale progresive de propășire și îmbunătățire morală, preotul, 
ca și orice credincios, este ajutat și de harul dumnezeiesc, însă el nu trebuie 
să uite că

„fiecare dintre noi primește ajutorul Duhului, unul mai mult, altul mai puțin, 
pe măsura curățirii de răutate”31.

De aceea, el trebuie să fie un neînduplecat luptător împotriva păcatelor 
proprii și ale poporului pe care‑l păstorește. Avertismentul Sfântului Apostol 
Pavel: „în lupta voastră cu păcatul, nu v‑ați împotrivit încă până la sânge” 
(Evrei XII, 4) trebuie să reprezinte deviza întregii sale vieți și a activității 
sale pastorale. Sarcina sa primordială este mântuirea sufletelor credincioșilor. 
Mântuirea este slobozirea din robia păcatului și a morții, precum și dobân‑
direa bunătăților celor veșnice, prin unirea deplină cu Dumnezeu. Cum va 
putea preotul să călăuzească sufletele credincioșilor pe calea mântuirii, câtă 
vreme păcatul face ravagii în propria sa ființă? Poate o călăuză oarbă să 
îndrepteze pe alții? Niciodată, căci

„dacă orb pe orb va călăuzi, vor cădea amândoi în groapă” (Matei XV, 14; 
Luca VI, 39).

Activitatea pastorală a preotului îl predispune la tot felul de împrejurări 
și prilejuri de a cădea în ispită, însă el

„trebuie să aibă o vigilență neadormită și o voință neînfrântă în lupta împotriva 
acestor ispite”32.

Ispita este primejdioasă numai în cazul când inima consimte și își dă 
adeziunea pentru ea. Când nu‑și îndreaptă gândul și inima spre ea, ispita 
nici nu poate exista în cercul său de viață și în raza sa de acțiune. Însă, 
pentru a nu cădea în mreaja ei, este bine

30 Sf. Vasile cel Mare, 
Epistola 150, trad. în rom. 
De Pr. Prof. Dr. Teodor 
Bodogae, în col. „P.S.B.”, 
vol. 12, Despre Sfântul 
Duh. Corespondență (Epis
tole), Ed. I.B.M.B.O.R., 
București, 1988, p. 338.

31 Idem, Despre Duhul 
Sfânt, cap. XXVI, în trad. 
rom. cit., p. 78.

32 Pr. Victor Popescu, 
Sufletul preotului în luptă 
cu ispitele, Bucureşti, 
1943, p. 136.
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„să‑și stăpânească inima și să nu rețină din lumea exterioară decât ceea ce nu‑i 
prilej de ispită”33.

Oricum, faptele exterioare ale preotului nu rămân niciodată nedescoperite, 
oricât ar încerca el să se mascheze. Oamenii îl privesc cu atenție – respec‑
tuoasă sau dușmănoasă – și îi judecă necruțător atitudinile, gesturile și 
cuvintele. De aceea, el trebuie să fie foarte prudent și controlat, încât 
prezența și cuvântul său să zidească, să impună respect și să nu producă 
dezgust și sminteală.

„Glume necuviincioase, cuvinte ofensatoare, neserioase, cântece necuvenite, 
un pahar mai mult, manifestări zgomotoase, atitudini galante, lauda de sine, 
înfumurarea, mândria, fățărnicia, ușurătate în judecată, bârfire – acestea și altele 
dau celorlalți oameni motiv să critice pe preot, chiar dacă ele pot fi pe placul 
unora dintre ei”34.

Trebuie să existe o sinteză perfectă între lucrarea pastorală și viața 
lăuntrică a preotului. El nu poate fi bun slujitor la biserică și om de lume 
în afară, căci, în cazul acesta, nu se deosebește cu nimic de funcționarul 
de la birou sau profesorul de la catedră.

„Funcțiunea lui este religios‑morală în tot locul și în tot timpul. El se găsește 
în exercițiul ei, în serviciu, și în biserică și acasă și în societate și în orice casă 
unde intră – în particular, ca și în public”35.

Oricât ar încerca să pozeze, nu poate să se ascundă după deget. Haina36 
și misiunea sa clericală îl disting radical de ceilalți oameni, dar îl expun și 
privirilor îndreptate asupra lui, obligându‑l să se poarte frumos și cuviincios, 
așa cum vorbește. Din inconsecvența și nepotrivirea dintre cuvânt și faptă 
s‑a născut zicala auzită frecvent în popor: „Să faci ce zice preotul, nu ce 
face el”, dicton care se potrivește preotului superficial, capricios, orgolios, 
stăpânit de patimi și moravuri ușoare și nu preotului calm, blând, liniștit, 
credincios, demn, luminat, moral, echilibrat, încălzit de focul iubirii creștine 
pe care îl aprinde în sufletele iubitoare de Dumnezeu, câștigând stimă și 
respect din partea tuturor oamenilor și reducând la tăcere chiar și pe 
adversarii cei mai înverșunați. Lupta cu tentațiile lumii este mult mai grea 
datorită sarcinilor care i le implică misiunea sa și datorită firii sale omenești 
supusă păcatului. Distanța dintre om și preot trebuie inevitabil păstrată. 
Omul trebuie să‑l mai și înțeleagă uneori pe preot și să nu vadă în el un 
înger imaculat.

Oricum, atitudinea preotului trebuie să fie sinceră, de fond și nu de 
aparență. Ipocrizia și fățărnicia, aroganța și beția, răzbunarea și lăcomia nu 
au ce căuta în viața preotului, pentru că aceste păcate îl compromit ireme‑
diabil. Preotul nu poate trăi cu mască sau travestit, ca un actor, pentru că 
el este altfel decât ceilalți. Este omul și slujitorul lui Dumnezeu, care îi 
conduce pe oameni spre piscul cel înalt al unirii cu Dumnezeu. De aceea, 
faptele, cuvintele, gesturile și atitudinile lui nu rămân fără urmări, ci sunt 

33 Pr. Ion Bunea, Lupta 
preotului împotriva pă
catului, în „Mitropolia 
Olteniei”, XX (1968), nr. 
7‑8, p. 520.

34 Prof. Teodor M. Po‑
pescu, Preotul văzut de 
credincioşi, în „Biserica 
Or todoxă Română”, 
LXXIII (1955), nr. 10, 
p. 903.

35 Ibidem, p. 906.

36 Ibidem: „Haina preo‑
țească nu este un aco pe‑
rământ pentru păcatele 
preotului, un paravan în 
dosul căruia să se poată 
ascunde gândurile și fap‑
tele lui rele, ci este un 
ecran pe care se proiec‑
tează îndată greșelile 
omu lui care o poartă”.
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comentate necruțător. Viața sa trebuie să devină o evanghelie vie, în sensul 
că trebuie să o trăiască așa cum o vestește. Dacă nu o îndeplinește faptic 
nu poate fi păstor și pilduitor. Misiunea sa pastorală și slujirea sacerdotală 
îl îndatorează să‑și cultive viața sa lăuntrică, duhovnicească, încât „trăirile 
religioase interioare să fructifice lucrarea pastorală”37, iar aceasta, la rândul 
ei, să contribuie la dezvoltarea și adâncirea vieții religioase lăuntrice. Preotul 
care

„vibrează în interiorul său de duh evanghelic, acela‑i capabil să înfățișeze 
credincioșilor, în mod viu, întreg tezaurul credinței creștine și să‑i însuflețească 
pentru trăirea acesteia în fapta zilnică”38.

Trebuie, așadar, să trăiască în tine Dumnezeu, pentru ca să‑L poți cunoaște. 
„Trebuie să‑L găsești mai întâi și după aceea să‑l propovăduiești altora, spunând, 
ca și Pavel, ce știi tu, ce simți tu, ce ești tu, ce poți tu, acum când Dumnezeu 
locuiește în tine și lucrează în lume prin tine”39.

Este adevărat că, potrivit învățăturii dogmatice a Sfintei noastre Biserici, 
nevrednicia morală a preotului nu împiedică lucrarea harului divin ce se 
transmite prin intermediul lucrărilor sfințitoare săvârșite de el. „Preotul este 
dator a deschide gura, iar celelalte toate le lucrează Dumnezeu”40, dar el 
nu trebuie să uite niciodată faptul că va da răspuns înaintea judecății 
dumnezeiești despre felul cum a slujit, a învățat, a păstorit și a trăit cuvântul 
învățăturii evanghelice, iar „judecata este fără de milă pentru cel care n‑a 
făcut milă” (Iacov II, 13). Ca să slujești preoția în spiritul ei autentic, trebuie 
să fii animat și însuflețit de duhul iubirii față de Dumnezeu și față de semeni, 
asemenea Mântuitorului care a spus: „milă îmi este de mulțime” (Marcu 
VIII, 2) și care

„a iubit Biserica, și S‑a dat pe Sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind‑o cu 
baia apei prin cuvânt..., ca să fie sfântă și fără de prihană” (Efeseni V, 25‑27).

Adevăratul preot, devotat misiunii sale, este întruchiparea exemplară a 
teologului teofil, care știe să îmbine organic teologia cu sacerdoțiul divin 
și să întrupeze în persoana sa tipul desăvârșit al liturghisitorului, al misiona‑
rului și al organizatorului pastoral prin care Biserica noastră își împlinește 
în lume lucrarea ei minunată de sfințire, de mântuire și îndumnezeire a 
sufletului omenesc.

„A fi preot în accepția nobilă a cuvântului, înseamnă a fi bun slujitor la sfântul 
altar, dar și destoinic păstor de suflete prin cuvântul și conduita sa morală 
demnă”41.

Ca teolog, el împrumută căldura maternă a Bisericii, dar ca preot el o 
redă sporită de căldura inimii sale, dacă înțelege să trăiască preoția în 
splendoarea, măreția și sfințenia ei.

Dacă slăbiciunile și abaterile morale ale preotului scandalizează, produ‑
când tulburare în conștiința și viața credincioșilor, păcatele care ating și 

37 Diacon Prof. Orest 
Bucevschi, Viața lăun
trică a preotului și lu
crarea lui pastorală, în 
„Mitropolia Olteniei”, VII 
(1955), nr. 10‑12, p. 550.
38 Ibidem.
39 Pr. Dr. Grigore Cris‑
tescu, op. cit., p. 21.
40 Sf. Ioan Gură de Aur, 
Comentariile sau expli
carea epistolelor pasto
rale: I şi II Timotei, 
epistola către Tit şi cea 
către Filimon, Omilia a 
IIa la Epistola a IIa către 
Timotei, trad. în rom. de 
Arhiereul Theodosie 
Plo ieşteanu (Athanasiu), 
Bucureşti, 1911, p.193.
41 Diacon Prof. Orest 
Bucevschi, Purtarea mo
rală a preotului, în „Mi‑
tropolia Olteniei”, VII 
(1955), nr. 5‑6, p. 255. 
„Dacă în fața unei cuvân‑
tări auzite, vibrația inimii 
poate fi aproape inexis‑
tentă, dimpotrivă, în fața 
exemplului, inima se 
umple de cele mai multe 
ori de un entuziasm pu‑
ternic, și de aici se naște 
adeziunea ei la principiile 
concretizate în faptele 
exemplificate... Credin‑
cioșii vor considera, și 
nu fără rost, că normele 
religios‑morale pe care 
le expune preotul în pre‑
dică, sunt inaplicabile în 
viață, din moment ce în‑
suși preotul lor nu le res‑
pectă în viața lui proprie. 
În acest caz, ei vor putea 
înclina mai curând să ur‑
meze exemplul negativ 
al acestuia, decât adevă‑
ru rile sfinte exprimate 
numai în chip teoretic de 
acesta” (Drd. Petru Rădă‑
șan, Importanța exem
plu lui în propovăduirea 
cuvântului lui Dumnezeu, 
în „Ortodoxia”, XXXIII 
(1981), nr. 2, p. 229, 230).
42 Episcop Melchisedec 
Ștefănescu, Teologie Pas
torală, Ed. Arhiepis co piei 
Romanului și Bacăului, 
Roman, 2012, p. 32.
43 Ibidem, p. 34: „Lipsa 
de caracter, slăbiciunea 
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afectează slujirea preoțească sunt la fel de grave și păgubitoare pentru turma 
încredințată lui spre păstorire. Păcatele precum

„răceala religioasă, învârtoșarea și nesimțirea inimii îl fac pe păstor nelucrător, 
atât pentru Dumnezeu, cât și pentru oameni, fiindcă precum este cuvântul 
păstorului, așa este și activitatea lui: nepătrunse de simțul religios, fără vlagă 
și fără viață și, din această pricină, neroditoare”42,

pentru că neroditor este și ogorul său sufletesc, pustiit și înțelenit de spinii 
păcatelor, pentru care va primi mare osândă la judecată (Matei XXIII, 14), 
căci datorită neglijenței și nevredniciei sale se rănesc și risipesc sufletele43. 
Credincioșii fac din viața morală a preotului un temei puternic pentru 
întărirea sau slăbirea credinței lor. Dacă barometrul vieții sale duhovnicești 
este ridicat, viața enoriașilor săi progresează pe linia altruismului și a binelui 
moral, iar dacă este invers proporțională cu înălțimea adevărurilor dumne‑
zeiești pe care le propovăduiește prin predică, atunci viața morală a credin‑
cioșilor săi decade și lupul venind, răpește și risipește oile (Ioan X, 12). 
De aceea preoția este nu numai măreață, ci și înfricoșată, pentru că preotul 
trebuie să fie totdeauna un combatant activ al păcatului, înlăturându‑l din 
propria sa ființă și din cercul vieții și activității sale. „Preotul care își 
onorează numele și misiunea sa impune respect credincioșilor”44, pe când 
preotul care se discreditează în ochii credincioșilor prin faptele și purtările 
sale nedemne și indecente pierde prestigiul, demnitatea și autoritatea morală, 
fără de care preoția nu se poate concepe și sluji. Un alt aspect și mai oribil 
și de‑a dreptul condamnabil și dezgustător este invidia harului fratern, adică 
gelozia și dușmănia pe care o manifestă unii preoți față de cei merituoși, 
care se evidențiază prin calitățile și faptele lor lăudabile. Acesta este punctul 
nevralgic al discordiei și animozităților care, din păcate, mai persistă și 
astăzi în tagma noastră preoțească. Recomandabil este să urmăm exemplele 
pozitive și nu să le supunem criticilor, chiar dacă nu suntem capabili să ne 
ridicăm la înălțimea acestor exemple.

„Recunoașterea și îndreptarea slăbiciunilor noastre, acolo unde există, este mult 
mai indicată decât critica pe care o putem face noi înșine altora”45.

Preotul nu trebuie să uite niciodată că așa cum îi depășește pe credincioși 
prin demnitatea misiunii preoțești, tot astfel trebuie să‑i întreacă și prin 
pilda și frumusețea vieții sale morale.

„Acesta este punctul de plecare în opera pastorală. Nivelul său spiritual se 
leagă de pătrunderea conștientă a chemării duhovnicești. Aceasta este forța lui, 
rezultată din ceea ce simte și împlinește. Ea presupune echilibrul și consonanța 
între vorbă și faptă; să fie fapte pe măsura vorbelor și vorba pe măsura faptelor. 
Acesta e, în mare, criteriul ținutei pastorale”46.

Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile MIRON, Constanța

voinței, complezența oa‑
menilor sau nestatornicia 
și clătinarea caracterului, 
uneori înfocarea de pri‑
sos, iar altă dată nebunia 
peste măsură și duplici‑
tatea, neîngrijirea, lenea, 
caracterul imatur, fragili‑
ta tea și șubrezenia min‑
tală, pot fi foarte pericu‑
loase pentru turmă: căci, 
din neîngrijire sau carac‑
ter imatur, cea mai mică 
nepăsare față de slujirea 
pastorală poate cauza pier‑
derea unuia sau mai multe 
suflete. În sfârșit, neîn‑
cre derea în sine, timi‑
ditatea, nerăbdarea și 
câr tirea. Ele, de ase me‑
nea, pot fi foarte vătă‑
mătoare pentru turmă”.
44 Prof. Teodor M. Po‑
pescu, Sfințenia și răs
pun derile preoției, în 
„Studii Teologice”, IV 
(1952), nr. 3‑4, p. 166.
45 Ibidem, p. 167.
46 Pr. Ilie D. Brătan, 
Tactul pastoral, în „Mi‑
tropolia Olteniei”, XXVI 
(1974), nr. 3‑4, p. 301. 
„Această disproporție 
între cerințele misiunii 
sacre și între puterile lui 
de om; între lucrul lui 
Dumnezeu, pe care‑l are 
de săvârșit, și slăbiciunea 
lui, cu care îl poartă pe 
umerii săi de om; această 
mare distanță dintre ca‑
racterul și rostul ceresc 
al slujirii lui și mijloacele 
lui de muritor, această 
nemăsurată și sublimă 
nepotrivire între esența 
și țelul preoției și instru‑
mentul slab care este ca 
om preotul, trebuie să 
constituie stimulul, im‑
boldul, biciul care să lo‑
vească, uneori usturător 
și sângerând, inima de 
om a preotului, pentru 
a‑l ține continuu treaz, 
atent asupra sa, cu ochii 
și cu gândul la sfințenia, 
la măreția, la răspunde‑
rea slujirii lui, închinat 
ei, robit ei” (Prof. Teodor 
M. Popescu, Sfințenia și 
răspunderile preoției..., 
p. 167‑168).
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DOCTORUL TRUPULUI

DIALOG ORTODOX

Consultul preanestezic

Orice pacient care dorește să se opereze sau investigheze invaziv are 
dreptul să o facă în condiții decente, de confort biologic și psihic, iar acest 
lucru este posibil doar beneficiind de o formă de anestezie. De asemenea, 
chirurgul sau medicul intervenționist are nevoie de un pacient stabil și 
liniștit pentru a putea derula procedura. Dacă intervenția nu este una minoră, 
atunci ambii au nevoie de sprijinul și monitorizarea realizată de un anestezist.

Anestezistul este cel care realizează evaluarea, stabilizarea pacientului 
pre, intra și postoperator, precum și desfășurarea anesteziei pe care o 
adaptează la terenul pacientului și tipul intervenției. În era informației 
multitudinea de noțiuni găsite trunchiat pe internet pot introduce pacientul 
în universul anestezic, însă niciodată nu pot realiza tabloul de ansamblu al 
cazului respectiv, așa cum nu poate asigura autoadministrarea și automoni
torizarea anestezică intra și postoperatorie.

Rolul consultului preanestezic, aș putea să zic, chiar a crescut în asemenea 
condiții. Apar tot felul de întrebări, de nelămuriri și sugestii, pe care 
pacientul are ocazia să și le lămurească. Pe lângă faptul că bolile se schimbă 
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în manifestări și tratament de la un an la altul, pregătirea preanestezică are 
acest aspect fundamental al familiarizării reciproce a pacientului cu situația 
nouă prin care trece, dar și a doctorului anestezist cu particularitățile cazului 
din față.

Deci, pe scurt, pacientul are ocazia să afle, să decidă și să își exprime 
consimțământul asupra unor tehnici sau manevre anestezice; doctorul află 
terenul medical și psihologic al pacientului, construind un plan de optimizare 
preoperatorie, și de anestezie pe care îl prezintă succint pacientului, obținând 
consimțământul informat al acestuia. Toate acestea rămân consemnate întrun 
formular preanestezic pe care îl semnează și parafează, încadrând pacientul 
întro clasă de risc anestezic și consemnând și completarea cerută de analize 
și investigații. De asemenea, în cazul în care alt anestezist va asigura 
anestezia, acest formular, care de multe ori se atașează foii de observație, 
va asigura transmiterea informației către colegul anestezist care va asigura 
anestezia pacientului respectiv.

Poate părea ciudată reformularea evaluării anestezice pe lângă ceea ce 
este consemnat deja în foaia de internare, dar în acest consult se pune 
accentul pe particularitățile anestezice (cale aeriană, constituție, abord venos, 
membre cu sechele sau fistule arteriovenoase, clase de risc organic), precum 
și pe analize care nu sunt atașate neapărat foii clinice, istorice, controale 
și internări, precum și intervenții anterioare cu anesteziile respective, iar 
alte informații pot trece în plan secundar.

Identificarea pacientului și a patologiei pentru care se prezintă este 
inițială, apoi, în funcție de starea de urgență sau nu a intervenției, urmează 
un consult mai pe larg sau mai concis, dar care obligatoriu consemnează 
câteva puncte fundamentale.

Intervenția în urgență se focusează pe starea actuală, funcții vitale ca 
stabilitatea cardiovasculară, respiratorie și neurologică, se cercetează simptome 
cu viză cardiovasculară, se măsoară tensiunea arterială, frecvența cardiacă 
centrală și pulsul periferic, frecvența respiratorie și modelul respirator, starea 
de conștiență. Sunt necesare investigații ca electrocardiograma, radiografia 
toracică. Istoricul medical este accesat cu accente pe eventuale intervenții, 
anestezii, probleme la anesteziile anterioare, tratamente în curs, cronice, 
medicația prezentă, transfuzii anterioare, istoricul de alergii. 

Este verificată ora ultimei mese și durata până la momentul intervenției. 
Se încearcă grăbirea evacuării gastrice și se interzice realimentarea până la 
momentul operației. Din medicația actuală se încearcă ajustarea din mers 
a ei, oprirea anumitor medicamente – de exemplu, diuretice, antidiabetice, 
anticoagulante. Antihipertensivele și antiaritmicele se dau doar la indicație.

Sunt verificate analizele necesare și se dau indicații de reechilibrare 
hidroelectrolitică, cu stabilirea anumitor perfuzii. Se completează analizele 
cu cele potențial necesare – grup de sânge, coagulare etc.
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Se adaptează obligatoriu planul anestezic la starea pacientului, de exem
plu, se poate indica un tip de anestezie, chiar dacă de obicei nu este utilizat, 
dacă se adaptează mai bine stării pacientului. Obligatoriu pacientul și 
eventual aparținătorii vor fi informați asupra stării pacientului, interevnției 
și anesteziei. Uneori starea neurologică nu permite pacientului informarea 
și exprimarea asupra intervenției și anesteziei și atunci aparținătorul legal 
va face acest lucru și va semna pentru acordul informat.

În urgență starea pacientului trebuie în primul rând stabilizată, optimizarea 
este mai greu de făcut, această atitudine fiind rezervată intervențiilor mari, 
programate. De asemenea, intervenția terapeutică este tot în vederea corec
tării dezechilibrelor imediate, ulterior fiind evaluată necesitatea completării 
intervenției actuale după reechilibrare.

În intervențiile programate, consultul preeanestezic se poate desfășura 
cu ceva timp înaintea intervenției, pacientul urmând a completa și urma 
indicațiile medicului până la momentul intervenției.

Mai precis, poate să își completeze investigațiile cardiologice chiar și cu 
unele invazive – angiografie, CT sau RMN, teste de efort, cel mai frecvent 
cerută fiind ecografia cardiacă, dar și monitorizarea tensiunii arteriale și a 
bătăilor cardiace pe 24 de ore. Medicația poate fi ajustată din timp, anti
agregantele plachetare putând fi oprite cu cel puțin o săptămână înainte, 
diureticele, oprite și ele cu cel puțin 34 zile înainte, se poate asigura 
necesarul de medicație specifică pe durata internării, se poate face controlul 
cardiostimulatorului permanent. 

Pulmonar, se poate începe reeducarea respiratorie, tratarea infecțiilor 
intercurente, toaleta bronșică necesară, oprirea fumatului cu cel puțin două 
săptămâni înaintea intervenției, aceste măsuri fiind dovedite a ameliora 
recuperarea respiratorie și a scădea complicațiile.

Pacientul obez, poate, dacă are o programare peste 23 luni, urma o cură 
de slăbire, sub îndrumarea unui nutriționist, iar pacientul denutrit poate să 
își corecteze ușor starea de denutriție.

Diabeticul poate săși facă o evaluare specifică, la fel și pacientul neuro
logic cu boli severe. Infecția urinară poate fi suprimată dacă este depistată 
la timp. 

Pacientul anemic poate urma tratament de corecție a anemiei și abordate 
strategii de minimizare a necesarului transfuzional intraoperator.

Pacientul care nu este anemic, dar va avea o intervenție cu risc mare de 
sângerare, poate să își autodoneze sânge și corecta anemia postdonare dacă 
are controlul asupra datei intervenției. Acest lucru se poate aplica în inter
venții cu exereze mari, sau ortopedice, de asemenea în anumite boli vasculare 
sau cardiace, unde riscul autodonării este controlat.

Pacientul va da informații despre bolile anterioare, dar și despre simptome 
actuale, sau anterioare, dar cu relevanță despre funcțiile vitale, cum sunt 
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lipsa de aer, oboseala, tusea, durerea în piept, palpitațiile, necesitatea de a 
se opri după un anumit efort, necesitatea de a dormi pe mai multe perne, 
dureri în gambe, edeme (umflături) ale picioarelor, momente de cădere sau 
pierdere a cunoștinței, amorțeli, lipsă de sensibilitate sau din contra, dureri 
în anumite zone ale membrelor, furnicături, senzație de leșin, de foame, de 
căldură, pierderi de atenție, orientare și memorie, pierdere de echilibru, 
tremurături, febră sau senzație importantă de frig, usturimi la urinare, 
necesitate de a urina frecvent, întreruperea somnului pentru a merge la baie, 
tulburări de tranzit intestinal, arsuri pe piept, plenitudine gastrică, reflux 
gastroesofagian, meteorizări abdominale, scaune negre sau cu sânge, tulburări 
de ciclu menstrual la femei, instalarea menopauzei.

De asemenea, informații nu doar despre tratamente actuale sau anterioare, 
dar și reacții la tratament, schimbări ale acestora și cauzele; intervenții 
anterioare și modul de evoluție; transfuzii. Se va vedea din relatări echilibrul 
psihic al pacientului, orientarea temporospațială și gradul de dependență 
față de cei din jur. Se va observa modul de deplasare, eventual deficitele 
senzoriale optice sau auditive, care sunt esențiale în relaționare. Se va lua 
act de proteze dentare, ortopedice, oftalnmice, auditive, valvulare, vasculare, 
de sonde interne, de cadre de deplasare, și alte elemente necesare pacientului 
cu care acesta va sta în spital și este nevoie să fie în proximitatea sau în 
posesia lui. Se va consemna și persoana de legătură asupra evoluției pacien
tului, cu telefonul său de contact.

Eventuale evoluții nefavorabile, la pacienții gravi cu multiple comorbidități 
se vor discuta anterior internării cu adoptarea unei conduite de comun acord 
a doctorului cu pacientul tot la consultul preanestezic, când pacientul va fi 
informat asupra riscului anestezic și posibilitățile de evoluție postoperatorie. 

De asemenea se discută tehnicile anestezice, fiind o decizie asumată de 
pacient în funcție de starea lui și de sfatul doctorului. Pacientul este informat 
despre ce simte pacientul, ce presupune tehnica și care sunt riscurile, fără 
a folosi termeni medicali exclusiviști care să nu lămurească pacientul, adică 
el să nu înțeleagă nimic din ce îi spune doctorul. Nu este nevoie să intre 
în amănunte și să își etaleze prețiozitatea academică, ci să informeze 
pacientul, să îl lămurească, să îi explice și să îi scadă neliniștea, frica, adică 
anxietatea, nu să io crească. Amănuntele chirurgicale vor fi discutate de 
pacient cu chirurgul său, dar ceea ce impactează asupra evoluției de recupe
rare în terapie intensivă – sonde, drenaje, lipsa alimentării, trebuie discutat. 
În anumite clinici universitare, aici își găsește locul și consultul psihologic, 
care ajută pacientul să dezvolte tehnici de coping pentru starea dificilă 
postoperatorie.

Anestezistul va pregăti și el în acest timp cele necesare pentru suportul 
pacientului, rezerva de sânge, trusele necesare de cateterizare vasculară, 
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instrumentarul pentru abordul unei căi aeriene dificile, ventilator liber în 
terapie intensivă. Va cere reevaluarea parametrilor pe care a urmărit ai 
optimiza de la consultul preanestezic.

Atașăm mai jos un chestionar exemplu pe care pacientul trebuie să îl 
parcurgă și să îl completeze în vederea clarificării unor posibile probleme 
pentru pacient și pentru doctor.

ChESTIONAR ÎN VEDEREA 
ExAMENUlUI PREANESTEzIC

(poate fi completat de pacient singur sau împreună cu aparținătorii 
care îi cunosc problemele de sănătate, este valabil doar semnat de 
pacient în prezența medicului anestezist)

Nume....................................................
Vârsta............... Sex.............................
Vă rog menționați toate intervențiile chirurgicale suferite (și data aproxi

mativă) .....................................................................................................
– Alergii la medicamente, substanțe, anestezice, .......................................  

 ..................................................................................................................
– Vă rog notați toate medicamentele pe care leați luat în ultima lună, 

inclusiv suplimente alimentare, produse naturiste, aspirină:
 ............................... ...................................................................................
– Vă rog încercuiți cu DA sau NU:     DA     NU
– Ați luat cortizonice în ultimul an?    DA     NU
– Ați fumat vreodată? (notați cât și dacă vați lăsat de fumat, când)
                                                DA     NU
 ...................................................................................................................
– Consumați alcool? (și cât?) 
                                                DA     NU
 ...................................................................................................................
– Consumați droguri sau calmante?     DA     NU
– Puteți urca un etaj fără să obosiți?    DA     NU
– Ați avut vreodată probleme cu inima (palpitații, dureri, lipsă de aer)?
                                                DA     NU
– Ați necesitat tratament antibiotic înainte de tratamentul stomatologic? 
                                                DA     NU
– Aveţi tensiunea arterială mare?        DA     NU
– Aveți probleme cu plămânii sau toracele (pieptul)?
                                                DA     NU
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– Sunteți răcit acum sau ați fost recent (febră, tuse, dureri de gât, răgușeală)?
                                                DA     NU
– Ați avut vreodată boli ale sângelui, sau transfuzii?
                                                DA     NU
– Ați avut vreodată boli de :
 • Ficat                                       DA     NU
 • Rinichi                                    DA     NU
 • Sistem digestiv (arsuri pe piept, dureri, ulcere, hernie hiatală)?
                                                   DA     NU
 • Coloană, articulații, boli de mandibulă, artrită)
                                                DA     NU
 • Glandă tiroidă                           DA     NU
 • Diabet? (de când, ultima evaluare la diabetolog)
                                                DA     NU
 • Sistem nervos, paralizii, convulsii, dificultăți de vorbire, amorțeli?
                                                DA     NU
 • Dureri în gambă la mers?             DA     NU
 • Probleme de echilibru, mers?         DA     NU
 • Probleme de văz, auz, memorie?    DA     NU 
– Ați avut tratament pentru cancer, radioterapie sau chimioterapie?
                                                DA     NU
– Pentru femei: e posibil sa fiți gravidă?  DA     NU 
– Notați ultima dată a ciclului menstrual ....................................................
– Aţi avut vreodată probleme la operație/ anestezie?
                                                DA     NU
 (greață severă, vărsături, dureri de cap/spate, somnolență, probleme de 

respirație, de intubație, dinți lipsă după anestezie)
– Aveți proteze dentare,dinți lipsă, lucrări fixe, sau piercinguri în gură?
                                                DA     NU
– Puteți obișnuit să vă desfășurați activitatea normal?
                                                DA     NU 
– Sforăiți?                                     DA     NU 
– Notați orice altă boală avută care nu a fost menționată
 
Întrebări, probleme pentru anestezist...............................................................

