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Cu siguranţă mulţi şi-au pus între-
barea de ce suntem noi, românii, aşa 
de dez-binaţi? Dezbinarea a devenit 
atât de mare încât nu se mai pot adu-
na nici doi, trei români la un loc şi să 
zidească ceva împreună, sau să lupte 
pentru un ideal comun. Această rea-
litatea este foarte dezolantă, pentru că 
sun-tem puşi în faţa unor inutilităţi ale 
ac-ţiunilor noastre, ajungând în situaţia 
penibilă de a te lupta cu pumnii în aer 
irosindu-ţi forţele zadarnic. Ce folos are 
mărturisirea noastră dacă nu suntem în 
stare să ne unim o mână de oameni în numele Mântuitorului Iisus Hristos? 
Unde sunt românii cu conduita morală impecabilă şi cu privirea demnă 
care parcă pătrundea dincolo de hotarele acestei lumi, a tinerilor şi inte-
lectualilor din generaţia (nu prea îndepărtată) trecută, închişi în temniţele 
comuniste? Unde sunt cei ce nu mai sunt? Bine grăia poetul Nichifor Crainic, 
pentru că ei s-au dus şi odată cu ei s-a dus şi demnitatea şi ţinuta morală a 
românului de mai ieri. Cu siguranţă ei nu își scoteau ochii pentru lucruri 
nimicnice sau detalii insignifiante în faţa unor idealuri nobile. Românul de 
azi este mai mult un adept al bârfelor, flecărelilor şi supoziţiilor bazate pe 
bănuială. Că bănuiala este una din pricinile dezbinării ne arată un mare 
Sfânt Părinte, Avva Dorotei în Învăţături şi scrisori de suflet folositoare. Ceea ce 
este mai grav este faptul că rar realizăm că bănuind pe nedrept ne facem 
robi ai minciunii, după cum demonstrează Avva Dorotei în următoarele:

1 Comentariu de Monahia Fotini

BăNUIALA – pRIcINă A DEzBINăRII  
şI A TOATă RăUTATEA

„cEL cE MINTE cU cUgETUL  
EsTE cEL cE ARE BăNUIALă”
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AvvA DOROTEI DEspRE BăNUIALă şI MINcIUNă

De trei feluri este minciuna: unul minte cu cugetul, 
altul minte cu cuvântul, iar altul minte cu toată viaţa 
lui. Cel ce minte cu cugetul este cel ce are bănuială. 
Unul ca acesta văzând pe cineva vorbind cu vreun 
frate, bănuieşte şi zice: despre mine vorbeşte acela. Iar 
de va vedea că a contenit a vorbi, iar bănuieşte că din 
pricina lui, a tăcut. De-i va zice cineva vreun cuvânt, 
bănuieşte că pentru ca să-l întristeze i-a zis. În scurt, 
la tot lucrul are bănuială asupra vecinului, zicând că 
pentru mine a făcut aceasta, pentru mine a zis aceea, 
şi pentru aceasta a făcut aceea. 
Acesta este cel ce minte cu cugetul. Fiindcă nici un 
adevăr nu gândeşte, ci la toate are bănuială. Din 
aceasta se nasc iscodirile, grăirea de rău, neascul-
tarea, vrajba şi osândirea. Unuia ca acesta de se va 
întâmpla vreodată să i se adeverească bănuiala în 
vreun lucru, zice, ca şi cum s-ar îndrepta în cuvânt: 
de aceea iscodesc orice, ca aflând greşeala pentru care sunt 
defăimat să mă folosesc, părăsindu-mă de ea. 

Deci întâi această începere este de la diavolul, căci 
de la minciună a început: că neştiind, a bănuit ceea 
ce nu ştia. Cum ar putea pomul rău, să facă roadă 
bună? Iar de voieşte cineva cu adevărat să se în-
drepteze, când îi zice fratele: nu face aceasta, sau de 
ce ai făcut aceasta, să nu se tulbure, ci să-i facă met-
anie şi să-i mulţumească, şi aşa se va îndrepta. Căci 
de va vedea Dumnezeu că în acest chip este cugetul 
lui, nu-l va lăsa niciodată să se amăgească, ci va trim-
ite pe cel ce poate să-l îndrepteze. Iar a zice că pentru 
a mă îndrepta cred bănuielilor mele, aceasta este o 
îndreptare a diavolului, care voieşte să-l înşele.
 … Nu este, fraţilor, nimic mai greu ca bănuielile. 
Atât sunt de vătămătoare, încât de se vor învechi în 

noi, încep a ne încredinţa şi a gândi adevărat că ve-
dem lucruri, care nici nu sunt, nici nu pot să fie. Să vă 
spun pentru aceasta un lucru minunat, pe care l-am 
văzut eu însumi, tot pe când eram în obşte. 
Era acolo, un oarecare frate, care era supărat de 
această patimă şi atât credea gândurilor sale, încât 
nu se îndoia de nicio părere a sa că nu este aşa cum 
îi zicea gândul. Deci, cu vremea, crescând această 
patimă, la atâta înşelăciune l-a adus diavolul, încât, 
într-una din zile intrând în grădină şi iscodind şi 
priveghind ca să vadă ceva, i s-a părut că vede un 
frate furând smochine şi mâncând. Şi era ziua aceea 
vineri, nefiind încă două ceasuri de zi. 
După ce s-a încredinţat de părerea lui, căci, cu 
adevărat a văzut lucrul, s-a ascuns şi ieşind afară 
fără a zice nimănui nimic, a pândit la vremea Sfintei 
Liturghii, să vadă ce va face acel frate la împărtă-
şanie (ca unul ce furase smochine, şi după părerea 
lui şi le mâncase). Văzându-l că îşi spălă mâinile ca 
să se împărtăşească, a alergat şi a spus egumenului 
zicând: Iată, cutare frate merge cu ceilalţi fraţi să se cumine-
ce. Ci porunceşte să nu-l împărtăşească, pentru că eu l-am 
văzut astăzi de dimineaţă în grădină, furând smochine şi 
mâncând. 
Auzind egumenul acesta, s-a grăbit şi l-a chemat, 
până nu se apropiase de preotul care împărtăşea 
şi luându-l la o parte, i-a zis: spune-mi frate, ce este 
aceasta ce ai făcut astăzi?, iar acela, se miră şi-l întrebă: 
unde stăpâne? Iar egumenul i-a zis lui: când ai intrat 
în grădină de dimineaţă. Fratele răspunse mirându-se: 
nici gradina n-am văzut-o astăzi, nici aici nu am fost, ci 
acum am sosit de afară, căci îndată ce am ieşit de la utrenie, 
m-a trimis economul la cutare ascultare.
Şi era locul ce se spunea foarte depărtat şi de-abia 
sosise acel frate, atunci în vremea Liturghiei. Deci, 
chemând egumenul pe econom îl întrebă: unde ai tri-
mis pe cutare frate astăzi? Economul răspunse aceea ce 
zisese şi fratele, că la cutare sat l-a trimis. Egumenul 
zise: dar cum nu l-ai adus să ia blagoslovenie? Atunci 
economul făcu metanie, zicând: iartă-mă stăpâne, că 
te odihneai de osteneala deniei, pentru aceasta nu l-am adus 
să ia blagoslovenie. 
Egumenul, încredinţându-se, l-a