...................................................................................................................
Semnătura.........................................
Data..................................................

(Chestionar preluat din tratatul de anestezie longnecker, 2007 )

Medic primar ATI, 
Dr. în științe medicale Laura-Magdalena NICOLesCU, Iași
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DIALOG ORTODOX

Limitele 
comunicării interumane

PSIHOLOGIA – O NECUNOSCUTĂ?

Cu toate că este o formă de activitate fundamentală și omniprezentă a 
omului, comunicarea a rămas până la sfârșitul primei jumătăți a sec. XX 
un domeniu de interes aproape exclusiv al lingvisticii și filozofiei. Odată, 
însă, cu apariția ciberneticii și teoriei informației, ea a devenit o preocupare 
de prim ordin a tuturor științelor socioumane, biologice și tehnice, fiecare 
din acestea venind cu o abordare și o înțelegere proprii și desprinzând 
dimensiuni definitorii diferite.

În jurul definiției formale generale oferită de cibernetică, potrivit căreia 
„comunicarea este o legătură informațională în spațiu și timp între un sistem 
și mediul ambiant sau între două sisteme” sau „comunicarea este schimbul de 
informație între un sistem emițător și unul receptor prin intermediul unui canal”,

au fost formulate şi alte definiții particulare, al căror număr depășea anii ’80 
(Fr. Dance, 1980).

Aceasta, firește, îngreunează o înțelegere unitară, lăsând deschis câmpul 
divergențelor. Ceea ce însă se recunoaște și reprezintă un punct comun 
pentru toate disciplinele particulare, care intră în marele „buchet” al științelor 
comunicării, este faptul că, pentru a avea o comunicare, trebuie să fie 
prezentă informația, respectiv, schimbul de informație.

De asemenea, există un acord aproape unanim în admiterea funcției 
reglatorii negentropice a comunicării, atunci când ea se realizează la para
metri optimi, atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ.

Acest din urmă aspect, raportat la comunicarea interumană, a reținut în 
mod deosebit atenția psihologilor.

De altfel, putem spune că studiul comunicării sa intersectat frecvent cu 
teoriile subiectivității umane și, deci, cu studiile de psihologie.

Și, după cum remarcă A. Mucchielli (2005), situația de comunicare 
interpersonală este aproape întotdeauna, întrun fel sau altul, situația de 
referință pentru majoritatea studiilor ce vizează comunicarea. Chiar analiza 
„noilor comunicări”, realizate pe baza tehnologiilor informatice sofisticate 
de astăzi, se bazează pe compararea permanentă cu situația referențială care 
este comunicarea directă.
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Motivul este foarte simplu: aceasta este situația pe care o trăim cu toții 
zi de zi, pe care o cunoaștem intuitiv în multiplele sale aspecte: comunicarea 
amicală, fraternă, amoroasă, comunicarea cu mama, cu tata, cu maestrul, 
cu patronul sau cu reprezentantul ordinii publice, dialog cu medicul, dialog 
psihoterapeutic, diferite dispute, examen oral, susținere de dosar, conferință, 
intervievare de către un necunoscut sau întrun cadru organizat, seminar de 
instruire, interviu la angajare, negociere a unei tranzacții comerciale, cerere de 
informații, conversația de salon, ritual de prezentare etc. (A. Mucchielli 2005).

Ocupând o poziție centrală în sistemul științelor comunicării și axânduse 
pe evidențierea și analiza mecanismelor și structurilor subiective interne 
ale participanților la actul de comunicare, psihologia este prima care se 
confruntă cu problema calității și eficienței emiterii și receptării mesajelor.

Începând cu deceniul al 7lea al sec. XX, asistăm la o explozie a cerce
tărilor în acest domeniu, cercetări care sau structurat în plan teoretic și 
metodologic în cele patru mari școli sau paradigme, care dețin astăzi capul 
de afiș: structural‑expresivă, (Lagache 1965; D. Dichter, 1961), formal‑
tranzacțională (E. Berne, 1971; 1975), relațional‑sistemetică (G. Bateson, 
1971; P. Watzlawick, 1967) și programarea neurolingvistică (R. Bandler, 
1981; R. Bandler, J. Grinder, 1982).

În cadrul fiecăreia din cele patru paradigme, problema eficienței comu
nicării interumane este pusă pe primul plan, iar constatarea făcută la finele 
unui întreg ciclu de investigații este că în multe situații particulare aceasta 
lasă mult de dorit. Se poate spune chiar că ne autoiluzionăm considerând că 
modul nostru de a comunica este perfect sau infailibil. În realitate, doar puțini 
oameni – denumiți „supercomunicatori” – reușesc să aibă comunicări complete.

Printro comunicare completă înțelegem, pe de o parte, emiterea mesajelor 
celor mai potrivite situației și obiectivului comunicării, corelând în mod 
optim limbajul, paralimbajul și elementele nonverbale, iar pe de altă parte, 
receptarea integrală, fără alterări, a mesajelor emise și decodarea / integrarea 
lor simultană la nivelul celor trei subsisteme importante ale personalității 
destinatarului – cognitiv, afectiv și motivațional.

Ori, această cerință nu este întotdeauna îndeplinită. Neîndeplinirea ei are 
la bază două cauze principale, și anume: 1) marea diversitate a situațiilor și 
contextelor sociale obiective, în care se înscriu interacțiunile comunicațio
nale (în mediul familial, în mediul școlareducațional, în mediul profesional, 
în mediul religios, în medii structurate și nestructurate, formale și informale 
etc.) și 2) marea diversitate a factorilor psihologici individuali.

În primul caz, fiecare situație obiectivă implică și impune anumite norme 
și reguli, anumite condiții restrictive în elaborarea și schimbul mesajelor 
care nu sunt întotdeauna identificate și respectate de către interlocutori. De 
aici numeroase disfuncții ale comunicării, cu efecte negative, bulversante 
în sfera cognitivă, afectivă sau motivațională.
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În cazul al doilea, deși nevoia de comunicare este una interioară și 
profundă, ea nu poate fi pe deplin satisfăcută datorită influenței perturbatoare 
a altor variabile psihologice, care se manifestă întro gamă întinsă de entități.

Ne vom referi la cele mai importante, și anume: a) tendințele; b) feno‑
menele legate de percepția interpersonală; c) atitudinile; d) discrepanța 
dintre limbaj și paralimbaj, dintre verbal și nonverbal; e) ireversibilitatea 
efectului mesajului emis; e) neconcordanța dintre canalele de emisie‑recep‑
ție; f) stările Eu‑lui.

Programarea neurolingvistică a identificat și evaluat trei tendințe impor
tante care se manifestă în utilizarea limbajului, respectiv: tendința de omi‑
siune, tendința de simplificare și tendința de generalizare.

Prima tendință face ca în comunicare să devenim selectivi în exprimarea 
ideilor și trăirilor, lăsând neexprimate o bună parte a lor.

Cea de a doua tendință impune reducerea complexității la simplitate din 
dorința de a ne face mai bine înțeleși, ceea ce duce la distorsiune.

În fine, cea de a treia tendință impune comprimarea detaliilor sau igno
rarea unora pentru a face comunicarea mai concisă.

În principiu, toate aceste trei tendințe și mecanismele care le susțin devin 
necesare pentru o comunicare fluentă și, mai ales, pentru a face posibile 
unele activități, precum instruirea, negocierea, administrația etc. Însă proble
mele apar atunci când oamenii omit, simplifică sau distorsionează și gene‑
ralizează în mod diferit. Așa, de pildă, ceva omis de către o persoană pe 
motiv că este irelevant, poate fi prețuit de către o altă persoană.

În cazul generalizării, folosim foarte frecvent enunțuri ca: „tot”, „întot
deauna”, „niciodată”, „nimic”, „fiecare” etc.

Ori, toate aceste mesaje generalizatoare pot fi potențiale substituții pentru 
gânduri, convingeri și prejudecăți aberante. Ne punem singuri piedici folo
sind un limbaj neadecvat, expresii ca „nu se poate”, „imposibil” etc. pentru 
a nega capacitatea de a face ceva când, de fapt, căutăm posibilitatea de a 
evita să facem ceva.

Este evident că funcționarea neadecvată a acestor tendințe generează seri
oase perturbări ale comunicării, viciind și tensionând relațiile interpersonale.

O a doua sursă de influențe perturbatoare o reprezintă fenomenele care 
se manifestă în cadrul percepției interpersonale.

Se consideră că succesul comunicării depinde în bună măsură de capaci
tatea de a sesiza de la prima întâlnire cu ce fel de persoană avem de a face.

Se știe că prima impresie contează, iar aceasta se constituie în numai 
1,5 minute de la primul contact vizual. O percepție de semn pozitiv va 
deveni un factor facilitator al comunicării interpersonale, iar una negativă, 
nefavorabilă va acționa ca factor perturbator.

Percepția interpersonală se realizează la trei niveluri integrative: fizic 
(înfățișarea și postura exterioară) – asociat cu evaluări de genul frumosurât, 
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simpaticantipatic, atrăgătorrespingător etc.; social, asociat cu evaluări de 
statut – bogatsărac, importantneimportant, influentneinfluent, superior
inferior și psihologic, asociat cu calificative precum: capabilincapabil, 
inteligentneinteligent, cultincult, afectuosrece, bunrău etc.

Dinamica relației de comunicare va fi ghidată de sensul imaginilor 
formate la cele trei niveluri și cea mai eficientă va fi atunci când dominantă 
este imaginea pozitivă a nivelului psihologic.

Cum comunicarea se desfășoară între ființe umane, diferite după sex, 
vârstă, nivel de instruire, statut social etc. ea va fi influențată în sens pozitiv 
sau negativ de subiectivitatea acestora, care îndeplinește un rol selectiv, de 
filtru. Și, așa cum arată datele cercetărilor efectuate în cadrul programării 
neurolingvistice, fiecare interlocutor intră în relația de comunicare cu propria 
sa hartă mintală a lumii. Iar comunicarea urmărește să descopere aceste hărți.

Descoperirea lor, însă, poate fi îngreunată și, chiar, denaturată de o serie 
de fenomene ce acompaniază percepția interpersonală, precum: constanța, 
semnificanța, efectul de primordialitate, accentuarea, modelul mental impli‑
cit al personalității, consistența și stereotipizarea.

Sub influența constanței, observațiile de moment asupra interlocutorului 
le ajustăm în funcție de experiențele contactelor anterioare cu acesta și, le 
interpretăm prin prisma imaginii generale pe care neam formato despre 
el. Și chiar dacă în momentul de față, persoana respectivă se prezintă întro 
altă stare decât în momentele anterioare, ea va fi percepută tot în lumina 
imaginii deja formate.

Semnificanța constă în predispoziția pe care neam formato în cursul 
experiențelor anterioare de a ne aștepta ca faptele oamenilor să decurgă din 
anumite antecedente, pe baza cărora să putem face noi înșine predicții cu 
valori rezonabile de probabilitate.

Altfel spus, considerăm că acțiunile semenilor noștri trebuie să aibă un 
sens deductibil din observarea evoluției în timp a comportamentelor lor.

Judecățile pe care ajungem să nu le formăm despre persoanele cu care 
venim în contact au la bază trei tipuri de legi: legi empirice, care provin 
din propria noastră experiență directă; reguli analogice, care au la bază 
extrapolarea experiențelor noastre privind asemănările pe care le observăm 
între oameni, (exemplu: persoane de aceeași profesie, de aceeași vârstă, de 
același sex sau cu trăsături temperamentale asemănătoare, vor reacționa la 
fel în situații similare); reguli de autoritate, șabloane cu origini adesea în 
copilărie, interiorizate sub autoritatea parentală.

Efectul de premordialitate constă în influența pe care o poate avea modul 
de percepere a interlocutorului în funcție de ordinea trăsăturilor care nea 
fost prezentată anterior în caracterizarea făcută de cineva.

Astfel, semnul percepției – favorabil sau nefavorabil – va fi determinat 
de trăsătura prezentată pe primul loc.



Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020          171

Accentuarea este un factor important careși pune amprenta pe dinamica 
percepției interpersonale. Ea constă în aceea că lucruri și persoane identice 
sunt percepute în mod diferit, în funcție de starea de moment a subiectului.

Pe fondul unei stări de bună dispoziție, o persoană este percepută întro 
lumină favorabilă; dimpotrivă, pe fondul unei proaste dispoziții, aceeași 
persoană va fi percepută întro lumină nefavorabilă.

Pe fondul sentimentului de iubire sunt accentuate laturile și însușirile 
pozitive ale persoanei în cauză, și invers, pe fondul unui sentiment de ură 
sunt accentuate laturile și însușirile negative.

Modelul mental implicit al personalității este un construct rezultat din 
experiența contactelor sociale. Cunoașterea unui număr mare de persoane 
caracterizate printrun complex de însușiri fizice și psihice diferite ne 
conduce la formarea unor asocieri arbitrare potrivit cărora, anumite trăsături 
merg împreună, în timp ce altele sunt incompatibile. În virtutea acestui 
construct mental, ne așteptăm ca o persoană care întrunește un număr de 
însușiri evidente să posede și altele care, în viziunea noastră, se acordă bine 
cu celelalte însușiri, chiar dacă nu există motive obiective ca lucrurile să 
stea astfel.

Ex. O persoană poate fi percepută ca harnică și energică indiferent de 
nivelul de inteligență.

Totuși, cuiva poate să i se pară că trăsăturile harnic și energic se potrivesc 
mai bine cu trăsătura inteligent.

În fine, stereotipizarea este iarăși un fenomen psihologic care poate 
influența serios percepția interpersonală și, implicit, eficiența comunicării.

Pe baza acumulării experiențelor noastre de viață, dar mai ales sub influența 
regulilor de autoritate, ne formăm o imagine despre un grup uman, după 
care atribuim fiecărui membru al grupului trăsăturile generale identificate.

Fie că este vorba de calități, fie de defecte, stereotipizarea deformează 
realitatea, împiedicândune să percepem indivizii ca entități distincte, ireduc
tibile la grup (grupuri etnice, profesionale, religioase, sexuale etc.).

Cea de a 3a categorie de factori psihologici de care depinde eficiența 
comunicării o reprezintă atitudinile.

Întro relație de comunicare, inevitabil, interlocutorii adoptă o anumită 
atitudine – pozitivă sau negativă – unul față de altul.

O atitudine pozitivă susține și stimulează comunicarea, una negativă o 
îngreunează și deformează.

Printre atitudinile pozitive pot fi menționate: încrederea, sinceritatea, 
empatia, egalitatea, iar printre cele negative: suspiciunea, neîncrederea, 
ipocrizia, antipatia, superioritatea, dominarea, indiferența.

În funcție de semnul și intensitatea acestor atitudini, gradul de comple
titudine a comunicării va fi mai mare sau mai mic, iar spațiul deschis al 
„ferestrelor” Johari va fi mai extins sau mai restrâns.
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Cel de al 4‑lea factor care condiționează calitatea comunicării este dat 
de relația dintre limbaj și paralimbaj, dintre verbal și nonverbal. După cum 
se știe, comunicarea interumană beneficiază de două sisteme de obiectivare 
și exprimare a mesajelor: sistemul digital, reprezentat de cuvintele vocabu
larului propriu limbii date, și analogic, reprezentat de elementele para
lingvistice (intonația, intensitatea, ritmul etc.) și elementele kinestezice 
(voluntare și involuntare – mimica, gestica).

Primul sistem se caracterizează printro sintaxă puternică și o semantică 
mai slabă, cel de al doilea, dimpotrivă, se definește printro semantică tare 
și o sintaxă slabă.

În timpul actului de comunicare sunt inevitabil activate ambele sisteme. 
Din punct de vedere semantic și veridic ele pot coincide sau nu.

Comunicarea se consideră realizată cu adevărat dacă ceea ce semnifică 
unul (limbajul) semnifică și celălalt (paralimbajul, nonverbalul). Adesea, 
însă, are loc disocierea lor și intrarea în raporturi antagonice – ceea ce 
transmite mesajul verbal este contrazis și negat de mesajul nonverbal. 
Atunci, comunicarea se dovedește deformată, compromisă.

Cel de al 5lea factor careși pune amprenta pe calitatea comunicării este 
ireversibilitatea efectului determinat de mesajul emis. „Orice comunicare 
este ireversibilă, susține Școala de la PaloAlto. Un mesaj odată emis nu 
mai poate fi retras; în cel mai bun caz, efectul poate fi contrabalansat de 
un alt mesaj (corector). Este evident atunci că, dacă mesajul emis produce 
la nivelul destinatarului un efect nedorit, comunicarea este perturbată sau 
chiar întreruptă.

De aici și recomandarea: gândeștete de două ori, înainte de a scoate o 
vorbă. De câte ori nu ni sa întâmplat să ofensăm sau să jignim interlocutorul 
fără chiar să vrem.

Cel de al 6‑lea factor psihologic care poate îngreuna sau perturba comu
nicarea este neconcordanța canalelor senzoriale prin intermediul cărora se 
face emisia – recepția mesajelor.

Programarea neurolingvistică susține că fiecare dintre noi avem unul sau 
două canale senzoriale preferate ale căror produse (imagini, reprezentări, 
noțiuni) alcătuiesc conținutul hărții interne mentale a lumii. Atât emiterea, 
cât și receptarea mesajelor în cadrul comunicării interpersonale se realizează 
prin aceste canale: vizual, auditiv, tactilokinestezic, olfactiv.

Comunicarea se realizează eficient doar dacă emitentul codifică mesajul 
în cuvinte care, prin conținutul lor, solicită și activează canalul preferat al 
destinatarului.

Iar dacă și el are același canal preferat, atunci comunicarea devine 
maximal eficientă. Discordanța dintre canalele preferate ale celor doi inter
locutori limitează și amputează comunicarea.
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În fine, cel de al 7lea factor care influențează în mod direct eficiența 
comunicării interpersonale îl reprezintă stările Eului care se activează în 
cursul schimbului de mesaje.

Potrivit paradigmei tranzacționale (E. Berne). Eul nostru se compune 
din trei stări, fiecare din acestea reflectând un anumit statut și rol în cadrul 
sistemului personalității. Cele trei stări sunt: starea de părinte (P), autoritar 
sau protector, starea de adult (A) și starea de copil (C) – adaptat sau rebel.

Astfel, schimburile de mesaje între interlocutori iau forma unor tranzacții. 
Acestea pot fi reușite sau eșuate.

Reușite sunt considerate tranzacțiile paralele și cele complementare (ex. 
părinte → părinte, adult → adult, copil → copil – ca tranzacții paralele, și:  

părinte < > copil, adult < > copil, părinte < > adult, copil < >  

părinte, copil < >  adult – ca tranzacții complementare.

O tranzacție nereușită este una încrucișată, ca de exemplu: 1) P >  C 

→ 2) C >A; 1) A > R → 2) C >P*.
Concluzie. Orice tranzacție paralelă sau complementară susține o bună 

comunicare; orice tranzacție încrucișată perturbă comunicarea.
Orice tranzacție paralelă susține și favorizează o bună comunicare; orice 

tranzacție încrucișată perturbă sau stopează comunicarea.
În lumina celor de mai sus, rezultă suficient de clar că o comunicare 

poate fi apreciată optimă, completă, numai în măsura în care, prin conți
nuturile sale și modul de transmitere a acestora îmbogățește tezaurul cognitiv 
al interlocutorilor, activează și dezvoltă trăiri emoționale și sentimente 
pozitive și satisface anumite nevoi și stări de motivație. Dacă îndeplinește 
aceste condiții ea devine factor de coeziune, apropiere și echilibru psihic 
și o putem numi negentropică dacă nu le îndeplinește, se transformă în 
factor entropic, dezorganizator, psihopatogen.

Așa cum au dovedit studiile efectuate de reprezentații școlii de la Palo
Alto, cele mai multe forme de patologie mintală sunt cauzate de perturbări 
și disfuncții ale comunicării. De asemenea, disfuncțiile comunicării sunt 
cau zele celor mai multe tensiuni și conflicte interpersonale și intergrupale.

Aceasta a și dat impulsul unor ample preocupări de elaborare a unui 
sistem de metode și tehnici de intervenții psihoterapeuticeindividuale și 
de grup, și de optimizare a relațiilor de comunicare interpersonală, intra
grupală și intergrupală.

Prof. Univ. Dr. Mihai GOLU
Membru titular al Academiei 

Oamenilor de Știință din România (AOSR)

* S – mesaj emis (stimul)
R – răspuns.
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DIALOG ORTODOX

Educația online – între nevoință și putință

PRIORITĂŢI – EDUCAŢIA

Învățământul, dintotdeauna și de pretutindeni, este condiționat și de con
text, de determinări ce se exercită aici și acum. Un veritabil sistem educativ, 
în ce are el bazal, se exercită în raport cu niște constante valorice, procedurale 
sau de conținut, ce exced conjuncturalul și accidentalul. Dincolo de vremuri 
sau intemperii, e de dorit ca educația să fie vertebrată de o „busolă” imper
turbabilă. Niciodată nu va fi exclus binomul educateducator, relaționarea 
vie dintre două (sau mai multe) ființe, concretețea raportării la lucruri, feno
mene, stări, exercițiul aflării sau dumiririi, bucuria înțelegerii sau interiorizării 
unor idei, cunoștințe, trăiri. Chiar dacă unele dintre aceste dimensiuni pot 
căpăta contururi diferite – ca pondere sau pregnanță, ele nu vor dispărea, 
nu pot fi eludate, nu pot fi excluse. Indiferent de opreliști sau de oportunități, 
întro relație paideică nu se va putea face niciodată abstracție de partajul 
intersufletesc, de efervescența dimpreunei căutări și găsiri, de (sub)înțele
surile zămislite în dinamica și prin „contagiunea” prezenței față către față.

Opțiunea pentru modul online de a face educație reprezintă o soluție la o 
situație de criză, și nu o alternativă la ceea ce învățământul este chemat să 
realizeze în situații normale. Dacă e să ne raportăm la intervalul recent, sa 
încercat o salvare și o continuare a prezenței școlii/universității printrun substitut 
ce doar secvențial și tendențial sa putut perpetua, având în vedere raportul 
dintre eforturile (multiplicate, din partea profesorilor și elevilor) și efectele 
la care sa ajuns (pe jumătate sau chiar pe un sfert). Blocajul total, prin 
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„îngheța rea” anului școlar, era de evitat nu numai din rațiuni tehnicadmi nis
trative, dar și din considerente sufletești, umaniste, existențiale: să ne imaginăm, 
pentru o clipă, cear fi fost dacă „furam” un an din viața unui copil, tânăr, 
chiar matur. Încât, învățământul online este un simulacru și un substitut 
firav a ceea ce ne rezervă educația săvârșită în mod obișnuit. E o încercare 
de reeditare a unui proces natural, translat și redus de limitele unui cadru 
artificial. Nu este de criticat sau de desființat, ci de asumat sau concretizat 
realist, atunci când vremurile impun așa ceva ca aproape singura variantă.

Învățământul online e un fel de „îngânare” parțială a ceea ce ne poate 
rezerva întregul. Comutarea totală a educației în registrul virtual este de 
neconceput. Că secvențe ale acesteia pot însoți, acompania, prefața sau 
ratifica educația obișnuită, e deja aproape un loc comun. Și până acum 
gesticulații pre sau postdidactice presupuneau uzanța instrumentarului 
informatic (prin prescripții prin email, trimiteri la informații suplimentare 
în cyberspațiu etc.). Să nu uităm de un aspect foarte important: învățământul 
e nu numai instrucție, ci (aș zice, în primul rând) și educație, construcție 
de caractere, de persoane. Or, formarea persoanei presupune act concret, 
influență plenară directă, punere în situație, observare și îndrumare, feedback 
complet și imediat, întărire psihocomportamentală etc. Cum pot fi preluate 
aceste sarcini de medierea instrumentală? Oricât de performate sau sofisticate 
ar deveni noile tehnologii, ele nu pot sta în locul persoanelor vii, preluândule 
din calități sau atribuții (spontaneitate, reactivitate, creativitate, înțelegere, 
disponibilitate, bunătate etc.).

Ca proiect de viitor, formarea online va căpăta o pondere însemnată în 
ce privește dimensiunea instructivă (transmiterea de informații) și, mai ales, 
se va adresa segmentelor populaționale care deja au formate competențe în 
sistemul tradițional de instruire. Pentru un matur, de pildă, e mai nimerită 
o participare la un curs online de perfecționare sau de reconversie profe
sională, decât o deplasare efectivă întrun spațiu de învățare. Pentru cei 
aflați la începutul procesului educativ, prezența în sala de clasă este indis
pensabilă. Dar și așa, împletiri și corelații dintre tradițional și online, în ce 
privește sistemul normal de instruire, sunt de presupus. E de așteptat ca, în 
perspectivă, ponderea administrării unor informații sau consemne educative 
pe cale virtuală, mai ales în componenta lor instructivă, să crească și să se 
permanentizeze – în beneficiul învățării în sala de clasă. O viitoare ecologie 
a învățării școlare trebuie să ia în calcul și astfel de despovărări crono și 
energofage – benefice și pentru educatori, și pentru educabili. „Nucleul 
dur” al relației pedagogice nu va reuși să fie substituit de instrumentele 
informatice – chiar dacă acestea își rafinează performanțele prin persona
lizare sau crearea iluziei unor relaționări interumane.

Prin educația „la distanță” mai degrabă se poate gestiona procesul de 
învățare, prin pârghii pre sau postpredare, decât să se transmită efectiv 
informații noi, adesea complicate, ce necesită prefigurări sau procesări pe 
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care cadrul tehnic nu întotdeauna le permite. În prezent, asistăm la o 
pluralitate de experiențe didactice la distanță, de la soluții adhoc până la 
cele profesioniste, de la un eclectism operațional până la unitate de viziune, 
acoperind în parte exigențele unei formări de această natură, date fiind 
trecerea bruscă, integralitatea și ineditul acestei experiențe de predareînvățare. 
Oricum, e mult de lucru, pe viitor, la un proces de cuplare firesc, sporitor, 
bazat pe complementaritate, dintre ceea ce se face „în prezență” și activitatea 
„în absență”. De pildă, mutații de accent poate suferi procesul de testare 
sau de evaluare. Aceasta nu va viza atât cunoștințe declarative, care se cer 
a fi încorporate (date exacte, factuale, idei depozitate în manuale etc.), ci, 
mai degrabă, cunoștințe procedurale, felul cum sunt utilizate și aplicate 
cunoștințele, care este sensul lor, puterea de a ajunge la alte informații, la 
alte modalități de valorificare sau întrebuințare a acestora.

În plus, nu toate preachizițiile celor care au intrat în formula online 
erau orientate pe direcția educațională, didactică. Echipamentele și aptitu
dinile existente au constituit o bună bază de plecare pentru o „comutare” 
a învățământului de la varianta clasică la cea modernă.Formarea unor 
competențe digitale de primă instanță, la elevi/studenți și profesori, nu este 
suficientă pentru instaurarea unei formări virtuale; e nevoie de transformări 
la nivel de formare prin focalizări pentru contexte gândite explicit în acest 
sens. Nu toate instrumentele informatice sau de tip software, utilizate în 
acest moment pentru comunicarea sincronă/asincronă cu elevii, au fost 
proiectate în scopul realizării activităților didactice; unele sugestii, venite 
din partea profesorilor, reclamă necesare calibrări ale acestor echipamente 
sau programe, încă din start, în perspectivă explicit didactică, educațională.

De asemenea, cunoașterea și formarea, asigurate de mediul online, se 
supun fragmentării, episodicului și algoritmicității gândirii și acțiunii umane. 
Tot ce ține de reglaj fin, de nuanță, de efervescență epistemică, de emoție 
euristică, de balans sau profunzime ideatică etc. nu poate fi acaparat sau 
transmis de mașină sau alt dispozitiv comunicațional (cel mult, ca iluzie sau 
surogat strecurat de un informatician dibaci). Gândirea „mașinală” asigură 
performanță și randament, dar nu este iscoditoare și inovatoare. E un derivat, 
nu un izvor al cuprinsului, al înțelepciunii, al valorii. Atribute importante 
ale genezei sau dialecticii cunoașterii sunt neglijate de noile tehnologii de 
informare și comunicare. Acestea se dovedesc a fi deosebit de necesare, 
funcționale, eficiente, dar nu se pot substitui însușirilor și vocației omului.

În ultimă instanță, experiența educației disponibilizată prin mediul virtual 
este o provocare pe care Saeculumul prezent neo aduce: învățământul 
online este o probă – de etapă – a măsurii în care ne putem prezerva 
umanitatea în raport cu o „creatură” – tehnologia – ce pare că uită și ia în 
derâdere omul ce a zămislito…

Prof. Univ. Dr. Constantin CUCOŞ, Iași
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Cuvânt și imagine 
în Evul Mediu creștin (II)

ArtA vIzuAlă ŞI luMEA oCCIdEntAlă

dIAloG ortodoX

Iisus este timid introdus simbolic în iconografia creştină, sub forma 
mielului, de o parte şi de alta a crucii în forma literei tau (T). Analogia se 
găseşte în Ezechiel 9,4:

„Şi a zis Domnul, treci prin Ierusalim şi însemnează cu semnul crucii – litera 
T – tau care în alfabetul vechi grecesc avea forma unei cruci – pe frunte oamenii 
care plâng din cauza multor ticăloşii care se petrec în mijlocul lor”.

Într‑un pontifical parizian din secolul XII, sinagoga voalată, cu steagul 
frânt împunge mielul gravat într‑un medalion în partea de sus a unui tau, 
biserica, de cealaltă parte a crucii – tau ţine într‑o mână o cupă în care 
curge sângele mielului, iar în cealaltă o biserică în miniatură. Nu de puţine 
ori sinagoga‑târfă (cum era numită în altercaţii), apare ca o femeie lascivă, 
amintind de Gomer. Astfel, pe perdeaua unui baldachin dintr‑o biserică din 
Norvegia (a doua jumătate a secolului XIII), sinagoga este reprezentată ca 
o prostituată surprinsă într‑o poziţie obscenă. De altfel, în Spania „judio 
publico”, adică „evreu neconvertit”, implica un joc de conotaţii care se 
referea şi la „femeia publică”. În partea circulară a literei R bogat ornamentată 
a unei miniaturi din secolul XIV, o sinagogă‑târfă, cu ochii legaţi, călăreşte 
un ţap lubric; la dreapta ei se vede Eva şi şarpele diabolic; biserica‑femeie 
castă, călărind un leu, ţine în mână un steag sub formă de cruce; sus, corul 
îngerilor în jurul lui Dumnezeu, în partea de jos Iisus şi judecata de apoi.

Puţine miniaturi reprezintă sinagoga salvată: Dumnezeu ia vălul de pe 
ochii ei (vezi ornamentica iniţialei V din Sacramentul lui Tours, secolul 
XII). Cauza „orbirii” sinagogii este, potrivit sugestiilor iconice, diavolul care, 
fie că o leagă la ochi, fie, ca într‑un semimedalion al Catedralei din Chartre, 
o orbeşte cu o săgeată. În Biblie historisée, secolul XIV, apare Dumnezeu‑Tatăl 
cu biserica‑femeie la stânga, iar la dreapta, în locul sinagogii, un evreu cu 
un diavol după gât care‑i cuprinde cu labele ochii. Imaginea vrea „să spună” 
că evreii nu au înţeles propria lor carte din cauza diavolului care i‑a 
împiedicat s‑o citească în adevăratul ei spirit. Temele de dispută dintre iudei 
şi creştini erau astfel „clarificate” intenţional prin imagini. Rabinii, la rândul 
lor, îi acuzau pe creştini că au tradus prost Biblia. Fer. Augustin le răs‑
punde rabinilor că, în conformitate cu cele susţinute de Sfinţii Apostoli, 
creştinii se bucură de lumină întrucât „cel aşteptat” a venit. Vechiul Testament 
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nu trebuie repudiat, mai scria Augustin, de altfel ca şi evreii dintre popoare, 
pentru că ei sunt dovada suferinţei celor ce nu au crezut în Mântuitor. 
Fer. Augustin, polemizând cu Sfântul Hieronymus, autorul Vulgatei scria: 
legile şi poruncile Vechiului Testament au fost folositoare până la apariţia 
Noului Testament1.

Într‑o miniatură a unei scrieri celebre în Evul Mediu, Livre d’heures 
(Cartea orelor) din Rohan (1418), o femeie, ce ţine mâinile împreunate ca 
la rugăciune, priveşte spre o carte în care se află, ca într‑un sarcofag, un 
copil; acesta ar fi, după unele interpretări, sinagoga care deplânge faptul 
că Iisus „trădează” adevărul adânc şi ascuns al Cărții Sfinte. În aceeași Livre 
d’heures, într‑o altă miniatură, Matei Evanghelistul nu scrie (cu un înger 
inspirator pe umăr ca la Rembrandt), ci copiază dintr‑o carte ţinută de un 
înger. La picioarele evanghelistului stau alte două cărţi: una închisă, alta 
deschisă; în dreapta o coloană în vârful căreia o femeie legată la ochi, arată 
cu mâna spre cărţile de jos. Ea personifică nu sinagoga, observă B. Blumen‑
kranz, ci iudaismul, în general. Credincioşii lui, scria tot Fer. Augustin

„sunt ca dulgherii arcei lui Noe; ei au construit pentru alţii arca, apoi au pierit 
în potop; ei sunt ca bornele ce indică drumul pe care nu‑1 pot parcurge; ei sunt 
orbii ce poartă o lanternă arătând altora drumul pe care ei nu‑1 văd”2.

În alte reprezentări iconografice iudeii apar înfruntându‑se cu creştinii: 
ei poartă ca semn de identificare în Bible moralisée pălăria cornată, iar în 
mână ţin un papirus nescris, în timp ce creştinii au unul scris (Noul Testament, 
evident). O cunoscută miniatură a unui manuscris de la Monte Casino (1023) 
îi înfăţişează pe evrei astupându‑şi urechile când le vorbesc creştinii, alta 
din Bréviaire de Paris, secolul XIV, dormind în timp ce Profetul Isaia 
anunţă venirea lui Iisus...

Treptat însă, de la alegorie şi simbol arta creştină trece la atacul antiiudaic 
direct. Personajul central nu mai este „înfrânta, ruşinata sinagogă”, ci 
diavolul însuşi în persoana iudeului de pretutindeni, iudeu al cărui exponent 
a fost Iuda Iscarioteanul. Strategia psiho‑teroristă împotriva evreilor foloseşte 
de la început portul impus nu ca semn identificant ci infamant, apoi trece 
la caricaturizarea trăsăturilor semite şi hipercaracterizarea ca metodă de 
izolare şi blamare a evreului pe care‑1 scoate din real şi‑1 transferă în ima‑
ginar. Frescele, sculpturile, miniaturile „clarifică” evangheliile intenţional, 
alegând, prelucrând, şi deformând anumite întâmplări pentru a‑i prezenta 
într‑o lumină cât mai dezavantajoasă pe evrei, în concordanţă cu teroarea 
reală ce începuse, cum observam deja, cu identificarea prin vestimentaţie, 
identificare impusă de Conciliul al IV‑lea de la Lateran (1215): 

„Ca să nu mai cădem în greşeală în viitor – se scrie în Canonul 65 –, hotărâm 
ca evreii şi sarazinii de ambele sexe în fiecare provincie creştină şi în fiecare 
zi să se deosebească în public de restul populației prin portul lor”.

1 Apud B. Blumenkranz, 
Le juif dans médieval au 
miroir de l’art chretien, 
Paris, 1966, p. 55.

2 Op. cit, p. 58.
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Începând din secolul XIII evreii „cornaţi” apar peste tot, mai ales în 
miniaturi şi vitralii. O miniatură la Horius deliciarum îi arată într‑un cazan, 
în iad se înţelege, cu pălăriile comate pe cap, dracii împingându‑i cu furcile. 
Nu totdeauna pălăria comată este un semn infamant, ea apare şi ca semn 
de identificare, cum era tefilinul în iconografia bizantină. Într‑o miniatură 
la Psaltirea lui S. Louis (1265), în scena cuceririi Ierihonului, preoții care 
au dărâmat zidurile cetăţii suflând din corn, poartă robe roşii, „rouelle” şi 
„Judenhut” (pălăria jidovului). Faţada oraşului este identică cu cea a cetăţilor 
medievale. Această contemporaneizare nu era însă întâmplătoare, ea sugera 
pericolul pe care iudaismul îl prezintă pentru creştinism în orice timp. 
Hiperiudaizarea prin îmbrăcăminte începe să apară şi în scrierile evreilor; 
Avraam şi Isaac, într‑un manuscris al Haggadei (1300) aflat la Muzeul din 
Ierusalim, poartă în scena jertfei „Judenhut”.

Mai interesantă este o miniatură la Psaltirea lui Ludovic cel Sfânt, secolul 
XIII, aflată la Biblioteca lui Leida; la Cina din Emmaus, Iisus şi cei doi 
tineri care‑1 invitaseră la masă au pe cap „Judenhut”, în felul acesta 
sugerându‑se iudaitatea Salvatorului. Semnul distinctiv nu mai are aici 
conotaţie defavorabilă, este pur şi simplu un „accident” stereotipic în 
contextul tendinţei de a contemporaneiza întâmplările de atunci. „Judenhut”, 
pălăria cornată, era manipulată ca semn de hiperiudaizare şi în sensul de 
a‑i absolvi pe romani, strămoşii catolicilor, de vina de a‑1 fi condamnat pe 
Iisus; ilustratorul Psaltirii de la Liége, secolul XIII, îi pune lui Pilat o 
pălărie comată ca să‑i sugereze iudaitatea romanului şi astfel să justifice 
fapta lui. Uneori centurionul care‑i întinde lui Iisus buretele înmuiat în oţet 
poartă şi el... „Judenhut”.

Treptat, se încearcă scoaterea din „iudaism” a lui Iisus. Deşi Evanghelistul 
Luca menţionează (2, 21) circumcizia, artiştii vor să sugereze refuzul micului 
Iisus de a se supune ritualului său, în acelaşi sens, este concepută figural 
înlocuirea portului preotului iudeu cu acela al episcopilor catolici. Intenţia 
antiiudaică se simte, alteori, în reprezentarea ritualului ca un act care ţine 
de cruzime: preotul apare ascuțind un cuţit disproporţionat de mare. Pe o 
tăblie a unui altar abaţial din Klostenburg, secolul XII, preotul e îmbrăcat 
în episcop, iar într‑o miniatură la o Biblie franceză din secolul XV, circum‑
cizia este executată de o femeie. Maria gesticulează ca şi cum şi‑ar feri 
propriul fiu de jertfă, dar nu reuşeşte să împiedice ritualul. Într‑un evanghe‑
lier german, micul Iisus imploră ajutor de la mama sa, în timp ce un iudeu 
cu „Judenhut” ascute cuţitul. Circumcizia poate apărea şi ca un semn 
premonitoriu pentru jertfa de mai târziu.

Numeroase sunt evenimentele evangheliilor înluminate de miniaturi în 
care se practică hiperiudaizarea prin însemnele portului. În Biblia din 
Alsacia, secolul XV, în timp ce Iisus predică şi creştinii îl ascultă, un iudeu 
cu pălărie specifică are o evidentă grimasă de neîncredere. Deasupra figurii 
schimonosite scrie „iudeu”; într‑o Evanghelie a lui Ioan, aflată la Köln şi 
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datând din secolul XIII, în scena descrisă în cap. 8, 59‑10, 31 (iudeii au 
vrut să‑1 lapideze pe Iisus pentru că se declara fiul lui Dumnezeu), iudeii, 
marcați evident prin pălăria comată, ţin în mână pietroaie gata să le arunce; 
într‑o Biblie franceză din secolul XV, în scena intrării în Ierusalim, ucenicii 
care‑1 înconjoară pe Salvator poartă deja aură, în timp ce iudeii care se 
pregătesc să‑1 lapideze au pălăria cu un cornet nemăsurat de lung. Negustorii 
pe care‑i alungă din templu Iisus (v. Matei) poartă fie pălăria comată în 
reprezentările de pe vitraliile şi în miniaturile germane, fie perciuni cârlion‑
ţaţi şi barbă. „Negustorii” din templu nu sunt însă numai iudei, intervine 
deja o conotaţie nouă ce ţine de lupta împotriva practicii simoniei în biserica 
catolică: simoniacul (fie el papă, călugăr, preot) este un vândut, un satanic, 
un iudeu.

O dată cu apariţia lui Iuda în imagistica plastică creştină, identificarea 
infamantă se combină cu caricaturizarea şi hipercaricaturizarea evreului. 
Prima caricatură rezultată din anamorfoza caracterelor semite ale evreului 
apare într‑un manuscris din secolul XIV, manuscris în care se stipula, în 
general, statutul de funcţionare a oraşului Arles şi în special se fixa „more 
judaico”; pe o margine a manuscrisului este desenat un profil de evreu: 
nasul coroiat, barba ascuţită, ochiul uşor oblic şi cu tendinţă exoftalmică, 
gluga cu ziziot, o vizibilă „rouelle”. Disputele teologale degeneraseră de 
multă vreme în aversiune rasială.

„Deformarea – scrie Elisabeth Revel‑Neher – aparţine unei lumi turmentate, 
desfigurată de propriile excese şi contradicţii interne care a proiectat în imaginea 
evreului contorsionat de ură, trauma unei confruntări reale – expresia celei mai 
hidoase deformări iconografice”3.

Concomitent, într‑un basorelief din Domul din Naumburg, secolul XIII, 
sculptorul care o crease pe frumoasa Uta insistă asupra brutalităţii perso‑
najului Iuda: el poartă „Judenhut”, are faţa lată, buzele groase, nasul coroiat; 
marele preot îi numără dinarii. De câte ori mergeau să împrumute bani de 
la evrei, creştinii trebuiau să‑şi amintească scena pe care o contemplau de 
fiecare dată când mergeau la slujba religioasă. Cum ar fi putut să nu‑1 
urască pe cel care, chiar dacă‑i ajuta pentru moment, îi umilea făcându‑i 
datori rasei lor deicide, satanice? În acelaşi dom, creştinii puteau contempla 
scena sărutului trădător: în contrast cu figura senină, calmă, a lui Iisus, 
apare cea contorsionată, urâtă, brutală a lui Iuda. Ca să poată fi eficient 
caricaturizat, Iuda este surprins cel mai adesea din profil, în timp ce Iisus 
din faţă. Într‑un exemplar al deja citatei Livre d’heures (1280), el are figura 
puternic marcată de grimasă, nasul acvilin, buza de jos groasă şi lăsată. 
Mai aproape prin numele său de iudei, Iuda devine treptat „sâmburele” 
antisemitismului european. Stereotipul de criminal, trădător, unealtă a 
Satanei – s‑a format treptat. Urâţenia chipului era subînţeleasă: faţa ridată, 
greoaie sau ascuţită. Alte atribute ale identificării infamante a lui Iuda erau: 

3 The Image of the Jew 
in Bysantine Art, Studies 
in Antisemitism, Per ga‑
mon Press, New York, 
1992 p. 2.



Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020          181

barba de obicei roşie (omul cu părul roşu, – ciudat, la popoare la care era 
obişnuit tipul – fiind considerat rău de la natură), haina de culoare albastră, 
galbenă şi roşie mai ales, punga (vizibilă) roşie sau galbenă, uneori câte 
un drac după gât, alături de el sau dacă nu un drac, un animal ce ţinea de 
zoomorfismul infernal. Părul roşu (anatemizat încă în Biblie, Isaia 1, 18), 
culoarea roşie ca şi cea galbenă produc stări emoţionale negative (şi vulpea 
şireată e roşie). Abraham a Santa Clara susţinea chiar că Iscariot (numele 
de familie a lui Iuda) înseamnă culoare roşie. Iuda este astfel integrat unei 
stereotipii fizionomice şi cromatice cu efect propagandistic antisemit sigur. 
Manipularea estetică a individului intră în strategia creştinismului medieval, 
ea fundamentează prejudecăţi ce se transmit din generaţie în generaţie şi 
se dovedesc, cum remarca Albert Einstein, mai greu de dezintegrat decât… 
atomul. 

Ca element de hipercaracterizare este folosit şi un alt clişeu: Iuda este 
totdeauna reprezentat ca fiind mai scund decât Iisus, ori aşezat într‑o poziţie 
care să‑1 oblige să fie mai jos, în genunchi căutând ceva sub masă (la Cina 
cea de Taină), închinându‑se ipocrit în faţa lui Iisus, ş.a.m.d. Mai plină de 
efecte este însă maniera izolării lui în compoziţiile picturale. Deja în Codex 
Rossanensis, secolul VI, Iuda nu stă la Cina cea de Taină împreună cu 
ceilalţi apostoli la masă, la fel se întâmplă şi într‑un mozaic din San Marco 
din Veneția (cca 1200), ca și în numeroase alte reprezentări gotice, fresce 
sau basoreliefuri. Uneori este înfăţişat în partea cealaltă a mesei şi cu aură 
neagră, ca în fresca lui Cassino Rosellini, Capela Sixtină sau în iconografia 
românească, oricum izolat de ceilalţi.

Hipercaracterizarea devine şi ea inflaţionară: Iuda fură un peşte de pe 
masă (el este hoţ ca orice evreu, apoi ICHTIOS – peşte în greacă – era 
semnul lui Iisus pentru creştini), are pungi cu bani, poartă sandale, se ridică 
în picioare, diavolul sub formă de muscă zboară pe la gura lui (ca în pictura 
lui Jorg Ratgeb – Herrenberger Altar, 1519, Staasgalerie – Stuttgart). În 
aceeaşi ipostază de hoţ de peşte este pictat şi la Konrad von Soest (Hochaltar 
der Stadtkirche von Nieder Wildungen, 1404) şi la Nukolaus von Verdun 
Klosterneuburg, Viena, secolul XV şi în unele fresce româneşti.

Când se renunţă la hipercaracterizare şi, în general, la caricatură, Iuda 
rămâne totuşi izolat (ca în Cina lui Pietro Lorenzetti, la Leonardo sau 
Raffael, la Andrea del Castagna, Ghirlandajo sau Tintoretto) şi urât. Se 
spune că Leonardo da Vinci a cutreierat un cartier de săraci pentru a găsi 
un chip suficient de urât spre a‑i servi drept model în reprezentarea lui 
Iuda. El nu era numai urât, dar şi însoţit de animale hidoase: vipere, 
scorpioni. Grotescul trebuia să alunge vreun rătăcit sentiment de milă chiar 
din scena sinuciderii: adesea este înfăţişat atârnând de un copac, cu pântecele 
spintecat din care un diavol îi ia sufletul (ce nu putea să‑i iasă pe gură, 
deoarece cu gura îl sărutase pe Iisus); alteori, în jurul copacului de care s‑a 
spânzurat dansează în horă diavolii,
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„căci blestemat este înaintea Domnului cel spânzurat pe lemn” (Deuteronomul 
21, 23).

Aşa, cu dracii dansând în jurul lui, este desenat într‑o gravură ce ilustrează 
cartea Judas Ertz‑Schelm... (1686), a lui Abraham a Santa Clara.

Au existat şi excepţii de la tendinţa de a‑1 urâţi până la hidoşenie pe 
Iuda. Într‑o frescă (1510) dintr‑o biserică din Lohja, Iisus şi Iuda sunt 
amândoi surprinşi din faţă, doar că Iuda nu poartă aură (ca şi Petru, de 
altfel). O celebră frescă aparţinând şcolii vieneze (frescă ce se află în Subiaco 
şi datează din secolul XIV), Iuda este surprins din profil şi spre deosebire 
de Iisus, nu are aură, însă chipul lui nu este schimonosit, ba, mai mult, 
Iisus este cu părul şi barba roşcat spre blond, în timp ce Iuda reprezintă 
tipul semitic sefard.

În baroc „celălalt spânzurat” (care într‑un fildeş din secolul IV atârnă 
de un lemn alături de Iisus, ceea ce ne face să ne reamintim cuvintele lui 
Walter Jens: „Să nu uităm că la Ierusalim au fost doi spânzurați”) este 
reprezentat ca un tip marcat puternic de suferinţe interioare, remușcări, 
ezitări. Rembrandt îl surprinde în scena când aruncă preoţilor în templu 
banii, plata trădării sale. Identificarea evreului începe să se facă prin orien‑
talizarea lui: el poartă în loc de „Judenhut”, turban, are faţa de culoare 
închisă, barba neagră, ochii migdalaţi. În Livre d’heures din Rohan (1418), 
în Liber de vita Christi din secolul XV, într‑o ilustraţie la Boccacio – o 
versiune franceză a Decameronului, precum şi în alte picturi, evreii sunt 
orientalizaţi. Nu trebuie să uităm că teologia iconică s‑a inspirat din cea 
literară. Evreul cu turban reprezintă o epocă de oarecare relaxare a furiei 
antisemite, ce se datora pe de o parte apariţiei unui alt duşman al creşti‑
nismului, chiar în sânul bisericii (Reforma), cât şi acumulării de cunoştinţe 
de istorie şi geografie care schimbau perspectiva europenilor asupra lumii. 
Apare, în sfârşit, ideea că totuşi evreul din secolele XVI şi XVII nu‑i acelaşi 
cu cel din secolul I; deci acela nu poate purta acelaşi costum, iar acesta 
nu poate ucide ca atunci.

În ce priveşte iconografia românească, semnificativ reprezentată în fres‑
cele bisericilor şi în icoana în stil bizantin, identificarea lui Iuda şi a iudeilor 
nu este infamantă (acţiunea şi nu alte semne îl distinge de ceilalţi). Tradiţia 
bizantină a identificării neinfamante este vizibilă, dar cu toate acestea unele 
clişee aparţinând manierismului iconografiei vest‑europene sunt prezente 
totuşi: la biserica Sfântul Nicolae din Părpăuţi, în scena Cinei, Iuda este 
izolat, cu o conotaţie negativă în sensul că numai el nu are aură, iar un 
iudeu, în scena batjocoririi lui Iisus, poartă un fel de pălărie ţuguiată ce 
aminteşte de comet. Într‑o altă frescă, la biserica Voroneţ, iudeul care‑1 
arestează pe Iisus poartă pălărie ţuguiată şi pe o mânecă, cinci rondele 
(sic!). Influenţa pare să fie poloneză, deoarece în Polonia evreii erau obligaţi 
să poarte pe mânecă şi nu pe piept semnul distinctiv. Iudeii sunt turcii, 
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duşmanii adevărați ai creştinilor moldoveni: de aceea uneori poartă iatagan 
(ca într‑o scenă de martiraj din biserica de la Humor) şi au toate trăsăturile 
tipului semitic turcoman4. Această imagine aminteşte de o confuzie prezentă 
şi în arta occidentală când „păgânul”, oricare ar fi fost el purta... „Judenhut”. 
Astfel, într‑o ilustraţie la Heldenbuch (1477), regele Alberich smulge barba 
păgânului care‑i furase fiica pentru Ornit, fiul lui: regele păgân poartă 
pălărie cu cornet, perciuni şi barbă, semănând bine cu evreul stereotip al 
frescelor epocii.

Interesantă, sub raportul accentului pus pe defectele lui Iuda (şi în general 
ale iudeilor) este o frescă de la mănăstirea Clocociov din județul Olt. La 
Cina cea de Taină, Iuda rupe cercul rotund al ucenicilor aşezaţi în jurul 
unei mese şi intenţionează să fure un peşte (!) din blidul care se află în 
mijlocul mesei. Nu trădarea, ci lăcomia personajului este pusă în evidenţă 
de zugravul anonim; Iuda, în graba de a se înfrupta din bucatele puse pe 
masă, apucă un peşte cu o mână, el este aşa de grăbit că mâna cealaltă i 
se încurcă în haine şi lacomul aproape că‑şi pierde echilibrul. Ceva mai în 
spate Iisus apare ţinând o mână pe capul lui Ioan. Ceilalţi ucenici apar 
consternaţi de ceea ce le spusese învăţătorul, anume că vânzătorul lui se 
află printre ei şi că este acela care va atinge primul blidul cu mâncare.

În Evul Mediu imaginea s‑a dovedit a fi o zeloasă slujnică a cuvântului 
în răstălmăcirea evangheliei:

„Totuşi o condamnare globală a artei creştine medievale în ce priveşte atitudinea 
ei faţă de evrei – scrie B. Blumenkranz în cartea sa din 1996, Le Juif médiéval 
au miroir de l’art chrétien – ar fi nedreaptă deoarece, alături de nenumăratele 
producţii ostile, sunt unele obiectiv juste, chiar prieteneşti. Dar este incontestabil 
că ostilitatea prevalează5.

Arta plastică a contribuit, ca şi teatrul de mistere, la transformarea disputei 
teologale în adversitate omenească. Ideea manipulării colectivităţii prin 
imagine, oficială în Evul Mediu, a fost preluată cu succes şi de propaganda 
naţionalistă a celui de‑al III‑lea Reich şi aprobată tacit de întreaga Europă. 
Haβfilme şi Hezfilme (filme de ură, filme provocatoare) au manipulat 
imaginația europenilor, prin documentare despre şobolani, porci, vipere, 
viermi, păianjeni ş.a.m.d., metafore care să‑i ilustreze pe evrei, sau prin 
filme artistice cu evrei diabolici, precum celebrul Der Jude Süss, pentru a 
argumenta până la paroxism ura faţă de aceştia. Filmografia lui Fritz Hippler, 
dirijată de ideologul nazismului, Joseph Goebbels, i‑a făcut pe europeni să 
primească politicos ororile antievreieşti săvârşite de nazişti. Între timp 
creștinii, prin emancipare, se transformaseră… în evrei. Erau doar capitaliști. 
Asta a sus‑o Karl Marx în eseul său Despre problema evreească. Și el știa 
ce spune deoarece era și evreu, și capitalist.

Prof. univ. dr. viorica S. ConStAntInESCu, Iaşi

4 O analiză a frescelor 
mănăstirilor din nordul 
Moldovei o găsim în stu‑
diile lui André Grabar: 
Les croisades de l’Eu‑
rope orientale dans l’art 
(1935) şi L’origine de 
façade peinte des église 
Moldaves (1936).

5 B. Blumenkranz, op. 
cit., p. 135.
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Despre două direcții

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Sunt direcții binecunoscute de toată lumea, naturale, ușor de constatat 
și de importanță deosebită: este vorba de direcțiile orizontală și verticală. 
Direcția orizontală se evidențiază prin suprafața liniștită a apei dintr-un 
vas, pahar sau lac. În activitatea constructorilor, pentru constatarea direcției 
orizontale se folosește nivela sau cumpăna. Direcția verticală este mate-
ria lizată de poziția firului cu plumb, atârnat și lăsat liber în repaus. 
Ambele direcții au o importanță deosebită în activitatea omului. La turnarea 
fundației unei construcții se asigură direcția plană orizontală, deoarece 
rezistența vii toarei construcții este determinată de fundația sa realizată în 
plan orizontal. 

În aceeași măsură, are o importanță deosebită pentru viitoarea construcție 
direcția verticală: turnurile, clădirile înalte, farurile marine, antenele. Natura 
însăși ne arată că pentru copacii înalți, zvelți, cum sunt brazii, plopii, pinii, 
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aceștia au o poziție verticală care le asigură rezistența maximă la vânturi 
și furtuni, precum și pentru primirea din plin a luminii solare binefăcătoare. 

În știință, cele două direcții au revoluționat cunoașterea, dacă ne gândim 
la introducerea reperului cartezian, pentru precizarea poziției în plan a unui 
obiect. Acesta este alcătuit din două axe perpendiculare – axa absciselor și 
axa ordonatelor. Se pune astfel baza studiului științific exprimat prin grafice 
ale unor procese sau fenomene dependente de doi factori. Poziționarea unui 
obiect aflat pe suprafața pământului se realizează prin două coordonate: 
longitudine și latitudine. 

Putem să privim cele două direcții orizontală și verticală dintr-un punct 
de vedere deosebit. Asrtfel, direcția orizontală și planul orizontal se asociază 
lumii materiale în care ne aflăm temporar. Direcția verticală este îndreptată 
spre cer, pentru apropierea, cunoașterea și împărtășirea iubirii lui Dumnezeu, 
Cel care a creat lumea văzută și nevăzută. Purtarea de grijă pe care Dumnezeu 
o are pentru existența și evoluția întregii Creații ne determină să acordăm 
o deosebită atenție înțelegerii rostului nostru în această viață temporară, 
pentru ce am fost aduși la lumina cunoașterii și către ce trebuie să ne 
străduim a înainta.

Există în fiecare din noi sădită o lumină divină, conștiința, de care trebuie 
să ascultăm și care ne spune ce este bine și ce nu de făcut, de crezut, și de 
reținut în plan interior, sufletesc, duhovnicesc. Duhul așezat în sufletul 
omului conferă acestuia puteri sufletești deosebite: puterea contemplativă, 
puterea rațională și puterea duhovnicească. Sufletul care este caracterizat 
de câmpul informațional, precum și de câmpul energetic – energie divină 
necreată, ne asigură apropierea cu dragoste de Dumnezeu, de cunoașterea 
voii Sale, în ce ne privește, să înțelegem scopul final urmărit al mântuirii 
și vieții veșnice, alături de toți bineplăcuții Lui. Marta și Maria, surorile 
lui Lazăr, exprimă prin preocupările lor în prezența lui Iisus Hristos cele 
două direcții duhovnicești – cea orizontală, lumească, respectiv cea verticală, 
cerească. Ambele direcții sunt esențiale și se condiționează reciproc:

„cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi 
urmeze Mie” (Matei 16, 24),

„cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine” (Matei 
10, 38).

Prof. Neculai IORGA, Iași



186          Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020

N‑a fost să fie...

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Într‑o viaţă de om se poate să trăieşti satisfacţia împlinirii proiectelor, 
să te bucuri nemijlocit că visele prind contururi în realitate. Dar nu este 
mai puţin adevărat că, uneori, ele se pot frânge din cauza unei întorsături 
a destinului, şi ceea ce ţi se părea absolut firesc devine inabordabil din 
cauza unui joc al vieţii, unei clipe în care absurdul decide altfel.

Astfel de gânduri mă împresoară ori de câte ori îmi vin în minte amintiri 
despre un om infinit de generos, jovial, un lingvist de clasă şi, nu în ultimul 
rând, un prieten al culturii române. Fiinţa lui emana o dragoste de viaţă 
fără margini. Optimismul său şi deschiderea spre oameni configurau trăsături 
ce‑i dădeau aerul unei tinereţi care venea din lăuntru.

Louis Michel era încarnarea „provensalului”, iubitor de flori şi gâze (ştia 
numele ştiinţifice ale plantelor, aşa cum erau rânduite în atlasele botanice), 
de albastru mării din golful Lyon. Vorbea cu mândrie de monumentele 
romane din Montpellier‑ul lui, din Nimes, Carcason şi Uzes. Şi toate aceste 
cuvinte rămân fără acoperirea lor firească, pentru că, la un moment dat, 
omul de care am putut să le alătur odată, într‑o clipă, comandată de destin, 
nu a mai fost...

O poveste tristă, o întâmplare dintre acelea care scriam mai sus că 
fracturează firul unor existenţe. Alături de mulţi cei dragi profesorului, 
prieteni, colaboratori, personalităţi ştiinţifice, rămaşi împie triţi de dispariţia 
lui, m‑am numărat şi eu.

Imposibilul mod verbal, acel condiţional‑optativ, a jucat şi de data aceasta 
rolul principal. Ce bine ar fi fost dacă nu s‑ar fi întâmplat nimic din ceea 
ce încerc să aştern pe hârtie.

Într‑un context destul de dificil în care vieţuia intelectualitatea română 
înainte de 1989, când a ieşi în occident era o adevărată victorie, pentru 
uni versitarii umanişti exista şansa unor lectorate de Limbă şi civilizaţie 
românească, care funcţionau în străinătate. Nu era uşor să treci de toate 
„ierarhiile”, mai ales ca femeie. Un cuvânt de ordine, ţipat de o „tovarăşă” 
cu funcţie politică supremă, îngrădea adesea obţinerea unor astfel de aprobări. 
Totuşi, Iaşul, mai precis Facultatea de Filologie, se bucura de un „jumelege” 
cu Universitatea „Paul Valery” din Montpellier, ceea ce facilita avizele 
pentru cadrele didactice de la noi.
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Aşa s‑a întâmplat ca profesoara mea, Maria Platon, să ajungă în capitala 
regiunii Provence ca lector de limbă şi literatură română la universitatea 
mai sus pomenită.

Era în toamna anului 1970. Acolo, omul de care vorbeam, profesorul 
Louis Michel, acordase limbii şi literaturii române un statut privilegiat 
comparativ cu celelalte limbi romanice. Dragostea profesorului pentru Blaga, 
Alecsandri, Filimon s‑a materializat în studii, conducerea unor teze de 
doctorat, colocvii, pe care le‑a însufleţit cu harul lui de dascăl. Înţelegea 
bine limba lui Eminescu, dar nu o vorbea. Avea simţul lingvistului şi nu 
s‑ar fi simţit bine să comită greşeli de exprimare sau fonetice. Cunoştea 
atât de bine limba română a secolului al XIX‑lea, încât, la un moment dat, 
într‑o scurtă plimbare prin Grădina Botanică din Iaşi, m‑a întrebat: „Antoinette, 
ce înseamnă cuvântul boroană, întâlnit în lecturile mele din versurile lui 
Alecsandri?” Într‑o paranteză fiind spus, profesorul mi‑a mărturisit că a 
întrebat pe mai mulţi prieteni români ce sens are cuvântul, dar nu a primit 
un răspuns lămuritor. Evident, fiindu‑mi aproape opera lui Alecsandri, am 
dat explicaţia necesară şi reală a cuvântului boroană, fapt care l‑a mulţumit. 
Parcă descoperise nu ştiu ce mister. Evident că şi eu crescusem în ochii lui.

Retrăiesc toate aceste evenimente după aproape patru decenii...
Dar, pentru a ajunge la această clipă, mă simt datoare să consemnez 

câteva fapte premergătoare. Profesoara mea susţinuse un doctorat şi la 
Montpellier, sub conducerea lui Louis Michel; îşi terminase stagiul de doi 
ani în funcţia de lector şi se pregătea să se întoarcă în ţară. Firesc, şeful 
Departamentului de limbi romanice era îngrijorat de persoana care va lua 
locul Mariei Platon. Cu atât mai mult cu cât din ţară se făceau presiuni 
mari pentru trimiterea diferitor cadre didactice. Voi relata faptele aşa cum 
mi s‑au povestit; la îngrijorarea profesorului Louis Michel referitoare la 
viitorul lector de limba română, Maria Platon a spus că nu are motive să 
fie impacientat pentru că o recomandă pe colaboratoarea ei, pregătită în 
acelaşi domeniu al istoriei literare din secolul al XIX‑lea, cu certitudinea 
că va lucra în aceleaşi condiţii în care şi‑a desfăşurat activitatea la Univer‑
sitatea din Montpellier şi ea. Profesorul a întrebat. „Cum o cheamă?” Maria 
Platon a scris pe tabla din sala seminarului numele meu. „Antoaneta” era 
uşor de pronunţat, dar Macovei îi suna puţin ciudat. De faţă mai era şi un 
profesor de la Bucureşti, astăzi dispărut şi el, George Munteanu.

Au urmat formalităţile, din România şi din Franţa. Aş fi nesinceră dacă 
nu aş mărturisi aici că Louis Michel a început să întreprindă demersuri 
adresate Ministerului Învăţământului şi Ambasadei noastre la Paris. Dar, 
de aici şi până la definitivarea aprobărilor colaterale a fost cale lungă şi 
întortocheată.

Iată câteva fragmente din diferite depeşe care oglindesc modalităţile de 
atunci în vederea obţinerii unor decizii, până la urmă nu chiar birocratice.
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În 26 aprilie 1974, secretarul Ambasadei României la Paris se adresa 
prof. Louis Michel: „În acelaşi timp, din partea Ministerului Educaţiei şi 
Învăţământului am aflat că d‑na Antoaneta Macovei ar fi disponibilă pentru 
un post în străinătate. Cum însă întocmirea dosarului d‑nei A. Macovei nu 
s‑ar putea face înainte de două luni şi cum solicitarea postului de maître 
de conférence presupune urgenţă, eu aş propune pentru anul universitar 
1974‑1975 o soluţie de compromis: Universitatea din Montpellier să solicite 
postul de maître de conférence pentru domnul I. Apetroaei, care se află 
deja în Franţa şi a cărui candidatură nu ridică probleme.

Între timp, în funcţie de rezultatul obţinut cu acest post, eu intervin la 
Bucureşti pentru trimiterea unui nou lector în persoana d‑nei Antoaneta 
Macovei, pentru postul care va rămâne vacant la Universitatea „Paul Valery”. 
În acest fel s‑ar putea evita trimiterea doamnei Antoaneta Macovei într‑o 
altă ţară, ea aflându‑se acum eliberată de obligaţiile care au reţinut‑o la Iaşi 
în urmă cu doi ani.”

Dar faptele s‑au desfăşurat aşa doar pe jumătate. Peste o lună, prof. 
Louis Michel îşi arată neliniştea într‑o scrisoare oficială, în care se adresa 
secretarului Ambasadei Române de la Paris, domnul Sorin Oancea: „En ce 
qui concerne de lectorat, j’avais reçu, il y a 2 ans, une lettre signée du 
Ministre me promettant la nomination à Montpellier de madame Macovei 
pour octobre 1973. Promesse non tenue. Si je tiens à cette dame, c’est que 
je pense avec elle retrouver les même conditions que j’ai commues lors de 
séjour de l’irremplaçable Madame Platon, c’est à dire faire du travail 
personnel de recherche en matière littérature (nous avions traduit et étudie 
plus 200 vers d’Asachi, Alecsandri, Eminescu etc.) nécessaire pout moi 
éloigné de la Roumanie et de la culture roumaine.”

Ministerul Învăţământului confirma Universităţii din Montpellier acordul 
şi totuşi, în final, a plecat o altă persoană, probabil agreată sub alte aspecte 
decât cele profesionale.

Profesorul L. Michel nu a înţeles şi nici nu a acceptat sistemul nostru 
de evaluare, ca să nu scriu negru pe alb, sforăriile care se ţeseau de la 
nivelul facultăţii până la Minister. Din păcate, autorităţile de atunci au învins 
principiile şi dorinţa explicită ale părţii franceze. Trebuie să spun că, în 
toată această perioadă, cât a întreprins multiplele demersuri îndreptate spre 
Ministerul Învăţământului şi Amba sadă, eu nu l‑am cunoscut personal pe 
profesorul L. Michel. Ştiu că dintre cele trei dosare cu propuneri de lectori 
de limba română la Montpellier, Uni versitatea „Paul Valery”, cel ales era 
al meu.

A fost un an frumos pentru mine. Trăiam cu speranţa că voi ajunge pe 
locuri unde Alecsandri a triumfat şi unde profesoara mea reuşise să crească 
numărul studenţilor care învăţau limba română la un număr neatins până 
atunci. Cred că se ajunsese la 120 de studenţi.
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În octombrie 1975, prof. L. Michel este invitat în România pentru a i se 
conferi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii bucureştene. Evident, 
relaţiile stabilite cu alţi prieteni şi colaboratori ieşeni (Liviu Leonte, Constantin 
Ciopraga, Maria Platon, Valeriu Cotea) au făcut posibilă venirea lui L. Michel 
la Iaşi.

Am fost anunţată să fiu prezentă la decanul facultăţii într‑o dimineaţă, 
la ora 9. Profesorul francez voia să mă cunoască. Eram fără grai. Dar 
capacitatea lui de‑a lua lucrurile în uşor, prezenţa doamnei M. Platon în 
cabinet m‑au ajutat să depăşesc emoţiile acelui moment. 

Au urmat zile fericite, întruniri la Catedră, vizite la muzee, mese şi tot 
ceea ce ţinea de protocolul respectiv atunci când oaspetele era o personalitate 
cu o acoperire ştiinţifică recunoscută şi un prieten sincer al ţării noastre.

L‑am condus cu maşina mea prin locurile frumoase ale Iaşului; era o 
toamnă cu lumini calde, cu frunzişul uşor ruginiu, cu parfumuri de fructe 
şi must ce stătea să fiarbă. Poate că niciodată nu am trăit estetic măreţia 
versurilor argheziene: „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă / Sufletului 
nostru bucuros de moarte.”

Fusese fascinat de pelerinajul la Sfânta Parascheva, a descoperit mănăs‑
tirile şi faima Cotnariului şi a gustat poveştile despre casele şi uliţele care 
mai aminteau de un Iaşi vechi. Era încrezător în proiectele pe care le schiţa 
vizavi de viitorul an universitar, 1975‑76. Printre altele, mă anunţase că ar 
dori să studieze doi scriitori, pe Anton Pann şi N. Filimon, sub aspectul 
prezenţei elementului balcanic în limba operelor lor. Îi simţeam, în tot ceea 
ce spunea, dorinţa cunoaşterii literaturii române. Se bucura de realizările 
ştiinţifice din departamentul pe care îl conducea şi nu uita niciodată să 
sublinieze prezenţa plăcută, atrăgătoare a Mariei Platon, atât cât onorase 
postul în Franţa, dar şi seriozitatea şi competenţa cu care a atras studenţii 
la Lectoratul de Limba română. Farmecul profesoarei cu ochii albaştri a 
acţionat nu numai la Iaşi, ci şi la Montpellier.

A venit ziua plecării. Încărcat de daruri de tot felul, profesorul Louis 
Michel zâmbea, vorbea cu fiecare dintre noi, cei care l‑am condus la gară. 
Nu mi‑aş fi închipuit odată cu capul că nu‑l voi mai vedea niciodată. Un 
mic amănunt se cere pomenit. Îşi dorise mult un coş de nuiele de la Iaşi. 
I s‑a cumpărat şi, pentru a nu fi dăruit gol, ne‑am gândit că două sticle de 
Cotnari şi un ştergar, în acel coş, constituiau o amintire din locurile pe care 
le‑a străbătut cu voluptatea celui ce descoperea un spaţiu cunoscut din 
lecturi şi povestiri.

Ştiam că la Bucureşti avea alte întâlniri cu specialişti în domeniul limbii 
franceze şi că în două‑trei zile avea să părăsească România, cu trenul, prin 
Ungaria. O scăpare a celor care s‑au ocupat de formele plecării profesorului 
a determinat întoarcerea sa de la Curtici (nu avea viza de trecere prin 
Ungaria) la Timişoara şi apoi la Bucureşti. A telefonat de la Timişoara la 
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Bucureşti pentru a‑l aştepta cineva la gară; mi se pare că prof. Miclău, pe 
atunci decan al Facultăţii de Filologie, s‑a dus în întâmpinarea lui, desigur 
cu multă nerăbdare. Când să‑şi pornească maşina, aceasta a făcut nazuri. 
Enervat şi mai ales îngrijorat pentru stadiul de oboseală şi nemulţumire în 
care se găsea prof. Louis Michel, a luat un taxi. Şoferul, un începător, a 
mers neglijent, cu viteză pentru că străzile erau aproape goale, atunci la 
orele 23.30. Bravada şi lipsa de experienţă la volan l‑au determinat să treacă 
la un semafor pe roşu, în ideea că, la ora aceea, circulaţia era pe terminate. 
Şi totuşi, din partea dreaptă a venit un autobuz, care a intrat în plin în taxi, 
acolo unde se găsea prof. Louis Michel. În spate era prof. Miclău. Inevita‑
bilul s‑a produs. Transportat la cel mai apropiat spital, în stare foarte gravă, 
după două zile de intervenţii chirurgicale, pe un fond hemofilic, profesorul 
francez se pierde.

Vestea a ajuns la Iaşi imediat – 25 octombrie 1975. Pentru toţi cei care 
îi stătusem în preajmă în zilele şederii la Iaşi, dispariţia omului L. Michel 
a produs o enormă durere. Prof. Maria Platon şi alţi colegi de la Catedra 
de Limba franceză au plecat la Bucureşti pentru a ajuta la efectuarea 
formalităţilor de trimitere a corpului neînsufleţit în Franţa. 

De data aceasta nu a mai avut nevoie de vize.
În urma unei slujbe religioase, la Capela Institutului Medico‑Legal, în 

prezenţa ambasadorului francez şi a altor personalităţi române, sicriul, 
înfăşurat în steagul Franţei, a fost suit în avion, întovărăşit de fiul profe‑
sorului, dr. Bernard Michel.

Ca o mângâiere, spuneam cu toţii că prof. s‑a întors de la graniţă ca să 
moară în România, ţara pe care a iubit‑o şi a cărei cultură şi literatură a 
încercat să le înţeleagă şi să le propage.

A fost înhumat în cimitirul din oraşul natal, Uzes, la câţiva kilometri de 
Montpellier. În drum spre odihna veşnică, sufletul profesorului a scrutat, 
pentru ultima oară, esplanada umbrită de castanii seculari, pe acolo pe unde, 
copil fiind, alerga şi juca bile, joc specific în Provence; amănunt relatat de 
doamna P. Michel, soţia celui despre care evocarea mea constituie un pios 
omagiu.

Au urmat zile şi săptămâni grele pentru noi, cei de aici. În Franţa, 
Departamentul de limbi romanice nu mai avea conducător, lectorul de limba 
română nu era numit. După lungi schimburi de documente între Ministerul 
Învăţământului român şi cererile Universităţii din Montpellier, care erau 
tot mai presante, s‑a găsit o soluţie. Rememorând faptele, trebuie să scriu 
că formele pentru viitorul lector de limba română erau nominalizate în 
persoana mea, dar intrigi meschine, întreţinute de oameni mici – nu‑i voi 
numi nu dintr‑o eleganţă spirituală, ci pentru că nu merită să încarce memoria 
cititorului –, au anulat toate demersurile profesorului L. Michel şi ale 
Ambasadei Române din Franţa pentru finalizarea ocupării postului de lector 
la Montpellier de mine.
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A plecat de urgenţă întâi Maria Platon pentru a acoperi golul lăsat de 
pierderea profesorului şi, în câteva zile, a decolat un coleg de catedră, cu 
„influenţe” oculte şi susţinut de un rector a cărui moralitate intelectuală a 
stat întotdeauna sub semnul întrebării. Dumnezeu să‑l ierte pentru toate 
lucrurile urâte pe care le‑a patronat...

După moartea prof. Louis Michel, această întorsătură a sorţii a însemnat 
pentru mine o imensă traumă. Mi se puneau piedici – cu bună ştiinţă – în 
desfăşurarea carierei universitare. A fi fost studenta preferată a profesorilor 
Al. Dima şi Maria Platon constituia o meschină motivaţie, expresie a unor 
„jocuri de societate” pe cât de prost instrumentate, pe atât de murdar 
manifestate.

Rămasă singură la Iaşi, fără omul cu care împărtăşeam zi de zi durerea 
plecării pe drumul fără de întoarcere a prof. L. Michel, e vorba de profesoara 
mea, a trebuit să depăşesc tristeţea şi dezamăgirea pentru prăbuşirea unor 
proiecte profesionale. A fost dificil, cu atât mai mult cu cât întâlneam 
„feţele” celor care complotaseră pentru ca planurile unor oameni de bună 
credinţă să nu se fi putut împlini.

Păstrez, din acel timp, o corespondenţă mai mult decât emoţionantă cu 
Maria Platon, a cărei activitate la Montpellier trebuia să compenseze lipsa 
patronului Seminarului de Limbi romanice. Nu voi transcrie nimic din acele 
pagini. Ele vor rămâne taina unor suflete de femei unite printr‑o comuniune 
de preocu pări şi sentimente, de durere şi situaţii frumoase în care viaţa ne‑a 
aşezat pe amândouă, ca un făcut al destinului, născute în aceeaşi zodie, a 
Capricornului.

O, Doamne, răscolitoare pot fi toate acele zile din toamna anului 1975...
A urmat plecarea Mariei Platon la Montpellier, ca să suplinească golul 

lăsat de dispariţia prof. Louis Michel. Am înlocuit‑o pe profesoara mea la 
cursuri şi seminarii, care se adăugau normei mele didactice. Timpul nu‑mi 
dădea voie să mă mai gândesc la tot ceea ce mi se întâmplase. Lovitura 
fusese prea dură. Se închisese nu numai un drum spre împlinirea intelectuală 
a unui om, dar a trebuit să fac faţă „victoriei” programate de un decan 
manipulat de persoane ale căror ură concertată trebuia să‑şi ajungă scopul: 
acela de a pleca ele, pentru că vârsta, relaţiile din grupul lor constituiau 
prerogative de necontrazis de cei mai tineri şi neînregimentaţi în acea cohortă 
care a nenorocit facultatea ani de zile.

Mi‑a trebuit voinţă multă ca să pot înfrunta toate răutăţile şi comentariile 
tâmpe făcute de diverse persoane în a căror viaţă cuvântul profesie nu a 
însemnat doi bani; pentru că ele s‑au căţărat pe spatele soţilor, prietenilor 
influenţi, ca să‑şi pregă tească un loc călduţ în viaţă.

Dar toate aceste mizerii au pălit când o scrisoare de la Maria Platon mă 
înştiinţa că soţia prof. Louis Michel dorea să mă cunoască în realitate. Citise 
paginile din jurnalul soţului, acolo unde profesorul notase zi de zi impresiile 
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din timpul şederii la Iaşi. Voind să îndeplinească dorinţa celui care se zbătuse 
să ocup eu lectoratul de Limba română de la Montpellier, doamna P. Michel, 
împreună cu Maria Platon, au început demersurile pentru vizita pe care urma 
să o întreprind în iunie 1976 în însoritul oraş provensal.

Bucurie, fericire sau izbândă? Din toate câte un pic. Fără să spun la 
nimeni o vorbă, mi‑am întocmit formele de plecare, ca turist. Şi nu era un 
lucru simplu în 1976 să pleci, aşa, în dorul lelii, în Franţa. Sunt recunoscă‑
toare şi azi acelor oameni care mi‑au facilitat aprobările necesare, inclusiv 
simpaticului funcţionar de la Ambasada franceză, un om trecut de şaizeci 
de ani, politicos, generos şi nu lipsit de galanterie. Găsea totdeauna un motiv 
ca să mă cheme peste rând. La toate acestea se adăuga invitaţia oficială 
expediată de doamna P. Michel.

Când am obţinut paşaportul, cu vizele necesare, am cerut un concediu 
fără salariu. Era sfârşitul anului universitar, ceea ce a uşurat oarecum apro‑
barea lui. Mare a fost uimirea decanului şi rectorului (acelaşi care mi‑a 
recomandat să mă duc la Ministerul Învăţământului cu ceva cadouri, aşa 
cum au procedat şi doamnele X, Y, Z...) când au aprobat cererea mea de 
concediu. Nu mai aveau niciun motiv să n‑o facă. Dispariţia profesorului 
Louis Michel îi zdruncinase şi pe ei şi, de aceea, plecarea mea o percepeau 
ca un act de „înţelegere”, venit însă prea târziu.

După o călătorie cu multe peripeţii, fără un ban în valută, cu salam de 
Sibiu şi o cutie de Nescafe, fructe şi multă voinţă am ajuns în acel minunat 
Montpellier în care mă aşteptau zânele mele bune, Maria Platon şi doamna 
P. Michel.

Cădeam în Montpellier‑ul ars de soare şi în casa plină de tristeţe din 
Carré du Roy 14.

Dar nu este lipsit de importanţă să consemnez aici episodul intrării mele 
în Franţa, pe cât de dramatic, pe atât de plin de umor.

La punctul vamal Ventimiglia s‑a desfăşurat povestea mea. M‑am dat 
jos din trenul care mă adusese din Est, după ce la Belgrad am schimbat pe 
cel care mă ducea la Veneţia, pentru ca de aici să iau altul care avea punct 
terminus la Madrid, eu urmând să cobor la graniţa dintre Italia şi Franţa şi 
de aici să prind un tren spre Marsilia şi de acolo să mă urc în altul care, 
în sfârşit, mă lăsa la Montpellier.

Cu stupoare, spaimă şi zăpăceală, ajunsă la punctul de frontieră Venti‑
miglia, mare mi‑a fost surpriza când am constatat că trenul urmărit de mine 
plecase, nu aşteptase legătura la cel dinspre Veneţia. Eu ajunsesem prea 
târziu. Întârzierea trenului meu, cu câteva minute, a fost ignorată de cel 
care se ducea la Madrid. Aşa stând lucrurile, m‑am trezit la ora 23.30 
singură, la gara de frontieră. Îmi venea să plâng de neşansa mea de a fi 
pierdut acel tren.

M‑am aşezat pe una dintre cele trei valize, am încercat să mă încurajez 
singură şi mă gândeam la o soluţie. Rămăsesem unicul călător, buimac, în 
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Franţa. La un moment dat se îndreaptă spre mine un vameş. Mă întreabă 
cu cel mai politicos ton din lume: „Doamnă, pot să vă ajut?” Eu, în disperare 
de cauză, scot paşaportul, i‑l dau. El nici nu se uită, îmi ia două valize 
(cum ar veni mă trece în Franţa), eu năucă mă ţin după el. Ajungem la o 
bancă în faţa biroului lui – aşa‑zis punct de frontieră. Eu mă aşez şi, cu 
paşaportul întins, aştept să se producă minunea. Să‑mi aplice ştampila de 
intrare în Franţa. Când deschide paşaportul descoperă că vin din România. 
Eram o rara avis. Vreau să subliniez că se realizase primul meu contact 
lingvistic cu un francez din popor. Muşca din cuvinte, nici nu era foarte 
treaz, aşa fel că, pentru a‑l înţelege, făceam eforturi mari. Încearcă să mă 
liniştească, pentru că în disperarea mea, vizibilă pe înfăţişare, să rămân o 
noapte la frontieră însemna nu numai ceva neprevăzut, dar totul se contura 
ca o vitregie a vieţii.

Pentru a înţelege perfect situaţia trebuie să spun că alături de mine era 
un muncitor de la Târgu Mureş care mergea la Rabat. Îl cunoscusem în 
timpul călătoriei. Îmi spunea mereu să nu‑l abandonez pentru că el nu 
înţelege niciun cuvânt din ceea ce „emitea” vameşul. Amândoi pe bancă. 
Începe să se facă rece. Noaptea mediteraneană ne învăluia cu răcoarea ei. 
Vameşul, care avea în dotare o mică sticlă de whiskey, ne invita să tragem 
câte o duşcă. Muncitorul se serveşte, eu refuz. Se mai mişcă vameşul pe 
peron, mai face câteva constatări vizavi de nişte oameni ai nopţii, dar se 
întoarce grijuliu către mine. Mi se adresează ocrotitor: „Doamnă, nu o să 
staţi toată noaptea aici, pe bancă. E incomod. Sunteţi foarte obosită. (Eu 
plecasem din Bucureşti luni seara şi scena se petrecea miercuri spre joi.) 
Vă ofer camera noastră de gardă. Până dimineaţă, la ora 6, când veţi avea 
un tren spre Marsilia, vă puteţi odihni.” Eu, când am auzit propunerea, 
speriată de bombe, nu am realizat buna intenţie a omului, politeţea funcţio‑
narului civilizat. Imaginaţia mea crea tot felul de întâmplări. Cu un ton la 
fel de politicos, i‑am spus că prefer să stau la aer, îmi face bine. Bietul om 
s‑a uitat la mine – atât cât realiza el – şi cred că o fi spus, în sinea lui, 
„dacă eşti proastă, stai aici”.

Pe de altă parte, Ion, muncitorul din Târgu Mureş, mă tot întreba ce 
spune „franţuzul”. Îi răspundeam în rezumat. Ardeleanului i se făcuse foame. 
Deschide un cufăr de‑al lui în care erau îndesate sticle de Borsec, o dublă 
de pâine, o bucată de slană şi câteva lucruri intime. Tacticos, taie pita, slana 
(după whiskey mergea de minune!) şi începe să mănânce. Vameşul se uită 
curios la român, nu prea realiza ce delicatese mânca. Ion îl îmbie, el refuză, 
motivând că e în exerciţiul serviciului. Starea de luciditate a vameşului se 
deteriora văzând cu ochii.

Se face două noaptea. Ţipenie omenească în vamă. La un moment dat, 
Ion moţăie, îşi lasă capul pe mine, eu suport gestul în ideea că sunt protejată 
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în tovărăşia unui bărbat. Ce era în capul meu atunci nu mai realizez după 
patru decenii... Pe scurt, mă simţeam pierdută, eram nimeni în acea noapte.

De la tonul protector al vameşului constat că omul începe să se apropie 
fizic de mine. Îşi cere voie să stea şi el pe bancă. Urmează câteva compli‑
mente, mă descoase ce fac în Franţa, ce profesie am etc. Când îi spun că 
sunt profesoară, parcă se mai trezeşte puţin. Face eforturi să devină inteli‑
gent, apelând ritmic la licoarea din sticluţă şi mă anunţă că rămâne şi el, 
cu mine, la aer. Se aşază pe bancă şi începe să moţăie şi el, „răpus de 
servici”. E fericit în odihna lui. Eu simt că turb. Mă gândeam cât de concesiv 
poate să fie omul când se simte singur. Dacă m‑ar fi fotografiat cineva în 
postura descrisă, cred că nu aş fi recunoscut în ruptul capului că eram eu.

Dar, în naivitatea mea, îmi ziceam „suportă(!), mai mult de atât nu poţi 
păţi nimic”. După o vreme, amorţită de greutatea celor doi, încep să‑i zgâlţâi, 
pe rând. Unul se trezea, altul adormea. Într‑un târziu reuşesc să‑i aduc la 
realitate. Mă scol şi le amintesc, fiecăruia, locul firesc pe care trebuia să‑l 
ocupe.

Vameşul pleacă să‑şi îndeplinească obligaţiile de serviciu. Zorii zilei se 
arată încurajatori. Respon sa bilitatea lui s‑a manifestat până în clipa în care 
m‑a urcat într‑un motor care făcea naveta din Italia pe Coasta de Azur.

Înainte de a ne despărţi definitiv, îmi atrage atenţia să am grijă de poşetă 
şi bagaje pentru că în acest tren circulă numai italieni. L‑am îmbrăţişat 
poate cu afecţiunea de care nu m‑aş fi crezut în stare să o manifest pentru 
un semen al meu.

C’est la vie!
M‑am convins încă o dată de buna lui intenţie faţă de persoana mea. În 

comportamentul lui era o doză de sinceritate, de omenie, pe care le‑am 
înţeles atunci când vagonul meu se depărta şi el continua să‑mi facă din 
mână, fiind sigur că era un „Adio”, un simplu fapt divers, un intermezzo 
în viaţa lui anostă de vameş.

După alte peripeţii, ajung la Montpellier. În gară nu mă mai aştepta 
nimeni. Pierderea legăturii de la Ventimiglia o derutase pe doamna Platon. 
Aşa că am rămas singură pe peronul gării până ce un hamal, care împingea 
la un cărucior, s‑a îndreptat spre mine şi mă întreabă dacă sunt bolnavă. 
Probabil că aşa arătam după patru zile şi trei nopţi de călătorie. I‑am răspuns 
că sunt doar dezamăgită că rudele mele nu mă întâmpinaseră.

Iar am avut noroc. Cu o politeţe profesională, îmi urcă valizele în cărucior 
şi se îndreaptă spre ieşirea gării. Eu încerc să‑l atenţionez că nu am franci 
ca să‑i plătesc serviciile. (Ca şi cum aş fi posedat dolari!) El dă din mână 
şi mă face să înţeleg că merge şi fără bani. Îmi descarcă bagajele pe trotuarul 
din spatele gării, mă salută şi pleacă.

Nu stau nici două minute şi coloana de taxiuri se mişcă pe lângă trotuar. 
Un taxi opreşte în faţa mea. Cu cel mai amabil zâmbet, şoferul îmi spune: 
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„M‑me a votre service.” În gândul meu îmi zic „fie ce‑o fi, o fac şi pe 
asta”. Mă urc în maşină, cu cel mai natural aer al unei doamne exotice, şi 
îi spun adresa unde urma să mă lase. De acum nu‑mi mai păsa, era finişul 
călătoriei, al unei adevărate aventuri. Calculul meu era unul logic. La adresa 
d‑nei Platon o fi cineva care să‑mi plătească taxiul.

O conversaţie vie, el curios asupra originii mele, eu uşor prevăzătoare. 
Între timp, galantul şofer îmi indică monumentele pe lângă care treceam, 
pieţe şi apeducte. Eu mă tot gândeam cum să‑l anunţ că n‑am niciun franc 
în poşetă. Inima îmi bătea, dar totuşi voiam să joc rolul unei persoane puţin 
interesate de mărunţişuri.

Ajungem la poarta din Carré du Roy 14; el îmi dă valizele jos din 
portbagaj, eu mă scotocesc în poşetă şi, cu cel mai nevinovat aer, îi spun: 
„Vai, ce rău îmi pare, n‑am schimbat nimic la gară, n‑am decât dolari.” El 
stă o clipă, prinde a râde şi‑mi spune: „Nu‑i nimic, îmi daţi mâine.” Scoate 
cartea de vizită, în treacăt fie spus, o am şi acum, nu înainte ca el, italian 
de origine, să‑mi adreseze complimente şi să constate că accentul meu 
„alsacian” îl încântă.

M‑am convins încă o dată că întâmplarea te poate ajuta de multe ori în 
viaţă. Ieşind în oraş, a doua zi, cu doamna Platon, constatăm că şoferul 
meu ne reperase. Încetineşte maşina şi opreşte. Ne întreabă unde vrem să 
ne ducă. Râsul nostru izbucneşte cu toată forţa. Doamna vrea să plătească 
valoarea cursei mele de la gară la reşedinţa ei, el, de un cavalerism greu 
de întâlnit, refuză. Ne anunţă, în continuare, că oricând vom avea nevoie 
de o maşină, el va fi liber pentru noi. Probabil că i‑am inspirat încredere, 
admiraţie sau pur şi simplu dorinţa de a‑şi asigura clientela.

Revin la firul povestirii.
Ce să mai spun, când trag de clopoţelul de la poartă toată lumea rămâne 

încremenită. Antoaneta cea aşteptată, pierdută între legături de trenuri, era 
acolo. În „desfăşurarea acţiunii”, contrar celei din opera lui Bizet, Arleziana 
de Roumanie a apărut. Bucuria ne cuprinde pe toate trei (pe d‑na Platon, 
pe d‑na Michel şi pe mine).

Oboseala, emoţiile, contactul cu limba vorbită, acolo, în Provence, m‑au 
răpus. Am dormit câteva ore, până seara. Când am deschis ochii, zânele 
mele voiau să constate dacă mai respir; erau îngrijorate de cât dormisem.

Încet, mă integrez în familia Michel. La doar opt luni de la dispariţia 
profesorului, amintirea lui era vie, în sufragerie, pentru întreaga familie, 
dar şi pentru foştii colaboratori şi studenţii lui de la facultate.

Rămăsese un gol greu de acoperit pentru că omul Louis Michel fusese 
elementul coagulant peste tot. Mi‑am dat seama de acest fapt când am 
participat la susţinerea unui doctorat şi la alte diverse reuniuni.

După două, trei zile de la venirea mea la Montpellier, Maria Platon m‑a 
condus la Lectoratul de Limbă şi literatură română, în bibliotecă, în biroul 
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celui care clădise şi animase, cu energia lui, cu sentimentele lui, un centru 
de iradiere a culturii române în Sudul Franţei.

Am trăit momente grele. Treceam pe acolo pe unde profesorul dăduse 
viaţă cărţilor şi determinase studenţii francezi să înveţe limba lui Alecsandri 
şi Eminescu. Trăirile noastre, atunci, au fost dureroase, ne întâlneam numai 
noi două, departe de tot ceea ce lăsasem la Iaşi, libere să plângem nu 
fermecătorul spirit care nu mai era, ci amintirea încă trăitoare parcă, răvăşită 
printre cărţi, hârtii şi maldăre de corespondenţă.

Ne‑am revenit greu. Totuşi, structura umană găseşte, uneori, resurse să 
depăşească dramele. Ambi anţa inedită a oraşului, vestigiile romane, oamenii 
deschişi, chiar gălăgioşi, natura aceea de Provence, cu văzduhul ivoriu, cu 
un soare fierbinte pe care l‑am întâlnit doar în Algeria, cu irizări împrumutate 
din albastrul Mediteranei, mi‑au creat o lume liniştitoare, un fel de surdină 
la tot ceea ce trăisem în ţară, legat de dispariţia profesorului Louis Michel.

Călcam totuşi, în fiecare zi, pe străzile care aminteau, la fiecare pas, de 
statornicia civilizaţiei latine, admiram ruine ale teatrului milenar, apeducte 
semeţe şi alte atâtea mărturii ale unui trecut pe care îl cunoşteam şi pe care 
l‑am înţeles întotdeauna. Nu voi uita niciodată măreţia de la Pont de Gard. 
După două milenii, acest monument, de utilitate socială, fasci nează şi astăzi 
pe omul de rând, dar şi pe arhitectul rafinat.

În periplurile noastre mângâiam cu privirea plăcile care aminteau vizi‑
tatorului de trecerea lui Despot Heraclitul printr‑un Montpellier medieval 
sau de celebrarea „Mistralului de la Mirceşti” ca cel mai talentat poet al 
gintei latine (1878).

Compensarea spirituală venea ca un balsam peste tot ceea ce suferisem 
la Iaşi. Nu‑mi propusesem să văd şi alte oraşe din Franţa. Finanţele mele 
valutare erau zero, iar timpul destul de limitat. Dar, într‑o seară caldă de 
iunie, sub tremurul mereu neliniştit al unui arbore de la geamul nostru, de 
fapt era o „mimoza pudica” bătrână, care ne onora cu răcoarea ei atât de 
dorită, am trăit o clipă neasemuit de frumoasă. Notez că vara lui 1976, în 
Franţa, fusese foarte secetoasă. La un moment dat, în această atmosferă, 
Maria Platon a scos din poşetă două bilete de tren pentru Paris.

Era peste aşteptările mele. Nu îndrăznisem să visez atât de departe. La 
plecarea din ţară îmi spusesem, în gând, că voi fi mulţumită cu ce voi vedea 
din mersul trenului. Va fi de ajuns. O călătorie, în acel timp, se făcea cu 
multe renunţări, dar mie mi‑a surâs atunci soarta şi am putut să‑mi bucur 
ochii cu explozia florală de pe Coasta de Azur, să văd Triestul într‑o 
dimineaţă de vară, scăldat într‑o lumină verde‑albăstruie, căţărat pe munte 
şi străjuit de pinii mediteraneeni. Stânci întregi acoperite cu glicine, ciclame, 
clematite mov, enorm de multe ca întindere, totul mă făcea să cred că nu 
eu eram aceea care traversam ţărmul Lyguric. Coloritul clădirilor de la San 
Remo la Ventimiglia, Nisa, Cannes şi San Raffaele îmi bucura ochii avizi 
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de asemenea privelişti; a fost poezia trăită singură, de la fereastra vagonului 
de dormit, care mă ducea spre Franţa, visată de orice intelectual. Însoţitorul 
vagonului de dormit, un tânăr plin de solicitudine, mi‑a oferit, în zori, o 
cafea caldă. Ea a valorat, în acele momente, supremul confort, suprema 
satisfacţie.

Dar, revenind la clipa când am aflat că vom merge amândouă la Paris, 
mi‑am spus că basmul meu nu s‑a terminat.

Profesoara mea, prietena mea, sufletul cu care am împărtăşit „clipe de 
viaţă”, continua să mă alinte într‑un mod superior, să‑mi panseze rănile cu 
care venisem.

Deci, Paris, Paris şi iar Paris!
Să vizitezi metropola europeană fără a avea grija zilei de mâine, să te 

opreşti acolo unde curiozitatea şi inima îţi dau ghes era pentru mine, atunci, 
scăpată din Est, o minune.

Mergeam de mână amândouă spre Domul Invalizilor, spre Louvre şi 
Sacré Coeur, străbăteam Montmartre sau ne odihneam în Jardin du Luxem‑
bourg cu voluptatea celui care îşi împlinea un vis. Maria Platon îmi spunea, 
când trenul încetinea pentru a opri în gară: „Am vrut atât de mult să‑ţi arăt 
eu Parisul.” Deşi, după acest prim contact cu Oraşul Luminilor, au urmat 
şi alte călătorii, în timp; dar aici se întâlneau toate limbile pământului. De 
aceea, prima şedere în capitala Franţei a avut un farmec aparte. Trăiam 
totul, emoţii, impresii – îmi amintesc de „descoperirea” la Louvre a Dianei, 
statueta descrisă de Al. Odobescu în Pseudokinegeticos, cu o vibraţie 
sufletească rară. Şi aceasta pentru că funcţionam pe aceeaşi lungime de 
undă. Fenomenul s‑a repetat şi la Versailles, şi la Florenţa, şi la Veneţia 
sau Milano. Şi fericirea mea lua nuanţele împlinirilor totale, dacă până şi 
unele satisfacţii feminine se concretizau în amintiri, precum o pudrieră de 
la Florenţa, un turban alb de la Nice, cupoane de rochii, farduri şi alte 
nimicuri dorite de orice fiică a Evei. Da, şi ele, toate la un loc, au făcut să 
nu uit niciodată această călătorie în Franţa.

Fiecare lucru, mişcare, trăire nu pot fi explicate de‑a fir a păr, totdeauna.
Există un mister, un farmec, un „nu ştiu ce” care ne creează acea înaripare 

a unui înţeles de dincolo de noi. Ei bine, eu am beneficiat de astfel de stări, 
atunci când viaţa lovise în nişte iluzii care s‑au fărâmiţat.

M‑am întors în ţară plină de impresii, de bucurii, întărită s‑o iau de la 
capăt. Ecoul zilelor şi nopţilor irepetabile există în mine şi acum, după 
aproape patru decenii. Rapelurile la acel timp reprezintă o terapie continuă, 
o bucurie liniştitoare în aşteptarea clipei finale.

Am ştiut întotdeauna să‑mi prelungesc, în timp, trăirile de atunci.
E o vină sau o calitate?

Prof. Univ. Dr. Antoaneta MAcOveI, Iași
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Nestor Vornicescu – un mare duhovnic 
al Neamului Românesc

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

O personalitate care m‑a marcat profund.
Acesta a fost pentru mine părintele Nestor Vornicescu, mitropolit al Olteniei.
Înainte de a‑l vedea, îi cunoşteam cărţile, i le citisem din scoarţă în scoarţă 

şi mă bucuram că anume un basarabean de la Lozova a fost cel care a 
împins cu exegeza sa „Primele scrieri patristice în literatura română – 
secolele IV‑XVI” începuturile literaturii române cu un mileniu mai devreme.

A cercetat zeci de arhive, de la Vatican, Viena, Paris etc., ca să‑i aducă 
acasă pe Ioan Cassian, Dionisie Exiguul, Ioan al Tomisului, Teotim al 
Tomisului, Laurenţiu de Novael, Niceta de Remesian, Episcopul Valentinian, 
pe „Călugării sciţi”, mari cărturari şi sfinţi părinţi din secolele IV‑VI, care 
au scris în limbile latină şi greacă (iar Dionisie Exiguul are şi un alfabet, 
despre care s‑a afirmat că ar fi aparținut dacilor) în locuri de lângă Dunăre 
sau din Dobrogea.

De la el am aflat că marele imn al întregii Biserici creştine, a Apusului 
şi a Răsăritului, intitulat „Te Deum Laudamus!” („Pe Tine, Dumnezeule, 
Te Lăudăm!”), aparţine Sfântului Niceta de Remesiana şi a fost scris în jurul 
anului 340 între daci (Episcopul Paulin de Nola, contemporanul Sfântului 
Niceta, avea să consemneze în unul dintre poemele pe care i le dedică:
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„…şi amândoi dacii:
Unul arând pământul, iar altu‑n sarică
Mânându‑şi din urmă pe‑al Dunării ţărm
Turmele bogate.”).

Lucrările patristice dezgropate din arhivele uitării de către marele mitropolit 
sunt o dovadă în plus că în acele secole poporul nostru era deja creştin.

Ţineam să‑l cunosc.
Şi‑atunci când l‑am văzut la un Congres al Românilor de Pretutindeni, 

i‑am mărturisit că l‑am căutat.
„Nu m‑ai căuta, dacă nu m‑ai fi găsit!”, mi‑a răspuns Înaltpreasfinţia Sa.
La acel congres, Părintele Mitropolit Nestor a spus asistenţei – deputaţi 

şi miniştri de pe cele două maluri ale Prutului: „Nu ne merge bine în Ţară 
pentru că n‑am făcut Unirea”.

Spusele lui au fost ca o preîntâmpinare şi pentru vremurile care au urmat 
acelui discurs.

Pentru că „Dumnezeu se bucură atunci când fraţii sunt împreună, binecu‑
vântându‑i, şi se întristează când sunt departe unul de celălalt”, menționase 
mitropolitul Nestor. Cum zice şi psalmistul (în psalmul 132):

„Iată ce‑i frumos nespus,
Iată vestea cea mai bună
Dorită de Cel de Sus:
Fraţii să fie împreună!”
„Când vă duceţi la Chişinău şi o să treceți pe lângă Lozova, să salutaţi pădurile 
de acolo în locul meu”, ne‑a rugat atunci.

Îi era dor de locurile copilăriei, le purta în sufletul său, şi ne transmitea 
astfel dorul lui nouă.

În zilele de la încheietura anilor 1993‑1994 – într‑un moment de mare încre‑
dere – ne‑a invitat, pe subsemnatul şi pe Grigore Vieru, împreună cu soţiile 
noastre, să întâmpinăm revelionul la reşedinţa sa mitropolitană din Craiova.

Am participat la slujbele din catedrală, cu flori proaspete lângă altar, 
i‑am ascultat predicile: cuvintele lui erau în acele clipe pentru toţi cei 
prezenţi izvor de lumină, de bucurie, de purificare.

Pe lângă faptul că mitropolitul Nestor era un munte de om, el era şi un 
munte de suflet. Predicile sale emanau evlavie, înţelepciune şi bunătate. Aveam 
impresia că sfinţii coborau atunci în amvon sau se amestecau cu cei mulţi 
să‑l asculte. El ne făcea contemporani cu ei sau pe ei – contemporani cu 
fiecare dintre noi.

În biblioteca sa de la Mitropolie ne‑a citit din cărţile la care lucra, 
cerându‑ne părerea.

Nestor Vornicescu era şi acolo ca într‑un amvon: parcă mai continua, 
între cărţile sale, slujba din Catedrală. Ca şi cum Înaltpreasfinţia Sa predica 
în acele clipe de taină cărţilor.
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El trăia cu volumele, multele volume care‑l înconjurau ca nişte ostaşi 
într‑o bătălie pentru Adevăr şi Credinţă.

În 1993 scrisese o carte‑argument despre necesitatea reactivării Mitropoliei 
Basarabiei. Ne‑a citit fragmente lungi din ea.

Scria mereu, ne‑a mărturisit. Scrisul venea ca o continuare a rugăciunii.
„Am scris astă‑noapte mai mult”, ne spunea, adică: m‑am rugat astă‑

noapte mai mult. A scrie era un alt fel al lui de a se ruga. Scrisul venea ca 
o completare la rugăciune. Aşa l‑am ştiut pe Mitropolitul Nestor.

Ne‑a vorbit atunci despre copilăria sa de la Lozova, despre oamenii 
satului său, întâmplări din acele vremuri de demult.

„Înalt Prea Sfințite, ar trebui să scrieţi o carte în care să puneţi toate 
aceste amintiri”, îl îndemnase Grigore Vieru, preabunul său prieten.

Nu știu dacă a aşternut pe file viaţa sa, demnă de un roman. Dar ar fi meritat.
Fiul unui ţăran dintr‑un sat din codrii Basarabiei, călugărit la schitul 

Nechit‑Neamţ, preot slujitor la Catedrala mitropolitană din Iași, în preajma 
moaştelor Sfintei Parascheva, stareţ al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” 
de la Suceava, în preajma moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea 
Albă, arhimandrit la Mănăstirea Neamţu, în preajma moaştelor lui Paisie 
Velicicovschi şi ale altor sfinţi români, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit 
al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei, unde va fi ocrotit de moaştele altor 
sfinţi români, inclusiv ale Sfintei Tatiana, la care am văzut şiruri de credin cioşi 
veniţi din toată ţara să se închine – de‑a lungul vieţii sale Înaltpreasfinţitul 
Nestor Vornicescu a avut grijă de moaştele mai multor sfinţi români, care 
l‑au protejat la rândul lor şi l‑au ajutat să ajungă în unul dintre cele mai 
importante scaune ale Bisericii Ortodoxe Române.

Ne mai vorbise atunci despre democraţia lui Dumnezeu, care îl lasă pe 
om să aleagă între bine şi rău; despre perfidia diavolului, care vrea să‑i lase 
omului impresia că el nu există; despre faptul că sfinţii se aleg nu dintre 
oamenii cei foarte deștepți şi foarte talentaţi, ci dintre cei foarte buni; despre 
harul lacrimilor şi despre lacrimi ca stări sufleteşti; despre sfinţii români 
(era preşedinte al Comisiei pentru canonizarea sfinţilor de la Patriarhie); 
despre şansele Basarabiei de a reveni prin Biserică la trupul Ţării.

L‑am ascultat ulterior argumentând poziţiile Bisericii Ortodoxe Române 
privind problema Mitropoliei Basarabiei în faţa delegației Patriarhiei Ruse, 
sosite la Chișinău în frunte cu actualul Patriarh Kirill, pe atunci – mitropolit 
de Smolensk, Mitropolitul Olteniei dominând atunci adunarea cu argumentul 
blândeţii.

Argumentul blândeţii, acesta l‑a caracterizat pe Nestor Vornicescu, unul 
dintre marii duhovnici ai neamului românesc, cercetător al cărţilor noastre 
dintâi, scriitor creştin şi distins biograf al Bisericii Ortodoxe, consângeanul 
nostru de la Lozova.

Acad. Nicolae DABIJA, Basarabia
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Dreptul de a nu minți

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Astfel definea Albert Camus libertatea într‑un context social bulversat 
de evenimente dramatice, unde el a fost participant ca jurnalist și militant 
împotriva ocupantului hitlerist. Marele romancier francez de origine alge‑
riană, după mamă, a scris mult despre tragedia poporului său, îndeosebi 
despre ororile comise în războiul de eliberare de sub dominație franceză. 
O expresie literară a acestor evenimente crâncene este romanul Ciuma.

Nimeni nu a fost implicat moral în peisajul infernal al războiului atât de 
intens ca Albert Camus. Ca dovadă, la o vârstă tânără literatura produsă de 
el a fost răsplătită cu premiul Nobel. S‑ar părea că acea comisie care a decis 
premierea romancierului a intuit dispariția sa prematură într‑un stupid 
accident rutier.

Eseistul sclipitor a fost introdus în galeria filozofilor francezi de factură 
existențialistă. Cel care a scris Mitul lui Sisif a devenit vrând sau nu un 
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filozof faimos deși el nu se revendica din familia gânditorilor atei Sartre 
și Simone de Beauvoire.

Desigur, pentru cititorii săi era un filozof fiindcă soarta personajului 
mitologic Sisif întruchipa destinul uman. Absurditatea existenței umane era 
personificată de blestematul personaj al literaturii grecești vechi, ceea ce 
pentru unii părea o exagerare, o viziune tragică discutabilă. Dacă ne întrebăm 
de ce a formulat libertatea ca un drept de a nu minți, se cuvine spus că el 
pornește de la persoană și consideră că aceasta n u trebuie să fie în nicio 
împrejurare silită a minți, a fi duplicitară.

Camus avea oroare de opresiune, el se pronunța ferm împotriva asu‑
pririi individului de un regim politic, indiferent cum s‑ar fi numit. Pentru 
luptătorul din Rezistența franceză esențială era libertatea de a decide asupra 
destinului propriu în cunoștință de cauză. De aceea conchide în eseul amintit 
că trebuie să ni‑l închipuim pe Sisif fericit. Personajul mitic a greșit cu 
intenție iar zeii l‑au osândit pentru fapta sa dezavuabilă. El este împăcat 
cu soarta știindu‑se vinovat.

Așadar, persoana poate să‑și asume riscuri pentru care va plăti, într‑un 
cadru social dat. Evident, cumplit este faptul că în vremea sa milioane de 
oameni anonimi au fost victime involuntare ale unor forțe represive invin‑
cibile. Pentru soarta milioanelor de ființe umane sacrificate fără voia lor 
Albert Camus a scris cu patos în presa vremii dar și în eseurile sale de o 
densitate idiatică admirabilă. Conduita autorului a provocat în epocă invidii 
mai cu seamă printre personalitățile literare franceze care se consi derau 
îndrituite la o recunoaștere maximă pe plan literar și desigur moral. Pentru 
europeni scrierile sale au fost considerate modele de militantism intelectual 
în vremuri cumplite.

Mesajul viguros în plan moral afirmat de autor ne încântă și astăzi fiindcă 
mulți semeni sunt siliți la dedublare de către tirania politică. Este adevărat 
că unii scriitori contemporani ca românul Emil Cioran îl socoteau autor 
minor, mediocru. Într‑un interviu dat tele viziunii române spunea că din 
discuțiile purtate cu Camus reieșea că are un nivel de învățător sătesc. Este 
greu de spus dacă Emil Cioran nu‑l desconsidera din motive de ordin 
sentimental.

Adevărul este că de obicei intelectualii se invidiază fără a recunoaște 
public faptul. 

Psiholog Constantin VORNICEASA, 
Bacău
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Două cuvinte tainice 
ale părintelui Sofian

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Nu am fost unul dintre cei din apropierea imediată a părintelui. Expe
riențele mele personale directe au fost puține. Aș dori să evoc două dintre 
acestea, cu două cuvinte ale părintelui, transmise parcă sub o inspirație 
instantanee a Duhului, dar desigur așezate în el în urma unei îndelungi 
experieri în prietenie cu Hristos. Prima vine de la începutul anilor ’80. Soția 
mea lucra vara la ONT, undeva pe litoral.

La un moment dat mia telefonat, spunândumi că vor trece prin București 
o pereche de canadieni, oameni cu preocupări artistice, iubitori de artă bună. 
Aceștia aveau un răgaz de o dupăamiază până la plecarea spre casă și mă 
rugaseră săi însoțesc ca să le arăt câte ceva din București. Iam dus mai ales 
pe la biserici vechi, între ele și la Mănăstirea „Sfântul Antim”. Am nimerit 
la terminarea Vecerniei, spre seară, pe la 56. Era o zi de lucru obișnuită, 
cu mai puțină lume în biserică. Părintele primea pomelnice și dădea povețe 
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câtorva credincioși din ușa din stânga Altarului. Eu am înaintat cu cei doi 
oaspeți, ca să le arăt icoanele, în special pe cea cu Rugul Aprins, atât de 
specială și de încărcată cu istorie. Părintele, terminânduși toate solicitările, 
a ieșit ca să treacă spre chilie. Cum se cuvine, după rânduială, iam pus 
metanie, iam cerut binecuvântare și iam sărutat dreapta. Apoi iam pre
zentat pe cei doi străini, spunândui că sunt credincioși și interesați de cele 
ale credinței, dar că sunt catolici, pentru că așa sau născut ei și nau prea 
avut cum să cunoască cele ale Ortodoxiei, dintre care câteva încerc să le 
arăt eu acum. „Ei”, a oftat părintele, și o umbră de tristețe ia înnorat chipul.

„Dacă ția dat Dumnezeu minte, nu mai ai nici o scuză că nu alegi dreapta credință!”

A spuso în limba română, mai mult pentru mine, care încercam oarecum 
să motivez necunoașterea celor doi întru ale dreptei credințe. Nu mai țin 
minte dacă am tradus sau nu spusa parintelui și, dacă da, care a fost reacția 
celor doi oaspeți. Erau, de altminteri, oameni extrem de cumsecade.

Rămâne învațătura. Ea ar fi aceea că pentru oameni cu un anumit nivel 
intelectual (care este, în fond, un dar al lui Dumnezeu!) orice neglijență 
sau abatere în discernerea și alegerea căii dreptei credințe este vinovată. 
Nașterea întro credință (religie) nu înseamnă dispensarea de o alegere 
asumată a ei după o judecată în ceea ce privește gradul ei de concordanță 
cu Adevărul revelat. Normal ar fi ca omul cu învațătură de carte și preocupat 
de problema legăturii sale cu Dumnezeu să ajungă să aleagă și să trăiască 
în dreapta credință și dreapta slăvire. Un lucru spus fără patimă, dar atât 
de limpede întro epocă în care se cultivă tot mai asiduu relativismul și 
sincretismul, în ultimă instanță o confuzie a valorilor, inclusiv a celor 
religioase. Și încă, adevărat este: oricât de apropiați și de dragi near fi unii 
oameni de treabă aparținând unor spații de credință mai mult sau mai puțin 
abătute de la Cale, Adevăr și Viață, o geană de tristețe face ca bucuria 
însoțirii cu ei să fie adumbrită.

A doua vine de prin a doua jumatate a anilor 1990, când am vrut săi 
iau un interviu sau poate săl invit la o emisiune la radio. Mam strecurat 
printre alți credincioși, cei mai mulți veniți să se spovedească și să ceară 
diverse rugăciuni, pe culoarul din fața chiliei sale. Iam spus maicii care 
se ocupa, ca toate să fie în rânduială cine sunt și ce vreau. La un moment 
dat am fost introdus în chilia părintelui. Acesta mia ascultat rugămintea, 
dar ma refuzat pe cât de blând, pe atât de categoric. Până astăzi păstrez 
credința că pe undeva a făcuto pentru păcatele mele, pe care le străvedea, 
cu toate că nu mă spovedisem niciodată la el. Dar altceva este important de 
la această întâlnire. Tot încercând săl conving, iam spus că printre alte 
teme pe care aș dori să le abordăm ar fi și aceea a sfințeniei. Atunci a mur
murat, aproape fără voie, parcă jumătate pentru el, jumătate pentru mine:

„Noi am vrea totdeauna ca celălalt să fie sfânt”.
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Mi se pare un cuvânt la fel de puternic și la fel de greu ca acela al 
Sfântului Siluan de la Muntele Athos:

„Țineți mintea în iad și nu deznădăjdui!”

Luat în sens simplu, a dori ca celălalt să fie sfânt nu poate fi decât o 
dorință generoasă, de bine, un lucru pozitiv. Din cuvintele părintelui Sofian 
răzbea însă o evidentă mustrare. Gândul lui exprima faptul că noi asteptăm 
de la altul efortul ascetic întru sfințenie, noi mărginindune să ne dedulcim, 
mai mult sau mai puțin decent, cu cele ale plăcerilor lumești, sperând 
totodată întro răsfrângere neabătută și asupra noastră a sfințeniei celui care 
a obținuto cu multă și aspră lucrare duhovnicească. Că near plăcea să 
aflăm un drum călduț spre sfințenie, fără eforturi ascetice deosebite, pe care 
leam dori compensate prin împliniri deștepte sau izbutiri artistice. Acest 
lucru este de detectat îndeosebi la mulți dintre intelectualii cu preocupări 
creștine certe, dar cu o străduință ascetică aproximativă.

Fericiți acei care au stat în preajma părintelui Sofian și au știut să se 
folosească, nu sufocândui răbdarea și risipindui timpul cu fleacuri nesfârșite, 
ci ascultând vocea lui Dumnezeu grăind limpede prin el și răspunzând 
îndemnului ei!

Fericiți și aceia care, plecând la Domnul, rămân vii, parcă tot mai vii, 
lângă noi, în Biserică, spre însoțire întăritoare și izbăvitoare!

Fericit dragul lui Dumnezeu și dragul nostru părinte Sofian!
 

Scriitor Costion NICOLESCU, București
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DIALOG ORTODOX

De la Porţile de Fier, la Sulina, 
în primăvara anului 1877 (II)*

Însemnările unor corespondenți americani de război 
pe frontul balcanic 

Între Rusciuk şi Silistra, următoarea puternică fortificaţie turcească cuprinsă 
în aşa‑numitul Cadrilater, tot la jumătatea distanţei, se afla Turtukaia, 
remarcată de gazetar pentru poziţia ei dominând portul Olteniţa, chiar dacă, 
vizavi, malul românesc al fluviului era mai solid şi mai lesnicios astfel 
pentru acţiunile militare. Protejată de câteva redute şi oarecum mai izolată 
de celelalte două aşezări fortificate, având o proastă legătură rutieră cu 
Şumla, Turtukaia era considerată de un alt corespondent de război,

„probabil, cel mai vulnerabil punct al rezistenţei turceşti de la Dunăre”1. 

Cât despre poziţia şi însemnătatea strategică a Silistrei, cu reputaţia de 
a fi fost, zice‑se, şi „cel mai frumos oraş de la Dunăre”, istoria servea iarăşi 
drept argument aceluiaşi gazetar. Ridicată pe locul fostei cetăţi romane, 
apoi bizantină, Durostorum, reşedinţa adminis trativă a themei Paristrion, 
Silistra era apărată printr‑un zid împrej muitor de protecţie cu 10 bastioane 
şi îndeosebi prin cele patru puternice redute amplasate pe înălţimile ce 
dominau aşezarea, fiind astfel capabilă ca – dispunând de o garnizoană de 
25.000 de oameni – să reziste oricărui atac, în cele mai neprielnice condiţii, 
vreme de cel puţin trei luni de zile. Cum şi insula dunăreană din faţa cetăţii 
era controlată de turci, concluzia desprinsă părea şi firească: traversarea 
Dunării de către armata rusă pe aici era exclusă.

Ajungând în Dobrogea, unde observă modificările de decor natural de‑a 
lungul albiei Dunării, cu ostroavele, mlaştinile şi vegetaţia specifice, nu 
lipsite de importanţă din perspectiva transportului şi comunicaţiilor pentru 
ambele tabere, remarcă mai întâi fortul de la Cernavodă, poziţionat la 
„extremitatea vestică a Valului lui Traian”, în capătul drumului feroviar 
construit de inginerul englez Samuel Baker, ce lega Dunărea de Marea 
Neagră. Fortificaţiile de aici fuseseră recent consolidate sub directa supra‑
veghere a ofiţerilor ingineri britanici, întrucât se previzionase că alcătuiau 
un obiectiv primordial pentru coloanele ruseşti ce urmau a ataca Dobrogea. 

La fel de importantă, în aceeaşi optică şi din aceeaşi perspectivă, era şi 
Hârşova, considerată potenţial „cap de pod” pentru atacatori. Este şi motivul 

1 Dumitru Vitcu, Lumea 
românească şi Balcanii 
în reportajele cores pon
denţilor americani de 
război (18771878), Iaşi, 
2005, cun nu număr de 
54 „Anexe documen‑
tare” reproducând in 
ex tenso acele texte (p. 
129‑494); p. 216‑234: 
Along the Danube and 
through the Balkans, în 
NYT, 26 mai 1877, p. 1, 
col. I‑VII.

MĂRTURII

* Prima parte a acestui 
articol a apărut în numă‑
rul anterior, Epifania 53‑
2020,  la  rubrica „In 
Memoriam”.
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pentru care jurnalistul oferă detalii în privinţa apărării, asigurată aici de o 
garnizoană de 3 000 de oameni cu 60 de tunuri, apărare considerată inefi‑
cientă însă în faţa armelor de foc cu rază mai lungă de acţiune. În schimb, 
starea vechilor fortificaţii de la Măcin şi Isaccea le făcea vulnerabile, acestea 
nemaiavând de altfel vreo însemnătate strategică pentru invadatori, rămâ‑
nând la nevoie să întreţină doar câte un singur corp de observaţie. Multe 
alte aşa‑zise fortăreţe din zonă, situate în 11 potenţiale puncte de trecere a 
Dunării (pe o distanţă de aproximativ 110 km) nu întruneau, în opinia sa, 
cerinţele impuse de noile standarde militare. Ele aveau, de regulă, un zid 
frontal neregulat, fără cazemate sau adăposturi antiartilerie, cu tranşee săpate 
şi adaptate formelor de relief, nu suficient de adânci şi nici suficient de 
largi, mărginite fiind de baracamentele necesare încartiruirii garnizoanei.

„În general – nota corespondentul de război – sunt bine echipate şi aprovizionate 
şi nici un ostaş sau ofiţer nu va demoraliza la înţelegerea slăbiciunii sau rezis‑
tenţei proprii, a cărei valoare reală o ignoră […]. În Turcia, fiecare locuitor e 
dispus să lupte şi să moară dacă e nevoie pentru apărarea Islamului, a proprietăţii 
şi a familiei sale, ca şi pentru conservarea dreptului său de a stăpâni asupra 
supuşilor (ghiaurilor)”2. 

Prezentarea acestui lanţ continuu de fortăreţe mai mari ori mai mici, 
dispuse pe malul stâng al Dunării, de la Kladova şi până spre malul Mării 
Negre, constituind aşadar prima linie de apărare a turcilor împotriva iminen‑
tei agresiuni, nu putea fi încheiată fără formularea câtorva consideraţii 
privind cea de a doua linie defensivă otomană, asigurată de lanţul muntos 
al Balcanilor, cuprinzând şi forti ficaţiile interioare. În condiţiile în care 
relieful Bulgariei impunea ruşilor aproape invariabil traversarea munţilor 
pentru atingerea obiectivului final, comunicarea unor informaţii preliminare 
şi formularea unor ipoteze de lucru se înscriau ca îndeletniciri fireşti pentru 
un gazetar aflat în exerciţiul misiunii şi, de regulă, familiarizat cu zona. 
Desigur, informaţiile, ca şi judecăţile formulate pe baza lor, nu concordă 
întotdeauna, fiind dependente în primul rând de sursă şi, în al doilea rând, 
de capacitatea sau abilitatea profesională a fiecăruia. 

Până la posibila forţare a celei de a doua linii de apărare turceşti, lanţul 
muntos al Balcanilor, presupunând că prima (trecerea Dunării) ar fi cedat, 
armata rusă ar fi fost obligată să înfrunte apoi rezistenţa otomană organizată 
intermediar, începând de pe linia Varna‑Şumla, considerată primul zid 
fortificat al Rumeliei. Asociată cu următoarele obstacole naturale sau artifi ciale 
dispuse succesiv până la aliniamentul Mesembria‑Aidos‑Karnabad‑Slivno, 
asemenea defensivă, aprecia jurnalistul, greu putea fi răpusă câtă vreme 
Turcia rămânea stăpâna Mării Negre. Apelul la istorie iarăşi îi servea drept 
argument: în 1828, deşi ruşii izbutiseră să ocupe Varna şi dispuneau de 
efective de patru ori mai mari decât adversarii lor, fuseseră obligaţi să se 
retragă în stânga Prutului; în 1854, trecerea Dunării iarăşi a rămas fără 

2 Ibidem, p. 175: For
tress on the Danube, în 
NYT, 7 iunie, p. 1, col. III.
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efect, pentru că Silistra nu a putut fi cucerită. De aici şi concluzia sa: până 
când Silistra şi Rusciuk nu aveau să cadă ori să fie complet încercuite, 
marşul ruşilor către trecătorile Balcanilor era exclus. 

În perioada imediat premergătoare declanşării ostilităţilor, nu puţini dintre 
observatorii, jurnaliştii sau analiştii politici străini, prezenţi sau nu în zona 
conflictului, au trăit cu impresia, unii poate chiar cu convingerea, că ruşii 
aveau să utilizeze aceeaşi strategie din trecutele campanii antiotomane, 
direcţio nându‑şi lovitura principală, prin Dobrogea, spre Constantinopol. 
Iluzia le va fi fost cultivată sau întreţinută, după caz, de cei interesaţi în a 
deturna atenţia inamicului de la adevăratul loc ales pentru forţarea Dunării, 
Zimnicea‑Şiştov, fără ca prin aceasta preocupările sau agenda de lucru a 
formatorilor de opinie şi comen tatorilor străini prezenţi în regiune, de o 
parte sau alta a fluviului şi frontului, să aibă prea mult de suferit. Preparativele 
militare, mediul natural, ca şi cel uman, întâmplările de tot soiul avându‑i 
uneori ca protagonişti şi, nu în ultimul rând, experienţele de viaţă ale altora, 
cu asocieri sau disocieri în spaţiul istoric american, au constituit tot atâtea 
subiecte ale reportajelor sau corespondenţelor de război transmise din zonă 
către redacţiile marilor cotidiene de peste ocean. 

Ajuns la Cernavodă, venind dinspre Constanța, cale străbătută cu trenul 
în două ore, unul dintre jurnaliştii americani îşi exprima mulţumirea de a 
fi găsit loc de popas la hotelul companiei de cale ferată situat lângă gară, 
unde mai erau găzduiţi şi ofiţerii unei tabere militare din preajmă; cu toţii 
erau prezentați ca

„foarte prietenoşi în felul lor, dependenţi de băutura mastic şi extrem de amabili 
cu mine”3.

Timp de două zile cât a zăbovit în localitate a fost martorul încartiruirii 
unui 

„mare număr de recruţi, în majoritate tătari, tineri sub 18 ani […] unii dintre 
ei, băieţandri, abia în stare să ţină puşca în mână”.

Explicaţia acelei precocităţi o afla ziaristul într‑o mai veche măsură 
adoptată de autorităţile turceşti, prin care

„tătarii care intraseră în Dobrogea după războiul Crimeii erau scutiţi, vreme 
de 25 de ani, de serviciul militar”;

în consecinţă, în condiţiile prohibirii încă a recrutării localnicilor, completa‑
rea efectivelor militare cădea pe seama tinerilor născuţi în Turcia.

Impresie mai puţin plăcută i‑a făcut ofiţerul comandant al acelei tabere, 
Ali Riza Paşa, al cărui comportament arogant, dispre ţuitor, manifestat faţă 
de cerchezii care voiseră a‑l întâlni, n‑a scăpat neobservat.

„Cerchezii – nota el – sunt voluntari şi nu primesc soldă sau altceva, decât 
doar provizii atunci când sunt în localităţi. Caii şi armele constituie proprietatea 

3 Ibidem, p. 200: From 
Tchernavoda to Matchin, 
în NYT, 24 iunie 1877, 
p. 1, col. I‑III.
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lor şi sunt foarte nerăbdători să intre în luptă. Doresc cu ardoare să treacă 
Dunărea, dar turcii nu‑i lasă”.

Ceea ce nu ştia la acea dată jurnalistul, dar cu siguranţă va fi aflat mai 
târziu, era faptul că cerchezii, ca şi başbuzucii, organizaţi în unităţi sau cete 
de cavalerie uşoară, făceau parte din unităţile auxiliare (neregulate) ale 
armatei turce, staţionate în regiunile de graniţă ale Impe riului, de unde 
efectuau incursiuni sau expediţii de pradă peste hotar, în localităţile înve‑
cinate, lăsând în urmă numeroase victime, îndeosebi din rândul populaţiei 
civile. Erau de un fanatism nemaiîn tâlnit, aveau o ţinută înfiorătoare şi se 
aruncau în luptă fără teamă, crezând în puterea destinului4. Nu întâmplător, 
deci, nu primeau soldă, pentru că singuri şi‑o procurau în satele sau oraşele 
„vizitate”.

De la Cernavodă, jurnalistul s‑a deplasat la Hârşova, având încuviinţarea 
de a se îmbarca la bordul unei nave turceşti, „Arcadia”, schimbată ulterior 
cu vasul „Midhat”. Un alt drum, o nouă experienţă de viaţă, împărtăşită ca 
atare cititorilor. Răsfăţat al echipajului, i s‑a rezervat o cabină şi un însoţitor‑
translator, fiind invitat şi la o cină „à la Turka”, prilej de conversaţii, dar 
şi de observaţii asupra zonei şi anturajului. Ajuns la destinaţie, după o 
călătorie de aproximativ patru ore, nelipsită de peripeţii, înregistrează reacţia 
şi comentariile „la cald” ale comandantului turc în legătură cu ştirea scufun‑
dării la Măcin a unui monitor turcesc. După furia ce l‑a cuprins la aflarea 
veştii, cu siguranţă vasul torpilat nu va fi fost unul oarecare5, iar cauza 
dezastrului era pusă, în egală măsură, pe lipsa de vigilenţă a echipajului, 
ca şi pe calitatea mai performantă, a navelor ruseşti. 

„Ruşii – nota el, reproducând cuvintele interlocutorului – au un număr de vase 
cu aburi construite special pentru Dunăre. Folosesc drept combustibil petrol în 
loc de cărbune şi nu produc nici un zgomot. Puntea e prevăzută cu un blindaj 
semicircular, străbătut de un crenel prin care priveşte timonierul, în spatele 
cărui blindaj se află torpilele. Când este nevoie, blindajul punţii se desface şi 
sunt lansate torpilele. Se pare că trei asemenea lansatoare au întâmpinat cano‑
niera scufundată […] şi că numai cinci oameni au fost salvaţi”6. 

De la Hârşova, următorul obiectiv al jurnalistului în misiune a fost 
Măcinul. Dar, ca să ajungă acolo a apelat la concursul guver natorului militar 
din zonă spre a‑i mijloci închirierea unei căruţe, considerată singurul mijloc 
de transport în acele împrejurări. Cum solicitudinea „caimacamului” se 
dovedise doar aparentă şi condi ţionată, oaspetele a trebuit să facă uz de 
firmanul ce obligau autorităţile locale să ofere întregul sprijin coresponden‑
tului străin. Numai aşa a izbutit acesta să facă rost de un astfel de atelaj, 
despre care beneficiarul avea să consemneze memorialistic:

„Deie Domnul ca niciodată să nu mai călătoresc cu asemenea căruţă! Nu e 
decât o ladă pe patru roţi, fără arcuri şi fără locuri. Am stat pe nişte fân şi pe 

4 Mehmet Ali Ekrem, 
Civilizaţia turcă, Editura 
Sport‑Turism, Bucureşti, 
1981, p. 120‑121.

5 Se pare că era vorba 
de torpilarea monitorului 
„Seyfi”, a doua navă ca 
importanţă a flotei tur‑
ceşti de pe Dunăre, acţiune 
la care participase şi ma‑
iorul român Ion Mur gescu 
(vezi *** România în răz
boiul de independenţă, 
1877‑1878, coord. Ion 
Coman și Constantin C. 
Giurescu, București, 1977, 
p. 138).
6 Dumitru Vitcu, Lumea 
românească și Balca nii..., 
p. 202‑203.
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propriul bagaj. După vreo jumătate de milă, am simţit cu nu mai rezist şi, cum 
era deja târziu, am făcut un popas în satul Gârliciu, la distanţă de două ore de 
Hârşova”.

Oboseala acuzată s‑ar fi amplificat pe măsură, dacă şi confortul pasage‑
rului ar fi rămas acelaşi până la destinaţie, cale de circa 14 ore de drum 
(după propria‑i estimare). Dar a avut norocul să găsească un cal, la preţ 
modic, şi să fie apoi însoţit de un grup de cerchezi până la Măcin, ceea ce 
i‑a mai îndulcit călătoria. 

La prima vedere, Măcinul i s‑a înfăţişat ca un oraş pustiu. Părăsit mai 
ales de etnicii turci, observa el, „a mai rămas aici partea populaţiei de 
origine greacă, bulgară şi valahă”. Deşi din cele auzite, vina exodului era 
atribuită fostului caimacam, în realitate primejdia rusească pare să fi fost 
cauza determinantă. Despre noul guvernator militar avea numai cuvinte de 
laudă, nu fără motive:

„Mi‑a găsit casă şi încă una bună, căci sunt destule nelocuite în oraş. De 
asemenea, mi‑a asigurat două sentinele şi a făcut tot ce i‑a stat în putinţă pentru 
odihna şi confortul meu”.

Oboseala acumulată, conjugată cu creşterea debitului Dunării şi cu pre‑
zenţa în apropiere a trupelor ruseşti, l‑a determinat pe jurnalist să renunţe 
la planul de a‑şi continua periplul dobrogean mai spre nord şi să transmită 
doar ultimele secvenţe ale unui potenţial jurnal de călătorie:

„Turcii, probabil, au impresia că ruşii nu intenţionează să forţeze prin acest 
loc Dunărea, de vreme ce au aici doar 800 de oameni şi două tunuri pentru 
apărare […] Aproape un sfert din oraş se află sub ape, într‑atât de înalt este 
aici fluviul […] Preţurile tuturor produselor sunt exorbi  tante, căci foarte puţine 
magazine sunt deschise, iar proprietarii lor profită de ocazie”7. 

După aproape o lună de zile, răstimp în care unităţile generalului rus 
A. E. Zimmerman forţaseră Dunărea pe la nord de Măcin, trecând cu uşurinţă 
peste slaba defensivă otomană din zonă, noile secvenţe jurnalistice dobro‑
gene vehiculau, între altele, acuzele reciproce privitoare la atrocităţile comise 
de ruşi sau turci împotriva populaţiei civile. Opinia unui corespondent situat, 
de astădată, de partea rusă a frontului se vrea edificatoare. Spre a‑şi acoperi 
vinovăţia, turcii telegrafiaseră unor agenţii de presă străine, punând în 
seama inamicilor lor asasinarea, lângă Măcin, a unor femei nevino vate şi 
adăugau că

„asemenea ticăloşie e confirmată de mărturia câtorva corespondenţi străini în 
Asia”8.

Realitatea pare să fi fost cu totul alta, dacă şi depoziţiile invocate ale 
altor jurnalişti europeni vor fi existat cu adevărat. 

Astfel, în cursul luptelor angajate cu trupele invadatoare ruse în nordul 
Dobrogei, turcii – scria jurnalistul – ocupaseră două dintre aşezămintele 

7 Ibidem, p. 204‑206.

8 Ibidem, p. 292‑297: 
Gathering news from the 
front, în NYT, 28 iulie 
1877, p. 3, col. III).
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religioase ortodoxe din zonă, situate „la şase ore depărtare de Tulcea”: 
schitul de maici Cilic şi mănăstirea călugărilor de la Cocoş. Maicile erau 
de etnie rusă, în vreme ce călugării erau români. Înainte de a părăsi zona 
şi respectivele aşezăminte sub presiunea ofensivei ruseşti, turcii ar fi

„săvârşit aici cele mai cumplite atrocităţi pe care cineva şi le poate imagina 
împotriva slujitorilor acelor lăcaşuri”. 

Desigur, oricâte fapte asemănătoare vor fi săvârşit la sud de Dunăre şi 
ostaşii ţarului, evidenţiate şi acestea în unele corespondenţe, e greu de crezut 
că furia oarbă a „cuceritorilor” putea fi îndreptată împotriva unor coreligio‑
nari (parţial de aceeaşi etnie), cum au pretins şi pus în circulaţie sursele 
informative proturceşti. În schimb, expediţiile başbuzucilor şi cerchezilor, 
soldate cu jafuri şi crime asupra civililor din localităţile deja afectate de 
război, la nord ori la sud de Dunăre, constituiau practici curente ale acestora, 
furnizând nu o dată subiecte pentru felurite și așteptate reportaje9. 

Suita informațiilor sau impresiilor culese de corespondenții americani 
de război, aflați de partea turcească a frontului, pe traseul dunărean, de la 
Porțile de Fier până la Sulina, se încheia pentru etapa pregătitoare declanșării 
ostilităților, dar avea să continue cu știri și reportaje de pe frontul de luptă 
din Balcani pe întreaga durată a conflictului. Ne oprim, însă, aici pentru că 
incidențele sau imaginile românești din spațiul astfel focalizat aveau să 
cedeze locul și ponderea celor balcanice, imediat după trecerea Dunării de 
către armatele țariste, în cuprinsul reportajelor ulterioare. 

Privite și judecate în ansamblu, notele, informațiile și, uneori, comentariile 
însoțitoare transmise redacțiilor marilor ziare de pe câmpul de luptă, ori 
din preajma acestuia, dincolo de valoarea lor istorică și/sau literară, au 
răspuns nevoii generale de informare în epocă, vizând nu doar clasa politică 
sau cercurile intelectuale, ci un spectru mult mai larg de cititori. Într‑atât 
de numeroase, de consistente și chiar de prompte erau acele corespondențe, 
încât, precum s‑a observat deja, atât Petersburgul, cât și Constantinopolul, 
ba chiar și Osman Pașa la Plevna, aflau adesea noutăți nu prin intermediul 
propriilor canale de informații, ci din ziarele londoneze de mare tiraj. 

Bogăția și diversitatea lor – oglindite și în coloanelele celor două mari 
cotidiene: „Times” și „Daily News” – generase o molipsitoare habitudine 
în rândul localnicilor, care, prin fervoarea și stăruința parcurgerii în fiecare 
dimineață, la vremea micului dejun, a știrilor transmise din Balcani, a 
inspirat, mai târziu, un foarte sugestiv titlu de carte: The Breakfast War, 
devenit bestséller10 pe ambele țărmuri ale Atlanticului. Este și aceasta, poate, 
o confirmare a interesului circumscris, a valorii și utilității acestor reportaje, 
judecate în și din perspectiva evoluției jurnalismului modern.

Prof. Univ. Dr. Dumitru VITcU, Iaşi

9 Ibidem, p. 306‑310: 
With the Russian Army. 
Military movements and 
plans, în NYT, 3 august 
1877, p. 2, col. IV.

10 Rupert Furneaux, The 
Breakfast War, Thomas 
Crowell Company, New 
York, 1958.
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Parabola fiului rătăcit mai bine 
înțeleasă ca Parabola tatălui iubitor 

și a celor doi fii ai săi

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Oare se mai poate spune ceva astăzi despre cea mai cunoscută și mai 
emoționantă1 parabolă a Noului Testament, pe care o comentează, profund 
sau abil, sfinți, teologi și, an de an, în pregătirea Postului Mare, atâția 
slujitori ai Altarului? 

Parabola oferă un enorm material exegetic. Oferim doar căteva exemple. 
Joachim Jeremias2 argumentează că rostul de început al parabolei este o 
apologie a dragostei dumnezeiești pe care Iisus o aduce în fața criticilor 
săi. Sf. Luca al Crimeei3, ca un fel de Ioan Botezătorul al zilelor noastre, 
o folosește îndemnând la pocăință și la desprinderea de plăcerile lumii 
aducătoare de moarte sufletească. Jean Luc Marrion, pornind de la prezența 
termenului ousia4, în accepțiunea sa ca bine disponibil pentru o posesiune 
sau o putință, descrie cum acesta este transferat din logica darului patern 
în cea a posesiunii filiale și care sunt consecințele acestei mutații. 

Chiar dacă asemenea pletoră interpretativă naște rețineri, cred că este 
important să realizăm că parabola ne interpelează pentru a reflecta asupra 

1 A Monk of the Eastern 
Church, The Year of the 
grace of the Lord, St. Vla
dimir’s Seminary Press, 
New York, 1980, p. 113.

2 Joachim Jeremias, „O 
parabolă și exegeza ei”, 
în Cartea fiului risipitor, 
diac. Ioan I. Ică Jr. (edi
tor), Deisis, Sibiu, 2002, 
p. 38.
3 Sfântul Luca al Cri
meei, Predici, trad. Din 
lb. Rusă de Adrian Tănă
sescuVlas și Pr. Nicolae 
Crețu, București, editura 
Sophia, 2010.
4 JeanLuc Marrion, „Fi
lozofia unei parabole fiii 
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propriei noastre partituri de fii. Ea asumă condiția omului căzut și înstrăinat 
de Dumnezeu, pe care cei doi fii o vor manifesta atât în asemănări cât și 
în deosebiri5. Primul toacă din ignoranță și nepăsare moștenirea sau predania, 
iar cel de al doilea o păstrează fără a o face lucrătoare, precum omul ce a 
îngropat talantul dat în folosință de stăpânul său. Deși cele două poziții 
sunt aparent opuse și par externe nouă, dacă privim în noi înșine, recunoaș
tem, în diferite instanțe, și chipul de risipitor și chipul de păstrător fariseic. 

Dinspre acești doi fii, parabola ne îndeamnă să privim către tatăl. Cerce
tândul pe acesta, în iubirea lui, ni se deschid privirii două realități: a) iubirea 
și libertatea, ca daruri de la tatăl, se conțin, tainic, una pe alta; b) parabola 
lasă situația în suspensie. Nu știm cum se va comporta fiul cel mic după 
ospăț, nici ce va face fiul cel mare. Așadar, rolul de fiu cere un model care 
nu este de regăsit la niciunul dintre frați. 

Fiul risipitor a reușit să captureze centrul atenției, atât în căderea cât și 
în reabilitarea sa. Ajuns întro situație limită, de degradare maximală (hrănește 
porcii, ocupație interzisă prin legea iudaică), fiul cel mic își vine în fire. 
Nu asistăm, neapărat, la o pocăință – Sf. Luca nu folosește acest termen 
– ci mai curând la o schimbare pragmatică de paradigmă. Mintea fiului, 
chiar venită în fire, nu cunoaște încă demnitatea statutului de fiu. Atunci, 
voia să se elibereze, acum dorește să se reabiliteze, să se întoarcă la privilegii 
pierdute. Dar și atunci și acum, ea rămâne, încă, minte de servitor. 

Ce sar mai putea adăuga la portretul și la maladia fiului pierdut, potrivit 
timpurilor noastre? În acest veac al hedonismului și concupiscenței, al da 
în vileag pentru lăcomie, libertinism și patimi trupești este perfect banal. 
Le vedem și pe acestea, din belșug, dar copiii teribili ai vremurilor de acum 
suferă de boli și mai grave. Maladiilor morale menționate, li se adaugă una 
spirituală – ideologia. Respirândui fără bănuială toxicitatea, ei acționează 
în firescul acesteia – „în noua ei realitate ” – crezând că fac bine. Atunci 
când fiii prezentului pleacă în diaspora, ca fiul din parabolă, o fac pentru 
dezideratul reușitei, iar ruptura de tatăl nu le apare doar ca necesitate, ci și 
ca obligație morală – „trebuie să te descurci singur!” Ideologia prescrie că 
omul de succes se cuvine să fie un independent, „a self made man”. Dacă 
prin plecarea sa intempestivă, fiul din parabolă comite o impietate față de 
tatăl său, fiii de azi urmează, fidel, un trend. Câți dintre cei ce au plecat 
din țara natală pentru un trai mai bun nu sau contaminat cu microbul 
alienării ca purtători asimptomatici! Și câți șiau venit în fire? Întro cultură 
a individualismului și a succesului materialprofesional, prosperitatea fiilor 
maschează golul deschis în centrul ființării lor. Le lipsește comuniunea, dar 
rar o mai găsesc. Între timp, foamea spirituală nesatisfăcută se experiază 
la nivel organic – poate ea nu roade stomacul, dar strică somnul nopții și 
ofilește bucuria zilei, ducând sufletul la depresie. Pentru asemenea stări se 
găsesc prea puține cuvinte de consolare, iar întoarcerea la tatăl și ceea ce 

și tatăl sau destinul fiin
ței între avere și dar”, în 
Cartea fiului risipitor, 
diac. Ioan I. Ică Jr. (edi
tor), Deisis, Sibiu, 2002, 
p. 161169.
5 Constantin Noica le re
zumă astfel: „Dacă păcă
tuim – așa cum spunea 
odată un sfânt și teolog 
că păcătuim, în genere, 
din trei îndemnuri: din 
voluptate, din curiozitate 
și din orgoliu – atunci 
fiul risipitor și fratele său 
sunt la fel de vinovați. 
Căci primul păcătuiește 
mai ales din voluptate; 
ultimul păcătuiește mai 
ales din orgoliu; iar amân
doi păcătuiesc, în felul 
lor, din curiozitate; fiul 
risipitor din curiozitatea 
deschisă a aventurierului, 
iar fratele fiului risipitor 
din curiozitatea meschină 
a reținutului”.
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reprezintă el riscă să fie considerată un eșec, o trădare a reușitei individuale. 
Poate că, întro situație și mai rea, de care parabola nu ne vorbește, fiul 
risipitor nu mai recunoaște pe nimeni ca tată. 

Revenirea fiului pierdut funcționează ca hârtia de turnesol pentru sufletul 
fratelui rămas. Ea dezvăluie cele ascunse ale acestuia. Campion al tuturor 
corectitudinilor, fratele se revoltă, se mânie, disprețuiește și își flutură 
virtutea. Ce spune tatălui, știm. Ce nu își spune nici măcar sieși cu claritate, 
ar suna cam așa:

„Așa îți trebuie dacă ai fost prost și ai muncit!”

Fratelui îi pare rău de sine însuși, de oportunitatea pierdută a plăcerilor, 
și nu este loc de bucurie în sufletul său, pentru că acel loc este ocupat de 
invidie:

„Ăsta a plecat, șia făcut de cap, iar când sa întors, e primit regește! Halal!”

Ne putem întreba: față de cine este mai mare invidia fratelui? Tatăl îi 
spune: „toate ale mele ale tale sunt”, așezândul în demnitatea totală de fiu, 
dar el nu o acceptă, pentru că nu o simte. Dacă sar fi simțit fiu, chiar 
nemulțumire în suflet având, tot șiar fi întrebat fratele: „Ei, cum e să te 
întorci la noi?” Invidia din el anihilează efectul binefăcător al iubirii tatălui. 
Astfel, fratele rămâne afară, în țara sa străină de aproape, pierdut și el. De 
se va vedea pe sine și își va veni în fire, poate își va spune:

„Ce cântec și ce veselie este în casa tatălui meu, unde și robii se bucură, doar 
eu stau aici mânios și trist, singur în mizeria mea!”

Dar fratele din parabola nu face asta. 
Cum se explică incapacitatea fiilor de a primi iubirea și a înțelege 

libertatea iradiate de la tată? Ea provine dintro percepție postlapsariană 
deturnată pe care Părintele Profesor Gh. Popa descrie astfel:

„Dumnezeu (...) nu mai este recunoscut de acesta ca Cel de iubește omul, ci 
ca cel ce „pedepsește”.

El nu mai este simțit ca „prieten” intim al omului, ci ca „altul”, străinul 
care, prin prezența sa, amenință autonomia individuală a omului.” Astfel, 
fiul cel mic, după „eliberarea” sa, anticipează la întoarcere un tată sever 
căruia nu ia trecut încă supărarea pentru actul său de dizidență. Manifestările 
iubirii tatălui îl lasă, pesemne, fără glas. Fiul știe că a respinso pe aceasta, 
dar procesul interior al tatălui nu îl cunoaște și nu îl înțelege. Ca fii risipitori, 
ne este greu să pricepem libertatea din iubirea lui Dumnezeu. Nu suntem 
conștienți că atunci când Îl întâmpinăm cu un „nu”, acel „nu” a fost demult 
anticipat. Tatăl din parabolă nu este suprins de insolența fiului care îi cere 
partea sa de avere. Se aștepta. La fel, și Dumnezeu face loc mereu, cu 
răbdare, refuzurilor noastre, doar ne vom veni în fire și vom crește la măsura 
iubirii Lui. Spune Olivier Clement:
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„Dumnezeu la creat pe om liber pentru al chema la îndumnezeire, la o condiție 
divinoumană. (...) Așa încât omul nu poate să iubească cu adevărat pe Dumnezeu 
decât dacă el poate să șil refuze”6.

Știa El prea bine! 
Aici sar potrivi și parabola celor doi fii trimişi la vie de către tatăl lor 

(Mt 21, 2832) căreia „fiul pierdut” îi descoperă un înțeles mai adânc. 
Primul fiu refuză, la început, să meargă la vie, dar până la urmă se duce, 
iar cel de al doilea acceptă dar, în cele din urmă, nu mai merge. Exercițiul 
primului fiu de a spune „nu”, fără consecințe negative, se poate să fi ajutat 
gândului secund de a împlini porunca. Este un act de sfidare, poate și unul 
de curaj, cu siguranța și o experiență a libertății. Îi era necesar? Îl întrevedem, 
aici, pe Toma? Sau este vorba despre vameșii și despre desfrănatele care 
se întorc cu toată inima la Dumnezeu? Fiul care acceptă, dar nu își respectă 
cuvântul dat, rămâne fără acest exercițiu de sinceritate cu tatăl, el nu 
cunoaște întinderea libertății din relația cu el. Întro anumită măsură, la fel 
se întâmplă și cu fratele fiului risipitor. Există în el un „nu” pentru tatăl, 
nespus acestuia și neconștientizat până la revolta din final, când refuză să 
i se alăture în bucurie. Justificarea moralistă a acestei atitudini este un semn 
de rău augur. Îl va împiedica să se vadă pe sine pentru o vreme sau pentru 
totdeauna, ca pe farisei și pe cărturari. 

Acestei interpretări contemporane se cuvine să i se așeze deasupra și 
una duhovnicească, mistagogică, valabilă în orice timp. Cu toții am primit 
taina Sf Botez. Unii dintre noi putem chiar mărturisi abundența darului, 
precum Părintele Ioan cel Străin, în scrisoarea sa adresată membrilor Rugului 
Aprins:

„Binecuvântez pe Domnul pentru că, din anii mei cei dintâi, ma purtat pe căile 
Lui tainice până la izvoarele nesecate din care se revarsă cu îmbelșugare harul 
(...) din pragul vârstei bărbăției, a făcut să se topească la un loc, în încăperea 
inimii mele tinere, belșugul darurilor”.

Dar foarte puțini sunt cei ce pot continua ca el:
„din care și acum trăiesc și mă înnoiesc, belșug pe care suferințele și trunchiatul 
drum al vieții mele nu lau făcut totuși să se piardă, ci cu grijă și cu teamă 
lam păstrat și am căutat să nul împuținez”.

Arhimandritul Sofronie vorbește despre cele trei etape ale vieții spirituale, 
temă reluată și de ucenicul sau, Arhimandritul Zaharia Zaharou7: primei îi 
corespunde abundența harului ca arvună a mîntuirii. Celei de a doua (cea 
mai îndelungată) îi este caracteristică lupta și chinul – harul inițial este 
risipit precum averea fiului risipitor, nimic nu mai pare ușor de dobândit 
precum la început, dar drumul înapoi acasă continuă – este vremea lui 
„țineți mintea în iad și nu deznădăjdui!”8 În cea ce a treia etapă, „întoarcerea 

6 Olivier Clement, Ques
tions sur l’homme, Paris, 
1976, p. 45 citat în Gh. 
Popa, Comuniune şi în
noire spirituală în con
textul secularizării lumii 
moderne, Editura Trini
tas, Iasi, 2000, p. 136.

7 Arhimandritul Zaharia 
Zaharou, Aminteșteți de 
dragostea cea dintâi!, 
Editura Doxologia, Iași, 
2015.

8 Arhimandritul Sofro
nie, Viața și învățăturile 
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la dragostea cea dintâi” se împlinește; nici harul nu mai pleacă din inima 
omului, nici fiul din casa tatălui. Este parcursul mântuirii destinat de către 
Tatăl Ceresc fiecăruia dintre noi, aflați în lumea aceasta ca întro țara străină. 
Miezul vieții de aici aparține mai cu seamă celei de a doua etape, cea pe 
care parabola o trece sub tăcere (în parabolă ni se amintesc doar punctul 
de pornire al fiului cel mic și destinația sa, locul de maximă înstrăinare și 
întoarcerea în iubirea Tatălui). De câte ori pornim pieptiș la drum, refacem 
drumul spre casă al fiului risipitor, dar când ne facem sălaș aici, încercând 
să ne împământenim, ne asemănăm fiului cel mare care, în alienarea lui, 
se socotea acasă. 

La sfârșitul parabolei, decalajul dintre tată și fii se menține, situația 
rămâne nedesăvârșită, în așteptarea a ceea stă să fie. Cel ce o rostește nea 
adus până aici pentru a ne arăta trecerea dincolo. Fără Iisus Hristos – fiul 
așteptat – noi nu putem urca în iubirea Tatălui. El ne arată calea, El ne dezvăluie 
că acel chip al lui Dumnezeu din noi este, deopotrivă, chip de fiu și chip 
de frate așa cum găsim în Rugăciunea Arhierească din Evanghelia lui Ioan: 

„Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, 
prin cuvântul lor, 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 Mai 
trimis. Și slava pe care Tu Miai dato, leam dato lor, ca să fie una, precum 
Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru 
unime, şi să cunoască lumea că Tu Mai trimis şi că iai iubit pe ei, precum 
Mai iubit pe Mine” (Ioan 17, 2022).

Prin acest „și aceștia în noi să fie una” putem interpreta și acel „toate 
ale mele ale tale sunt”, nu ca drept cutumiar al fiului cel mare în vremea 
de aici, ci ca iubire împărtășită și neîmpărțită a tuturor în Hristos, în veacul 
ce vine. 

Pentru a încheia comentariul în logică trinitară, se cuvine să amintim că 
noi nu leam putea înțelege pe toate acestea, ca libertate în iubire, fără 
lucrarea harului, adică fără prezența printre noi a Sfântului Duh. Cităm, 
pentru eleganța rostirii, pe Părintele Profesor Gheorghe Popa9:

„Harul și libertatea constituie”, după Sfântul Maxim Mărturisitorul „cele două 
aripi ale omului prin care el poate să își împlinească vocația sa. Harul însă nu 
se substituie niciodată libertății, pentru că, în adâncul său, harul este mediul 
în care se întâlnesc, în mod tainic, chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului”. 

Georgian‑Tiberiu MUsTAțĂ, MD 
Clinical Assistant Professor of Psychiatry 

SUNY Upstate Medical University Syracuse, 
New York, USA

starețului Siluan Atho
nitul, editura Deisis, Si
biu, 2004, p. 227234.

9 Gheorghe Popa, Comu
niune şi înnoire spiri
tuală în contextul secu
larizării lumii moderne, 
Editura Trinitas, Iaşi, 
2000, p. 136.
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Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române 
„Doamna Maria Brâncoveanuˮ a Parohiei 
Ortodoxe „Sfântul Grigorie Teologul” din 

Schiedam/Rotterdam, Țările de Jos 

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

În 2016, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Părintelui Protopop Dr. Ioan 
Dură, în cadrul Parohiei Ortodoxe „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/
Rotterdam, cea mai veche parohie românească din Ţările de Jos, a fost în
fiinţată Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române „Doamna Maria Brâncoveanuˮ. 

Inspirată de personalitatea emblematică a doamnei Maria Brâncoveanu, 
ilustrată exemplar prin devotamentul său ca soţie şi mamă creştinortodoxă, 
Asociaţia are ca scop cinstirea memoriei doamnei Maria Brâncoveanu şi 
promovarea modelului de viaţă creştină şi a valorilor culturale şi spirituale 
româneşti cărora li sa dedicat soţia domnitorului şi a sfântului martir 
Constantin Brâncoveanu. 

Preşedintele onorific al Asociaţiei este Părintele Protopop Dr. Ioan Dură, 
decorat în 2018 de Preşedintele României cu Ordinul Naţional „Serviciul 
Credincios” în grad de Cavaler. În acest an, Părintele Ioan împlineşte 40 de 
ani de când a fost hirononit preot pentru parohia „Sf. Grigorie Teologul” 
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din Ţările de Jos, pe care a înfiinţato, a ctitorito şi unde slujeşte neîncetat 
de 39 de ani. Părintele Ioan este cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu 
Vâlcea şi vicepreşedinte al Institutului Român din Freiburg, Germania. 

Asociaţia numără în prezent aproximativ 40 de membre, enoriaşe ale 
parohiei „Sfântul Grigorie Teologul”. Şapte dintre acestea fac parte şi din 
actualul consiliu de conducere al Asociaţiei, responsabil, sub îndrumarea 
Părintelui Ioan şi a doamnei Preotese Christina, de buna desfăşurare a 
activităţii asociaţiei. 

În portofoliul Asociaţiei sunt incluse proiecte inedite şi unice pentru 
România şi Ţările de Jos, precum Laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu”, 
instituirea şi sărbătorirea Zilei Bunicilor, organizarea de conferinţe dedicate 
unor personalităţi feminine româneşti, confecţionarea Metanierului, săvâr
şirea de către Părintele Ioan, la 15 august, ziua cinstirii praznicului Adormirii 
Maicii Domnului şi data istorică a martiriului Sfinţilor Brâncoveni, a unui 
parastas pentru Doamna Maria Brâncoveanu (începând din 2016), precum 
şi alte evenimente menite să contribuie la păstrarea identităţii naţionale în 
comunitatea română din spaţiul olandez. 

Laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu” este prima şi unica lalea olandeză 
care poartă nume românesc. A intrat în cel deal patrulea an de cultivare şi 
a putut fi admirată înflorind în locuri încărcate de credinţă, istorie şi cultură, 
atât în Ţările de Jos, cât şi în România, Germania, Franţa, graţie bulbilor 
dăruiţi de asociaţie grădinilor botanice din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Administraţiei 
Prezidenţiale, mănăstirilor ctitorite de domnitorul Constantin Brâncoveanu, 
unor biserici din România, Institutului Român din Freiburg (Germania), 
etc. Pentru prima dată în această primăvară, laleaua a înflorit în renumitul 
parc olandez Keukenhof.

Cu binecuvântarea Părintelui Ioan, în acest an, a fost organizat, în cadrul 
celei dea doua ediţii a Zilelor Culturale 2020 ale parohiei, Festivalul Lalelei 
„Doamna Maria Brâncoveanu” care include expoziţia digitală „Laleaua 
Doamna Maria Brâncoveanu a cucerit România” şi filmul „Laleaua Doamna 
Maria Brâncoveanu la ceas aniversar”. 

Ziua Bunicilor a fost instituită la iniţiativa doamnei Preotese Christina 
şi cu binecuvântarea Părintelui Ioan. A fost rânduită să fie sărbătorită anual 
la 9 septembrie, ziua în care Biserica Ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinţii Ioachim 
şi Ana, bunicii după trup ai domnului nostru Iisus Hristos. Au fost organizate 
trei ediţii ale Zilei Bunicilor. Debutul a avut loc în 2017, în prezenţa bunicilor 
din parohia „Sf. Grigorie Teologul”, şi a constat dintrun program de muzică, 
poezii şi prezentări ale unor amintiri despre bunici. La cea dea doua ediţie, 
a fost vernisată o expoziţie de fotografii reprezentândui pe bunicii unor 
enoriaşi ai parohiei, în diferite momente din viaţă. Cea dea treia ediţie a 
fost dedicată lansării primului volum al cărţii „Amintiri despre bunici”. 
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Conferinţele, organizate cu binecuvântarea Părintelui Ioan, aduc în atenţie 
portrete ale unor personalităţi feminine de excepţie din diferite domenii de 
activitate (cultural, ştiinţific, spiritual, social, cercetare, etc.) care au marcat, 
dea lungul timpului, istoria României, precum şi moştenirea transmisă de 
acestea generaţiilor care leau urmat despre puterea credinţei, curaj, dragoste 
de ţară şi neam. Au fost organizate, până în prezent, opt conferinţe. 

Foaia „Doamna Maria Brâncoveanu” prezintă, trimestrial, o sinteză a 
celor mai importante manifestări şi iniţiative ale Asociaţiei. Este distribuită 
doamnelor membre ale Asociaţiei, precum şi instituţiilor române cu care 
Asociaţia colaborează. 

Medalia „Doamna Maria Brâncoveanu” şi calitatea de „membru de 
onoare” ale Asociaţiei „Doamna Maria Brâncoveanu” sunt acordate perso
nalităţilor române sau străine ca semn de apreciere pentru contribuţia la 
viaţa parohiei şi activitatea Asociaţiei. Medalia poate fi acordată şi doamne
lor membre ale Asociaţiei. 

Vă invităm să cunoaşteţi mai îndeaproape Asociaţia noastră, să vă bucuraţi 
de splendoarea lalelei „Doamna Maria Brâncoveanu”, să vă amintiţi de 
bunici, păşind în universul plin de farmec creat de cei care ne sunt sau 
neau fost bunici, să întâlniţi remarcabile personalităţi feminine care sau 
impus dea lungul istoriei ţării noastre, să cunoaşteţi modul în care Asociaţia 
marchează sărbători de adevărată simţire românească, precum Ziua Naţională, 
Ziua Universală a Iei, şi cinsteşte personalitatea Doamnei Maria Brâncoveanu 
şi a martirilor Brâncoveni, tradiţiile culturale şi spirituale româneşti. 

Preot Dr. Ioan DURĂ, Bruxelles
(www.mariabrancoveanu.com) 
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EVOCARE – MISIUNE

DIALOG ORTODOX

Sintagma misionară 
„Liturghia după Liturghie” 

în Teologia misionară contemporană

Misiunea a fost, este şi va fi o condiţie esenţială în existenţa Bisericii 
Ortodoxe. Dar o analiză a condiţiilor socio‑istorice în care Biserica Ortodoxă 
şi‑a desfăşurat activitatea liturgică, teologică, pastorală şi misionară în 
secolul XX, explică de ce misiunea acesteia nu s‑a desfășurat la nivelul 
altor confesiuni creștine. Se va observa veritabila bătălie pe care, aproape 
de‑a lungul întregului secol XX, Ortodoxia a fost nevoită să o poarte cu 
forţe opuse ei (fără exagerare, de natură demonică). Ne referim la regimurile 
totalitare, în special de factură comunistă‑ateistă, cu care Biserica a trebuit 
să se confrunte în mod direct. Se mai adaugă însă şi o bătălie „indirectă”, 
pe care Biserica o mai duce încă – cea cu tendinţa secularizantă a lumii 
(post) moderne. Vorbim în al doilea caz despre o luptă care este, deşi nu 
la fel de sângeroasă ca cea din primul caz, mult mai perfidă ca aceasta.

Nu există o evaluare de sinteză a teologiei misionare ortodoxe în secolul 
XX. Mai mult, atunci când aceste lucrări de sinteză, publicate în România 
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sau în străinătate, se referă la Biserica Ortodoxă sau la teologia ortodoxă 
contemporană, misiologia ocupă o poziţie destul de ingrată1. Într‑un fel, 
pare astfel că s‑ar confirma opinia unora care, în mod maliţios, văd o 
incompatibilitate între Ortodoxie şi misiune: câteva dintre cele mai impor‑
tante lucrări asupra misiunii creștine în sec. XX fie nu tratează misiunea 
ortodoxă deloc, fie o fac doar tangențial2. Din păcate, trebuie să spunem 
că nici într‑un volum colectiv3 publicat recent în România, Teologia misio‑
nară ortodoxă românească nu este expusă, în opinia noastră, adecvat: lipsesc 
expunerea deopotrivă a celor mai importanți teologi misionari ortodocși 
români din sec. XX, precum și o tratare sintetică a contribuției aduse de 
aceștia la dezvoltarea unei teologii misionare ortodoxe specific ortodoxe 
pentru lumea contemporană.

În acest context dificil al lumii contemporane este imperios necesar să 
reexpunem şi să revalorificăm principiile teologico‑etice pe care Biserica 
şi‑a bazat lucrarea ei pastorală şi misionară încă de la început. Cu toate 
condiţiile critice amintite, nu trebuie uitat că Biserica Ortodoxă nu şi‑a 
trădat niciodată lucrarea ei pusă în slujba mântuirii oamenilor. De asemenea, 
ea a încercat să pună cât mai mult în practică acele principii de inspiraţie 
biblico‑patristică fără de care atributele sale, afirmate în Crezul niceeo‑
constantinopolitan: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea şi apostolicitatea, ar 
rămâne simple caracterizări exterioare.

Tocmai prin recursul la izvoarele biblice şi patristice, teologii cei mai 
de seamă ai secolului XX au fost preocupaţi îndeaproape cu realizarea unei 
teologii care să depăşească pericolul intelectualist şi să fie cât mai „vie”, 
adică pusă în slujba oamenilor. În opinia noastră, evaluaţi din punct de 
vedere al contribuţiei adusă la dezvoltarea teologiei misionare ortodoxe în 
secolul XX, figura următorilor teologi ortodocşi se impune în mod pregnant: 
Preotul Ion Bria (1929‑2002) şi Arhiepiscopul Anastasios Yannoulatos. 
Contribuția adusă de aceștia la trasarea cadrelor teologice ale unei veritabile 
misiuni ortodoxe este remarcabilă, iar o sintagmă fundamentală este repre‑
zentată de expresia „Liturghia după Liturghie”. Asupra acestui concept ne 
vom referi în referatul de față, precizând încă de acum că el a îmbogățit 
nu doar vocabularul teologic ortodox, ci și pe cel ecumenic, având așadar 
o relevanță universală.

Contextul în care s‑a cristalizat concepția despre misiune ca „Liturghie 
după Liturghie” îl regăsim amintit la arhiepiscopul Anastasios Yannoulatos. 
Acesta scria în acest sens că ideea a fost iniţial lansată de el, în 1963 la 
Atena, într‑o predică către membrii Uniunii Creştine a Oamenilor de Ştiinţă 
(in a sermon to the members of the Christian Union of Scientists), unde 
printre altele spunea:

1 A se vedea Ciprian Iu‑
lian Toroczkai, Misiunea 
Bisericii Ortodoxe, ieri 
și astăzi, Editura Astra 
Museum, Sibiu, 2016.

2 Lesslie Newbigin, The 
Open Secret. An Intro
duction to the Theology 
of Mission, William B. 
Eerdmans, Grand Rapids, 
Michigan, 1995; J. Ver‑
kuyl, Contemporary Mis
siology. An Introduction, 
William B. Eerdmans, 
Grand Rapids, Michigan, 
1978;  David Bosch, 
Trans forming Mission. 
Paradigm Shifts in Theo
logy of Mission, Orbis 
Books, New York, 1991, 
and Stephen Bevans, Ro‑
ger Schroeder, Constants 
in Context. A Theology of 
Mission for Today, Orbis 
Books, New York, 2004.
3 Viorel Ioniţă (coord.), 
Teologia Ortodoxă în se
colul al XXlea şi la în
ceputul secolului al XXI
lea, Ed. Basilica, Bucu‑
reşti, 2011, p. 653‑657.
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„This event (of the Divine Liturgy) must be lost as an instantaneous emotion, 
but the Liturgy must be extended into daily life. And all of life must be 
transfigured into a liturgy”4.

Epicleza euharistică trebuie extinsă de creştini către întreaga creaţie, iar 
în acest mod Cincizecimea este trăită mereu în Biserică, nu în sens exclu‑
sivist, ci ca misiune către întreaga lume. Celebrarea liturgică şi slujirea sunt 
conectate asemenea celor două faze ale unei respiraţii: inspiraţia şi expiraţia. 
Ele se îndreaptă către lume chiar în sensul unei Sfinte Liturghii:

„after the Divine Liturgy in the church, a new liturgy begins on the stone altar 
of everyday reality, a liturgy that every faithful must carry out”5.

Acesta este sensul frazei cu atâta relevanţă în mişcarea ecumenică: „the 
Liturgy after the Liturgy”. În centrul vieții creștine și a etosului misionar 
ortodox se află Sfânta Liturghie ca axa întregii vieţi spirituale în Ortodoxie. 
După cum afirmă de altfel în titlul unui studiu scris în anul 1983 Arhi‑
episcopul Yannoulatos, Euharistia, slujirea și mărturia (misiunea) se găsesc 
„in mutual reciprocity”6.

Misiunea creștină în lume nu poate să fie înțeleasă decât plecându‑se de 
la realitatea prezenței și lucrării Persoanelor Sfintei Treimi în lume, iar 
această prezență presupune în mod necesar Biserica. Ea este organul mistic, 
Trupul lui Hristos, în care „comuniunea” umană dobândește o altă ordine 
și o altă calitate, chiar după chipul iconic al modelului ei prin excelență, 
Sfânta Treime. Mult râvnita unitate umană, contrapusă globalizării exterioare 
ce predomină lumea de azi, nu se poate realiza decât la un nivel interior, 
în profunzimile naturii umane. Aici lucrează Hristos prin Duhul Sfânt, aici 
unitatea devine cu adevărat vie într‑o „comuniune de iubire”. Acesta este 
sensul sobornicității – o calitate a Bisericii care subliniază calitatea fiecărui 
membru al Bisericii de a fi o „celulă vie” a Trupului lui Hristos. Fiecare 
persoană în parte, ca și întregul ansamblu, este chemat să realizeze eu‑l 
propriu, să‑și dezvolte puterile în armonie cu ceilalți, într‑o iubire care 
constituie trăsătura fundamentală a „chipului dumnezeiesc”7.

Obiectivul principal al celor care trăiesc cu Hristos (Mc. 3, 14) este a fi 
în mod constant într‑o relaţie vie cu El. Acest lucru se realizează prin slu‑
jirea liturgică, în mod general, şi prin Sfânta Euharistie, în mod special. Ca 
Taină prin excelenţă a Bisericii, Euharistia nu constă doar în recapitularea 
tainei Întrupării, Învierii şi Cincizecimii (aspectul anamnetic), ci şi în 
lucrarea mântuitoare a lui Hristos care „va să vină” (aspectul eshatologic). 
Reprezentând calea participării la viaţa şi slava lui Iisus Hristos, celebrarea 
liturgică a Euharistiei dobândeşte statutul de punct culminant al experien‑
ţei creştine: Sfânta Liturghie contribuie la receptarea neîntreruptă de către 

4 Archbishop Anastasios 
(Yannoulatos), Mission 
in Christ’s Way. An Ortho
dox Understanding of 
Mission, Holy Cross Or‑
thodox Press, Brookline, 
Massachusetts/ World 
Council of Churches Pu‑
blications, Geneva, 2010, 
p. 94‑96.

5 Ibidem, p. 151.

6 Acest studiu, „Eucha‑
rist – Service – Witness 
in mutual Reciprocity”, 
a fost scris cu ocazia 
Celei de‑a Șasea Adunări 
a Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor de la Van‑
couver, Canada. A fost 
publicat ințial în Interna
tional Review of Mission 
72 (1983), p. 635‑639, și 
re lua t  în  Miss ion in 
Christ’s Way, p. 147‑154.

7 Ibidem, p. 33‑34.
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om a Evangheliei, harului şi mântuirii, nu ca o cunoaştere abstractă, ci ca 
o putere.

Experienţa sfinţilor poate să fie revelatoare pentru omul de astăzi căci 
doar acceptând durerea şi Crucea, după modelul lui Hristos – urmat și de 
sfinții înșiși –  poţi să ajungi la starea de fericire. Auto‑sacrificiul (kenosis) 
prin urmarea unui ideal de viaţă ascetică deschide calea îndumnezeirii 
(theosis). Rămâne o sarcină de îndeplinit ca înţelepciunea spiritualităţii 
ascetice a Bisericii Ortodoxe (Philokalia) să se regăsească în viaţa şi 
gândirea de zi cu zi ca o contrapondere la hedonismul specific lumii de 
azi. Rezolvarea problemelor exterioare nu se poate face fără rezolvarea 
celor interioare, şi de aceea experienţa liturgico‑spirituală a Ortodoxiei are 
implicaţii misionare şi pastorale directe şi imediate8. Trebuie ca realităţile 
de azi să fie privite în perspectiva eshatonului de mâine, dar nu ca trans‑
formare într‑o evadare nostalgică către ieri. Dimpotrivă, realităţile sacra‑
mentale trebuiesc asimilate şi încorporate în viaţa cotidiană – prolongation 
of the Divine Liturgy into everyday life, „the Liturgy after the Divine Liturgy”9.

Dacă scopul misiunii este trăirea în comuniune cu Dumnezeul‑Treimic, 
pe calea și după modelul Fiului lui Dumnezeu Întrupat, trebuie precizat că 
„a trăi în Hristos” nu este un lucru ce se realizează în mod automat. 
Dimpotrivă, avem de‑a face cu un proces ce presupune „o credință adâncă”, 
sinonimă cu conștiința ascetică, stăpânirea de sine, isihie și mai ales dialog 
continuu de rugăciune cu El. După cum am precizat mai sus, „comuniunea 
dumnezeiască” prin excelență este Sfânta Liturghie. Este Taina în și prin 
care se prelungesc evenimentele Întrupării și ale Răstignirii, „adică taina 
iubirii dumnezeiești înăuntrul timpului”. La nivel existențial, credincioșii 
experiază realitatea euharistică nu doar ca o anamneză, ci și ca un eveniment 
eshatologic. Astfel fiecare credincios e capabil să‑și depășească limitele 
individuale: împărtășindu‑se cu „Trupul lui Hristos” el devine „pancosmic”, 
fiind încorporat în Acesta10. Viețile Sfinților arată dinamismul lumii în 
Biserică, continua devenire a omenirii pe calea împlinirii sfințeniei. Biserica, 
săvârșind Tainele și în special Euharistia, realizează „comuniunea sfinților”, 
comuniunea cu Hristos – o pregustare a realității eshatologice ca o comu‑
niune deplină în iubirea divină. Sfinții sunt credința întrupată, vie, dovada 
concludentă că dogmele bisericești nu sunt atât menite să fie gândite, ci 
trăite. Biserica Ortodoxă a insistat mereu pe legătura dintre viață și doctrină, 
de aceea Anastasios Yannoulatos subliniază rolul lor:

„dogmele nu sunt idei arbitrare alcătuite din nebuloase teoretice, utile disputelor 
teologice, ci determină viața, protejează trăirea, o orientează și îi dezvăluie 
sensul. Seamănă cu teoriile și ecuațiile matematice care concentrează legile 
funda mentale ale universului și au o importanță uriașă pentru înțelegerea 
acestuia și pentru rezolvarea multor probleme practice”11.

8 Ibidem, p. 91.

9 Ibidem, p. 92.

10 Idem, Ortodoxia şi 
problemele lumii con
tem porane, trad. Gabriel 
Mândrilă şi Constantin 
Coman, Ed. Bizantină, 
Bucureşti, 2003, p. 39.

11 Ibidem, p. 40.
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 La Conferinţa misionară mondială cu tema Mântuirea astăzi (Bankgog, 
1972), actualul arhiepiscop al Albaniei, Anastasios Yannoulatos a insistat 
asupra sensului tradiţiei, dar şi al dublei mişcări în care îi antrenează Biserica 
pe credincioşii ei prin cult: adunarea publică pentru Liturghia euharistică 
şi alte rituri, respectiv trimiterea către mărturie creştină. Conceptul „Litur‑
ghia după Liturghie” a fost reluat şi aprofundat şi cu alte ocazii de teologii 
ortodocşi, cele mai importante momente fiind amintite de părintele Ion Bria: 
Consultaţia ortodoxă A mărturisi pe Hristos astăzi (Mănăstirea Cernica, 
1974), Consultaţia A mărturisi pe Hristos prin viaţa liturgică a Bisericii 
(Etchimiadzin, Armeni, 16‑21 septembrie 1975), Consultaţia despre Natura 
ecumenică a mărturiei Ortodoxe (Valamo, Finlanda, 24‑30 septembrie 
1977), conferinţele misionare de la Melbourne (1980) şi San Antonio (1988), 
precum şi Adunările generale ale CEB de la Nairobi (1975), Vancouver 
(1983) şi Canbera (1991). Noţiunea a avut impact şi în redactarea unor 
documente ecumenice de mare importanţă: MartyriaMission. The Withness 
of the Orthodox Churches Today (WCC, Geneva 1980), Go Forth in Peace. 
Orthodox Perspectives in Mission (WCC, Geneva 1982 şi 1986), iar câteva 
capitole din secţiunea despre Euharistie a documentului ecumenic BEM se 
referă şi la aspectul misionar al Liturghiei. Mai exact, aceste documente au 
evidenţiat dubla mişcare în care Biserica îi angrenează pe credincioşii ei: 
pe de o parte, îi adună public pentru celebrarea liturgică euharistică, iar pe 
de altă parte, îi trimite pentru a da mărturie în lume prin calitatea vieţii lor 
morale şi spirituale. Deşi puţin evidentă la prima vedere, este vorba aici 
despre o strânsă relaţie între lucrarea misionară şi teologia trinitară: misiunea 
reprezintă transpunerea în practică a teologiei trinitare, căci trimiterea 
apostolilor de către Hristos se întemeiază pe faptul că El Însuşi este trimis 
de către Tatăl în Duhul (In. 20,21‑23). De asemenea, trimiterea misionară 
este în esenţă trimiterea Duhului (In. 14, 26) ce dezvăluie viaţa lui Dumnezeu 
ca viaţă în comuniune (I Cor. 13,13). Misiunea creştină constă chiar în 
atragerea umanităţii şi a creaţiei în general în această viaţă de comuniune 
care există în Dumnezeu.

Relevanţa concepţiei misionare despre „Liturghia după Liturghie” este 
una deosebit de importantă pentru teologia misionară ortodoxă și ecumenică. 
Vezi în acest sens provocatorul studiu semnat de Tamás Juhász, „Happy 
End sau Happy Begin? 

În ceea ce privește relevanța sintagmei misionare, Pr. prof. Ion Bria, 
însuși sublinia că expresia „Liturghia după Liturghie” are meritul să evite 
pericolul izolaţionismului liturgic, care a păscut de‑a lungul timpului Orto‑
doxia. Pe de altă parte, ea reaşează la adevărata ei dimensiune slujirea 
liturgică ca formă de martyria. Şi mai important însă este faptul că viziunea 



Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020          225

„Liturghiei după Liturghie” păstrează echilibrul între sfinţenia personală, 
prin asceză şi rugăciune, şi contextul social şi cultural în care trăiesc creştinii 
şi oamenii în general. Ortopraxia, asceza, are în vedere nu doar patimile 
trupeşti, ci şi răul social care se manifestă în instituţii şi ideologii ce 
degradează omul şi deturnează destinul acestuia. Relevantă este critica pe 
care Pr. Ion Bria o făcea unui anumit tip de teologie ortodoxă:

„Identificată cu Teologia mistică a Bisericii Răsăritene, cu gnoza apofatică, cu 
spiritua litatea isihasmului, cu monahismul atonit, Ortodoxia părea că se concen‑
trează cu orice preţ asupra Teologiei – misterul fiinţei lui Dumnezeu şi contem‑
plaţia acestuia, lăsând pe plan secundar iconomia, adică desfăşurarea în istorie 
a planului lui Dumnezeu de a mântui lumea. Dualismul dintre natură şi persoană, 
separarea dintre iconomia Fiului şi cea a Duhului Sfânt, caracterul complex al 
persoanei, toate aceste atribute preferate de anumiţi teologi ortodocşi ... dădeau 
impresia că reflexia teologică este incompletă”.

Ceea ce lipsea era revelarea componentelor socio‑morale pe care le 
poseda noţiunea de îndumnezeire (theosis). Dar experienţa mistică a îndum‑
nezeirii nu poate fi lipsită de conexiunea cu Liturghia şi viaţa cotidiană a 
omului. Iconomia mântuirii se desfăşoară pe mai multe planuri, iar valorile 
Evangheliei trebuie să evite situaţii trecute, când între theorie şi praxis 
exista ruptură, nu reciprocitate.

„De aici contradicţii flagrante întâlnite în fosta perioadă comunistă: se vorbea 
de theosis, dar se tolera violarea drepturilor omului; se vorbea de filocalie, dar 
se închideau ochii în faţa distrugerii creaţiei cu armele şi tehnica nucleară”12.

O lecție a trecutului recent pe care teologii ortodocși de astăzi nu‑și pot 
permite să o ignore…

Studiile publicate de preotul Ion Bria în revista International Review of 
Mission, și mai ales cele în care se regăsește sintagma „Liturghia după 
Liturghie”, sunt considerate de către un teolog grec drept o contribuție 
esențială adusă de teologii ortodocși în cadrul dialogului ecumenic contem‑
poran. Cu referire și la contribuția adusă în acest sens de arhiepiscopul 
Anastasios, se spune:

„The «Liturgy after the Liturgy» was a new perspective, although rooted in 
the heart of tradition. The meaning of this outlook is that the vision of the 
kingdom, which is revealed in the Divine Liturgy, concerns the whole world, 
and that it has to be diffused aswitness and serviceto the whole of society. The 
witness thatis given after the Liturgy is an organic part of it, not something 
added on and therefore of secondary importance. The formula «Liturgy after 
the Liturgy» was first articulated by Anastasios Yannoulatos in 1975 in 
Etchmiadzine, Armenia, and since then, along with the valuable contribution 
of Ion Bria, has become an established phrase that is used often in the IRM”13.

12 Vezi Ion Bria, Litur
ghia după Liturghie, p. 
30‑32.

13 Athanasios N. Papa‑
thanasiou, „Tradition as 
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Și alți teologi, de diferite confesiuni, au preluat sintagma „Liturghia după 
Liturghie”. De exemplu, teologul orthodox grec Petros Vassiliadis, implicat 
și el în dialogul ecumenic, o folosește pentru a aminti de „dimensiunea 
cosmică a teologiei liturgice”14. Chiar și atunci când teologul român nu este 
citat direct, Vassiliadis se face un ecou al ideilor sale privitoare la relația 
indisolubilă care există (și trebuie exercitată prin lucrarea misionară) între 
viața liturgică și cea social‑filantropică15.

Acestea au fost doar câteva dintre cele mai importante contribuții 
aduse la reliefarea importanței sintagmei „Liturghia după Liturghie” astăzi. 
Fără a avea nicio pretenție de exhaustivitate, remarcăm totuși că posteritatea 
sa este din ce în ce mai „strălucitoare”. Pe de altă parte, sunt încă multe 
aspecte ce se cuvin a fi aprofundate. Spre exemplu, ar fi interesant de făcut 
o paralelă cu mișcările de „renaștere liturgică” atât din Ortodoxie, cât și 
în alte tradiții creștine (cum ar fi cea din romano‑catolicism, promovate 
de Odo Casel și dom Lambert Beauduin16). De altfel, și în neoprotes‑
tan tism își găsește ecou concepția misiologică a preotului Ion Bria, în cadrul 
căreia o poziția centrală o ocupă sintagma misionară „Liturghia după 
Liturghie”17.

Încheiem acest articol cu trimitere la o lucrare colectivă: The Mission 
of the Church. Five Views in Conversation18. Cele cinci viziuni sunt susținute 
din perspectivă romano‑catolică (Stephen B. Bevans), protestantă (Darrel 
L. Guder), evangelical‑latină (Ruth Padilla DeBorst), ortodoxă (Edward 
Rommen)  și, în fine, evangelical‑nord‑americană (Ed Stetzer).

Edward Rommen susține viziunea ortodoxă asupra misiunii, așa cum se 
regăsește ea la teologi ortodocși ca Ion Bria sau Anastasios Yannoulatos. 
Aceasta este o „viziune sacramentală”. Într‑o astfel de perspectivă, Evan‑
ghelia nu este un document despre o persoană, ci este Persoana Însuși, a 
lui Iisus Hristos, căci El este „Vestea cea Bună”. Atunci misiunea este a‑L 
face prezent pe Hristos celor care nu Îl cunosc încă. Dar Iisus Hristos cel 
Înviat este prezent în diferite spații, și mai ales în comunitatea euharistică 
a Bisericii. Cei credincioși, strânși laolaltă pentru a celebra Euharistia, se 
împărtășesc cu Iisus Hristos și sunt apoi chemați să iasă în lume pentru a 
da mărturie despre aceasta. Aceasta este „Liturghia după Liturghie”. Astfel 
Biserica și Tainele sale sunt începutul și sfârșitul misiunii.

În cele prezentate mai sus regăsim afirmată elocvent ideea că Biserica 
Ortodoxă a făcut și face o lucrare misionară specifică. 

Preot Dr. Valentin Ionuț MOȘOIU, 
Râşnov – Brașov

Impulse for Renewal and 
Witness: Introducing Or‑
thodox Missiology in the 
IRM”, în IRM 100 (2011), 
nr. 2, p.  203‑215.
14 Petros Vassiliadis, 
„Apo calipse and Li turgy”, 
în SVTQ 41 (1997), p. 
95‑112.
15  Vezi idem, „The 
Social Dimension of the 
Orthodox Liturgy: From 
Biblical Dynamism to a 
Doxological Liturgism”, 
în RESSibiu, 9 (2017), 
nr. 2, p. 132‑153.

16 Interesant în acest sens 
este studiul lui Slavko 
Krajnc, „Liturgy and 
Mission”, în Bogoslovni 
vestnik 74 (2014), nr. 3, 
p. 435‑448.
17 Vezi de exemplu Cor‑
neliu C. Simuţ, Tradi tio
nalism and Radicalism in 
the History of Christian 
Thought, Palgrave, Mac‑
millan, 2010, p. 37‑66 
(cap. „Traditional Chris‑
tian Thought in Postmo‑
dernity:  Ion Bria and 
Pastoral Ecclesiology in 
the  Twentieth Century”)
18 Craig Ott (ed.), The 
Mission of the Church. 
Five Views in Conver
sation, Baker Academic, 
Grand Rapids, 2016.
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TRADIŢII

DIALOG ORTODOX

Datini, tradiții și obiceiuri românești 
în luna octombrie

Brumărel prezintă prognoza meteo

Octombrie, brumărel, în tradiția populară, căci începe să cadă bruma, 
anunță venirea sezonului rece. Vrem – nu vrem, e cazul să începem pregătirile 
pentru iarnă.

Bătrânii mai cred și acum că dacă frunzele pomilor se îngălbenesc și 
cad repede este un semn că anul ce urmează va fi roditor. Dacă plouă mult 
în octombrie, va fi vânt puternic în decembrie, iar dacă e multă brumă sau 
chiar zăpadă în această lună, în ianuarie va fi timp frumos.

Sărbători importante în luna octombrie:

• 14 octombrie: Sfânta Cuvioasă Parascheva;
• 18 octombrie: Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (Lucinul);
• 25 octombrie: Ajunul lui Sâmedru (Moșii de Toamnă);
• 26 octombrie: Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir (Sâmedru);
• 27 octombrie: Sfântul Dimitrie Basarabov.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este motiv de bucurie, pentru milioane de 
credincioși din România, în fiecare an, pe 14 octombrie, mulți dintre ei 
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mergând în pelerinaj la moaștele Sfintei în Iași. Sfânta Parascheva s‑a născut 
în secolul al XI‑lea, în satul Epivat din Tracia, pe țărmul Mării Marmara, 
în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune că pe când avea 10 
ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într‑o biserică cuvintele Mântuitorului: 
„Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și 
să‑mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o determină să‑și dăruiască 
hainele sale săracilor.

După o vreme se retrage în pustie. Urmând sfaturile unor viețuitori aleși, 
se îndreaptă spre ținutul Pontului, oprindu‑se la mănăstirea Maicii Domnului 
din Heracleea, unde va rămâne cinci ani. De aici a plecat spre Țara Sfântă, 
În dorința de a‑și petrece restul vieții în locurile sfinte. După ce a văzut 
Ierusalimul, s‑a așezat într‑o mănăstire de călugărite în pustiul Iordanului.

Din putinele informații privitoare la viața ei, aflăm că într‑o noapte, pe 
când avea 25 de ani, un înger i‑a spus în vis, să se reîntoarcă în locurile 
părintești. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa:

„Să lași pustia și la moșia ta să te întorci, că acolo ți se cade să lași trupul 
pământului și să treci din această lume către Dumnezeu, pe Care L‑ai iubit”.

Din Constantinopol s‑a îndreptat spre Epivat, fără să spună cuiva cine 
este și de unde vine. Aici, împăcată cu sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, 
și‑a dat sufletul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiției, se spune că un marinar 
a murit pe o corabie, iar trupul i‑a fost aruncat în mare. Valurile l‑au adus 
la țărm, iar un sihastru care trăia acolo, a rugat pe niște creștini să‑l îngroape 
după rânduiala creștinească. Săpând deci o groapă, au aflat trupul Prea 
Cuvioasei Parascheva neputrezit și plin de mireasmă. Cu toate acestea, au 
pus alături de ea și trupul corăbierului. Dar în noaptea următoare, unuia 
din creștinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s‑a arătat în vis 
o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și înconjurată de îngeri, iar unul 
dintre aceștia îl mustra pentru că n‑a scos din groapă trupul Cuvioasei 
Parascheva. Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis „și care nu era alta 
decât Cuvioasa Parascheva” i‑a poruncit să ia degrabă trupul ei și să‑l așeze 
undeva la loc de cinste.

Credincioșii au înțeles că este un semn dumnezeiesc, fapt pentru care 
au luat trupul Cuvioasei din mormânt și l‑au așezat în biserica Sfinții 
Apostoli din Kallicrateia. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma 
rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaște.

În anul 1238, în ziua de 14 octombrie, moaștele Sfintei Cuvioase 
Parascheva au fost mutate la Târnovo, fiind așezate în Biserica cu hramul 
Maicii Domnului.

În anul 1393, Bulgaria cade sub ocupația turcilor, iar bisericile bulgare 
au fost transformate în moschei. Este anul în care sfintele moaște sunt 
mutate la Vidin, pentru 5 ani.
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După lupta de la Nicopole din anul 1396, moaștele Sfintei Parascheva 
vor ajunge din Vidin la Belgrad – Serbia, în anul 1398.

În 1521, sultanul Suleiman Magnificul cucerește Belgradul. Moaștele 
Sfintei Cuvioase Parascheva sunt duse la Constantinopol, fiind așezate în 
palatul sultanului. Au fost răscumpărate de la turci de Patriarhia Ecumenică. 
Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost așezate în Biserica Panmaka‑
ristos, sediul de atunci al Patriarhiei Ecumenice. După transformarea acestei 
biserici în moschee, moaștele au fost duse în mai multe biserici: Vlaherne 
(1586), Sfântul Dumitru de la Xiloporta (1597) și Sfântul Gheorghe din 
Fanar – noul sediu al Patriarhiei Ecumenice (1601).

Strămutarea moaștelor Cuvioasei Parascheva la Iași

Vasile Lupu ctitorind la Iași biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și amintindu‑și 
de Ioan Asan, care la vremea sa a strămutat moaștele Prea Cuvioasei 
Parascheva de la Epivat la Târnovo, de Alexandru cel Bun care a adus 
moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, a făcut 
demersurile necesare la Patriarhia din Constantinopol ca moaștele Sfintei 
Parascheva să fie strămutate la Iași.

Plătește toate datoriile Patriarhiei Ecumenice, și astfel, patriarhul Partenie 
I și membrii Sinodului au hotărât să‑i ofere, drept recunoștință, moaștele 
Cuvioasei.

Moaștele Cuvioasei Parascheva au fost aduse în Moldova de domnitorul 
Vasile Lupu (1634‑1653) și așezate pe 14 octombrie 1641, în Mănăstirea 
„Sfinții Trei Ierarhi“. În anul 1887, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva 
au fost mutate în Catedrala mitropolitană din Iași.

Importantă sărbătoare religioasă, această zi de 14 octombrie, marchează 
și începutul pregătirii turmelor pentru iernat și deschiderea unor târguri 
unde se valorifică produsele pastorale. De Sfânta Parascheva se postește și 
nu se lucrează, altfel existând pericolul apariției unor boli. În popor, Sfânta 
Parascheva e percepută ca fiind „mare la trup și urâtă la chip”, dar cu un 
suflet bun, pentru că‑i ferește pe oameni de boli, grindină, trăsnet și pe copii 
îi apără de deochi. De la această percepție, i se mai spune și Sfânta Vineri.

Fetele tinere trebuie să țină Ziua Sfintei Parascheva, pentru a fi cinstite 
așa cum a fost ea. La sate, se fac focuri în curte, pentru a alunga spiritele 
rele. În această zi, ciobanii nu cioplesc nimic, să nu le iasă mieii tărcați. 
Turmele de oi se pregătesc pentru iernat, se împlinește sorocul ciobanilor, 
văcarilor și pândarilor și se fac angajări noi pentru anul care urmează. În 
dimineața zilei de 14 octombrie, ciobanii trebuie să verifice felul în care 
au dormit oile. Dacă stau grămadă, e semn că va fi iarnă grea, geroasă, 
dacă sunt împrăștiate, iarna va fi blândă. Dacă de Sfânta Parascheva nu 
plouă, atunci iarna va veni curând.
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Lucinul (Sf. Luca) 18 octombrie

În ziua Lucinului se săvârșeau rituri menite să determine îndepărtarea 
lupului din preajma turmelor de oi. Era interzisă scoaterea gunoiului și a 
cenușii din vatră, pentru ca lupii să nu găsească cărbuni aprinși, care le‑ar 
fi favorizat fecunditatea. De asemenea, în ziua cu pricina nu se pronunța 
cuvântul lup, termenul fiind înlocuit cu cel de „gadină” și erau sistate 
activitățile ce implicau prelucrarea lânii și a pieilor de oi. Aceste practici 
populare se intersectau cu cele religioase. Oamenii țineau post negru și se 
rugau pentru a fi feriți de lupi.

Ajunul lui Sâmedru (Moșii de Toamnă) 25 octombrie

Moșii de Toamnă sunt prilej de mare sărbătoare pastorală, un fel de 
revelion la care participă tot satul. Pomenirile, rugurile aprinse pe coamele 
dealurilor, la răspântii, în mijlocul satului, lângă ape – deci „locurile propice 
adunării spiritelor”, alături de veghea rituală, țin de credința că la Sâmedru, 
morții se fac moroi, vârcolaci, strigoi și ieșind din morminte, încearcă să‑i 
chinuie pe cei vii. Tradiția populară a găsit însă, și elementul purificator. 
În ajun de Sfântul Dumitru are loc, în fiecare an, sărbătoarea numită „Focul 
lui Sâmedru”.

Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, 26 octombrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cinstit pe data de 26 octombrie, a trăit 
în timpul împăraților Dioclețian (284‑305) și Maximian (286‑305). Din 
viața sa, înscrisă în Sinaxare, aflăm că a fost fiul prefectului din Tesalonic. 
După moartea tatălui său a fost numit guvernator al Tesalonicului. Ținând 
seama de faptul că Dimitrie nu a ascuns că este creștin, a fost întemnițat. 
În vremea aceea, creștinii erau trimiși să lupte cu gladiatorii. În aceste lupte, 
creștinii erau victime sigure. Potrivit tradiției, Nestor – un tânăr creștin, 
cere binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie să‑l omoare pe Lie, gladiatorul 
favorit al împăratului, pentru a pune capăt luptelor sângeroase. Dimitrie îl 
va însemna cu semnul sfintei cruci pe frunte și îi va spune:

„Du‑te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei mărturisi”.

Prin rugăciunile Sfântului Dimitrie, Nestor reușește să‑l străpungă cu 
lancea pe Lie. La finalul acestei lupte, împăratul Maximian poruncește ca 
lui Nestor să i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu sulițele. Din 
trupul lui Dimitrie, nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli.

Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (Sremska Mitrovita, în 
Serbia), iar moaștele sale au fost aduse în Tesalonic, pe 26 octombrie 413. 
Biserica actuală în care se află moaștele Sfântului Mucenic Dimitrie a fost 
construită la puțin timp de la incendiul bisericii ridicate de guvernatorul 
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Leontie, din anii 626‑634. A fost transformată în moschee în anul 1493 și 
redată cultului creștin în anul 1912.

Când vine vorba de Sfântul Dimitrie, grecii afirmă că trebuie să vorbim 
de doi sfinți distincți: Sfântul Dimitrie de la Tesalonic, fiul guvernatorului, 
cinstit pe 26 octombrie și Sfântul Dimitrie de la Sirmium, diacon care și‑a 
dat viața pentru Hristos și este pomenit pe 9 aprilie. Nu se știe dacă această 
ipoteză a grecilor este adevărată.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – ocrotitorul 
orașului Tesalonic

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este ocrotitorul orașului Tesalonic. Comu‑
nitatea creștină de aici a fost înființată de Sfântul Apostol Pavel, în timpul 
celei de‑a doua călătorii misionare. În ziua de 26 octombrie, în Tesalonic 
se organizează pelerinaje și procesiuni la sfintele sale moaște. Punctul 
culminant al sărbătorii îl constituie deschiderea raclei în care sunt păstrate 
cinstitele moaște ale Sfântului Dimitrie. Racla este așezată în partea stângă 
a naosului, într‑un mic paraclis din marmură și împodobit cu fresce din 
viața sfântului. Episcopul care participă la această sărbătoare, se roagă 
înaintea raclei, apoi sfințește untdelemnul pe care îl toarnă peste mirul 
izvorât din sfintele sale moaște. Acest ulei sfințit unit cu mirul izvorât în 
chip minunat este dăruit credincioșilor spre dobândirea sănătății sufletești 
și trupești.

Originea numelui Dimitrie

Originea numelui Dimitrie e grecească și amintește de vechea zeiță 
Demeter. Creștinismul a impus numele masculin Demetrios, explicat uneori 
ca simplificare a lui demometer, „maica poporului” (demos = popor; meter = 
mama), pronunțat în neogreaca dimomitir. La noi, pe lângă numele bărbătești 
Dumitru, Dimitrie (cu prescurtări ca Mitrea, Mitru, Mitu, Dima și diminutive 
ca Mitrus, Mitruț, Mitrel, Mitrică, Mitus, Mitel, Mitică, iar uneori Mitty, 
sub influenta occidentală), exista și numele femeiesc Dumitra (de unde Mița 
și alte forme diminutivate).

În calendarul popular românesc, Sâmedru (Sfântul Dimitrie Izvorâtorul 
de Mir) împreună cu Sângeroz (Sfântul Gheorghe) sunt considerați drept 
sfinți care hotărnicesc domeniul temporal. Aceștia împart anul în două 
jumătăți, între care granițele sunt marcate de sărbători cu caracter pastoral. 
În acest sens, vara, patronată de Sângeorz, ține de la 23 aprilie la 26 octom‑
brie. Dacă Sfântul Gheorghe, „cap de primăvară”, mai tânăr și mai năvalnic, 
are sarcina de a înfrunzi codrul și care și poartă la brâu cheile cu care 
descuie vara, Sfântul Dumitru are cheile cu care încuie vara și descuie iarna 
și are misiunea desfrunzirii codrului toamna. Între cei doi este încheiată o 
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învoială pe viată și pe moarte: dacă arborii sunt neînfrunziți pe data de 
23 aprilie, Sâmedru îl omoară pe Sângiorz.

Tudor Pamfile în lucrarea „Sărbătorile la români”, prezintă o legendă în 
care Sfântul Dumitru apare ca om obișnuit, păstor sau crescător de animale: 

„Sf. Dumitru a fost la început cioban, avându‑și turma într‑un miez de codru, 
necălcat de picior omenesc. Deci trăia acolo, neștiind ca în lume mai sunt și 
alți oameni în afară de dânsul. /…/ Într‑o noapte, visează Sf. Dumitru că pe 
lume, în afară de dânsul, mai sunt și alți oameni. Deci, dornic să știe cum stă 
treaba, pleacă în lume. Merge și merge, dă peste râpi și nu cade într‑însele, dă 
peste ape și trece fără ca să se ude măcar, iar după mult mers ajunge într‑un 
sat, într‑o zi de duminică. În sat, vede el o mulțime de oameni intrând într‑o 
casă, de unde nu mai ieșeau. Se miră cât se miră, dar mai apoi întrebă pe unul 
despre aceștia, iar cel întrebat îi răspunse că acei oameni merg ca să se închine 
lui Dumnezeu; cât privește despre casa în care intrau, ea se cheamă «biserică».
Ce să facă? Hai să intre și el după dânșii, să vadă și el cum este biserica /…/ 
Într‑o strană, vede Sf. Dumitru pe Diavol stând și însemnând pe toți cei ce 
râdeau și vorbeau în biserică și înciudându‑se că nu‑i găsește și ciobanului 
pricina, ca să‑l însemneze și pe dânsul.
După o vreme, însă, Diavolul luă o piele de bivol și începu să tragă cu dinții 
de dânsa. Și trase, și trase, până când a făcut o mare necuviință. Nimeni nu 
vede și deci nimeni n‑a auzit nimic, dar ciobanul vedea, și‑a auzit, și‑a râs. 
Atunci Dracul l‑a însemnat la condică și pe dânsul.”

Ca păstor, este de înțeles misiunea sa de paznic al timpului, căci sacrificiul 
animalului (al oii, chiar în ziua de Sâmedru, sau al porcului, animal cu care 
sfântul se mai identifică în unele legende) sunt cele care inaugurează lumea 
din punct de vedere temporal.

Focul lui Sâmedru

De Sâmedru are loc arderea rituală a unui animal‑jertfă (oaia) sau numai 
aprinderea unui rug pe care arde substitutul jertfei, de obicei un arbore, 
simbol antropomorf. Potrivit lui Ion Ghinoiu,

„toamna târziu, oierii din unele sate subcarpatice celebrează, fără să mai 
cunoască semnificația obi ceiului, moartea și renașterea lui Sâmedru, zeu de 
origine indo‑europeană care a preluat numele și data de celebrare ale Sf. Mare 
Mucenic Dimitrie din Tesalonic din calendarul creștin. Ceremonialul cuprinde, 
printre altele, moartea violentă a zeului îmbătrânit la sfârșit de an prin tăierea 
unui arbore din pădure urmată imediat de renașterea acestuia prin incinerarea 
trupului neînsuflețit”.

Tot Ion Ghinoiu, în lucrarea „Panteonul românesc”, ne oferă o descriere 
a ceremonialului în care subliniază spectaculozitatea sa:

„În după‑amiaza zilei de 25 octombrie, cetele de copii însoțite de cate 2‑3 
feciori merg în pădure, aleg pomul care va fi incinerat, îl doboară, îl curăță de 



Epifania • nr. 54, septembrie – noiembrie 2020          233

crengi și îl aduc pe locul unde se va aprinde rugul funerar. Trupul neînsuflețit 
(butucul sau trunchiul copacului de 10‑15 metri), numit par, fixat în poziție 
verticală și gătit cu cetină verde se numește Focul lui Sâmedru. Înălțimea 
acestuia este, uneori, cât turla bisericii din sat. /…/ La lăsarea serii, în liniște 
și cuprinși de emoții, copiii aprind Focul lui Sâmedru. Când rugul începe să 
lumineze cerul, copiii izbucnesc în strigăte de bucurie, adresând invitația la 
cea mai mare sărbătoare a anului: Hai la Focul lui Sâmedru! În jurul rugului 
se adună, pe vecinătăți, copii, tineri, maturi și bătrâni. Toată suflarea satului 
participă la taina renașterii zeului prin ritul funerar de incinerare. Femeile 
împart, ca la înmormântarea oamenilor, covrigi, fructe și băutură…”.

Ca zeu, Sâmedru este așadar unul al sacrificiului legat de înnoirea 
timpului și a lumii.

În credința populară, anul este împărțit în vară și iarnă. Dacă Sfântul 
Gheorghe încuie iarna și înfrunzește întreaga natură, Sfântul Dumitru des‑
frunzește codrul și usucă toate plantele. Exista credința că în această zi, 
căldura intră în pământ și gerul începe a‑și arăta colții.

În Ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie, se aprind focuri, peste care sar 
copii pentru a fi sănătoși tot anul. Focul are și menirea de a alunga fiarele 
și de a încălzi morții. După ce focul este stins, țăranii aruncă un cărbune 
în grădină, ca aceasta să primească putere de a rodi.

Sfântul Dumitru este considerat și patronul păstorilor. Este ziua în care 
ciobanii află cum va fi iarna. Aceștia își așază cojocul în mijlocul oilor și 
așteaptă să vadă ce oaie se va așeza pe el. Dacă se va culca o oaie neagră, 
iarna va fi bună, iar dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aspră. Un alt 
mod de a afla cum va fi iarna, este să urmărești mersul oilor în dimineața 
sărbătorii Sfântului Dumitru. Dacă dimineața se va trezi întâi o oaie albă 
și va pleca înspre sud, iarna va fi grea; dacă se va trezi o oaie neagră și va 
pleca spre nord, iarna va fi ușoară.

Ziua Sfântului Dumitru era și o zi a soroacelor, se terminau învoielile 
încheiate între stăpânii oilor și ciobani la Sân‑George, de unde și zicerea 
că „la Sân‑George se încaieră câinii iar la Sâmedru se sfădesc stăpânii”.

De Sfântul Dumitru se tocmesc servitorii pentru diverse treburi și se 
strică stânele. Țăranii tund coama cailor până la trei ani, ca să aibă păr frumos.

În anumite zone, țăranii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de 
mir, ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul, folosit la Sfânta Împărtășanie.

Alte credințe în ziua Sfântului Dumitru:
– dacă de Sfântul Dumitru este vreme aspră, iarna va fi bună, iar de va fi 

vreme bună, toamna va fi lungă și frumoasă;
– nu se pieptănă, ca‑i primejdios de lupi;
– dacă luna va fi plină și cerul acoperit de nori, iarna va fi aspră, cu zăpezi 

grele;
– se face pomană grâu fiert cu unt, lapte sau brânză.
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Sfântul Dimitrie Basarabov, 27 octombrie

Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, sărbătorit pe 27 octombrie, s‑a născut 
în satul Basarabi, la sud de Dunăre (în Bulgaria). A trăit în secolul al 
XIII‑lea, în timpul „imperiului” vlaho‑bulgar de la Târnovo, întemeiat de 
frații Petru și Asan. Iubind viața ascetică, se va retrage într‑o peșteră. Nu 
știm cât timp s‑a nevoit în această peșteră și nici când a trecut la cele 
veșnice. Tradiția spune că înainte de a muri, s‑a așezat singur între două 
lespezi de piatră, ca într‑un sicriu, fiind acoperit în timp de apele râului. 
Moaștele sale au rămas multă vreme sub ape, până când o copilă care 
pătimea de duh necurat a avut o revelație: i s‑a arătat Sfântul Dimitrie 
Basarabov, care i‑ar fi spus:

„Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui”.

Părinții vor merge la locul indicat în vis, lângă râul Lom, și vor găsi 
trupul neputrezit al sfântului între două pietre. Moaștele Cuviosului Dimitrie 
vor fi duse și așezate în biserica din Basarabi. În tradiția bisericească, un 
domnitor al Țării Românești, al cărui nume nu este menționat, a plătit o sumă 
mare de bani pentru aducerea moaștelor Cuviosului Dimitrie în București. 
Delegația nu a reușit să intre în acest oraș, deoarece caii nu au vrut să mai 
meargă. În această situație, membrii delegației au hotărât să tragă la sorți, 
pentru a stabili drumul pe care vor merge cu moaștele Sfântului Dimitrie. 
La sorți a căzut drumul spre Basarabi, și astfel, moaștele au fost reașezate 
în biserica din Basarabi. Au stat în această biserică până în timpul războiului 
ruso‑turc (1768‑1774), când generalul rus Petru Salticov, trecând prin satul 
Basarabov, a luat moaștele cu intenția de a le trimite în Rusia. Însă, la 
rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine macedoromână, precum 
și a mitropolitului Grigorie II al țării Românești, le‑a dăruit poporului român. 
Moaștele au fot așezate cu cinste, în iunie 1774, în actuala catedrală patriarhală 
din București. Se menționează că racla cu moaștele Cuviosului Dimitrie a 
fost scoasă în procesiune pe străzile Bucureștiului de mai multe ori. Astfel, 
în 1815, din porunca domnitorului Caragea, pentru a se pune capăt epidemiei 
de ciumă, în 1831, la cererea generalului Paul Kiseleff, în speranța opririi 
epidemiei de holeră și în 1827, în timpul lui Grigore Ghica, pentru ploaie. 
Generalizarea cultului Cuviosului Dimitrie a fost hotărâtă în ședințele 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dintre anii 1950‑1955.

Minunile Sfântului Dimitrie Basarabov

Părintele Iustin Bulimar, slujitor la Catedrala Patriarhală din anul 1989, 
spune că:

„În 1989, în urma slujbei Sfântului Maslu, un credincios pe care eu l‑am văzut 
de mai multe ori participând la această Sfântă Taină și la celelalte slujbe ale 
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Bisericii, rămânea întotdeauna ultimul de se închina. Și, într‑una din zile, la 
fel procedând, a urcat la racla sfintelor moaște (dar de ce rămânea ultimul să 
se închine? – pentru că umbla cu cârje), și‑a așezat cârjele, ca de obicei, ca să 
și le poată lua după rugăciune, după îngenuncherea pe care o putea face el 
acolo în felul lui, și minunea s‑a întâmplat: s‑a ridicat, s‑a închinat, a coborât 
treptele, n‑a realizat pe moment că el de fapt își uitase cârjele și de‑abia după 
ce a coborât Dealul Patriarhiei și‑a dat seama de miracolul, de minunea întâm‑
plată. S‑a întors înapoi plângând și mulțumind cu lacrimi în ochi, lui Dumnezeu 
și Sfântului Dimitrie, povestindu‑i preotului de pe vremea aceea – era un 
arhimandrit deosebit, un preot evlavios, iubit de credincioși, părintele Grichentie, 
care s‑a retras după Revoluție, la pensie, la Mănăstirea Secu – și dânsul a rămas 
foarte impresionat, deși mai văzuse și alte minuni petrecute la racla Cuviosului 
Dimitrie cel Nou.”

Sfântul Dimitrie Basarabov – ocrotitorul Bucureștilor

În secolul al XVI‑lea ocrotitor spiritual al Bucureștilor a fost Maica 
Domnului. În vechime, în biserica din „pazarul” (Bazarul sau târgul orașului) 
de lângă Curtea domnească se făcea alegerea membrilor Sfatului orășenesc. 
Tot aici se păstra și sigiliul Bucureștilor. Pentru că această biserică avea 
hramul închinat Fecioarei Maria, patronul orașului era Maica Domnului. În 
secolul al XVII‑lea, sărbătoarea orașului București era Buna Vestire. După 
1634, și mai ales din anul 1659, când Domnul țării își muta definitiv 
reședința de la Târgoviște la București, crește importanța Curții domnești 
(Curtea Veche). Astfel, și biserica Curții domnești devine atât de prezentă 
în viața oamenilor încât „Buna Vestire”, hramul acestei biserici, este prezentă 
pe sigiliul orașului. În veacul al XVIII‑lea ocrotitorii spirituali ai Bucureștilor 
erau Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sfinții Împărați Constantin și 
Elena erau ocrotitorii bisericii mănăstirii lui Constantin Vodă Șerban, deve‑
nită la 1668, catedrală și reședință a Mitropoliei Țării Românești. Ziua de 
21 mai era zi de mare sărbătoare. Astfel, Sfinții Împărați au ajuns să fie 
cinstiți drept ocrotitori ai Bucureștilor. Cu timpul, Sfântul Dimitrie Basarabov 
devine ocrotitorul Bucureștilor. Este proclamat oficial ocrotitorul orașului 
București de către mitropolitul Filaret al II‑lea (1792‑1793). Generalizarea 
cultului său s‑a făcut în anul 1955, când, la propunerea patriarhului Justinian 
Marina, Sfântul Sinod a proclamat generalizarea cinstirii sale în întreaga 
Biserică Ortodoxă Română.

Viața Sfântului Dimitrie Basarabov este redată în imagini pe racla care 
adăpostește sfintele sale moaște. Pe pârțile laterale ale raclei sunt prezente 
opt scene din viața Sfântului Dimitrie, iar pe capacul raclei este redat 
chipul său.

Consilier Felicia AnDROnIC, 
Agenţia naţională a Zonei Montane, Vatra Dornei
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DIN MINUNILE MAICII DOMNULUI

DIALOG ORTODOX

O minune a Maicii Domnului 
de la Malevi

Undeva în Peloponez, la poalele muntelui Parnonas, se află una dintre 
cele mai importante mănăstiri ale Greciei, și anume Sfânta Mănăstire a 
Maicii Domnului Malevi, care este cunoscută pentru icoana  făcătoare de 
minuni și izvorâtoare de mir a Adormirii Maicii Domnului.

După sfânta tradiție, această icoană a fost zugrăvită de însuși Apostolul 
Luca. 

Multe sunt minunile lucrate de Maica Domnului prin această icoană, una 
din ele petrecându‑se chiar in zilele noastre.

În continuare, o lăsăm pe maica Agnia să ne povestească această minune:
„În anul 2007 a venit la mănăstirea noastră un băiat în vârstă de 15 ani, 

care pe atunci se afla la un pas de moarte.
Era din Cipru, și din primii ani ai vieții sale se tot lupta cu cancerul.
Tatăl său murise, iar mama sa încerca să se țină tare atât pentru Andrei, 

băiatul său bolnav, cât și pentru cel mic, Vasilie.
Andrei suferise douăzeci și trei de intervenții chirurgicale, toate fără nici 

un rezultat.

Icoana Maicii Domnului de la Malevi
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Starea sa înrăutățindu‑se, medicii spitalului din Athena i‑au spus mamei 
lui că trebuie să mai fie operat o dată. Nu știau însă dacă va supraviețui 
operației, copilul fiind deja paralizat.

Cu o zi înainte de a pleca la Athena, mama lui Andrei a avut un vis în 
care Maica Domnului îi spunea:

„Nu te neliniști. Sunt Maica Domnului. Vino acasă la mine în Malevi, și Andrei 
se va face bine”.

Îndată după ce s‑a trezit, femeia a întrebat‑o pe mama sa dacă a auzit despre 
Maica Domnului din Malevi, pentru ea că nu știa despre ce este vorba.

Cele două femei au întrebat pe altcineva, și astfel au aflat că Malevi se 
află în Grecia, mai exact în regiunea Kinouria. Astfel, mama și‑a luat copilul 
și a venit imediat la mănăstire.

După cum ne‑au relatat maica Agnia și oamenii din satul de lângă 
mănăstire, monahiile și taximetristul au ajutat‑o pe mama lui Andrei să‑l 
pună pe acesta în scaunul cu rotile, și apoi l‑au dus în biserică pentru a se 
închina la icoana Maicii Domnului. Îndată ce a sărutat icoana, minunea s‑a 
produs. Așa cum ne‑a povestit el însuși, dintr‑o dată a simțit că o putere 
neobiș nuită îi străbate trupul și un glas îi răsună în inimă: „Ridică‑te și 
mergi!”. El a strigat atunci: „Lăsați‑mă să merg singur!”

Mama sa și toți cei ce se aflau lângă el au înghețat. Au început cu toții 
să plângă. Andrei s‑a ridicat, a făcut câțiva pași și a început să alerge.

Maica Agnia ne‑a mai spus:
„Sunt de patruzeci de ani în mănăstire, și mărturisesc că în acel moment am 
simțit prezența Maicii Domnului atât de intens… m‑am cutremurat. Andrei a 
plecat pe picioare, și ne‑a lăsat aici scaunul său cu rotile, pentru că, așa cum 
ne‑a zis, nu mai avea nevoie de el”.

Medicilor care l‑au cercetat după ce s‑a întors de la Malevi nu le venea 
să‑și creadă ochilor văzând că Andrei încă trăiește și merge pe picioarele sale.

Analizele arată că și astăzi cancerul este prezent în trupul lui Andrei, 
dar Andrei este bine.

De atunci, Andrei și mama sa vizitează mănăstirea în fiecare an pentru 
a‑i mulțumi Maicii Domnului.

În loc de încheiere
După cum am văzut în rândurile de mai sus, minunile Maicii Domnului 

in zilele noastre nu sunt nicidecum excepții, ele venind să mângâie și să 
întărească sufletele căutătoare de Dumnezeu, fiind mărturii ale vieții veșnice 
în lumea aceasta, semne lucrătoare și tămăduitoare ale milei lui Dumnezeu 
revărsate din belșug asupra oamenilor.

 
Sursa: VimaOrthoxias.gr

Trad.: Triadikon
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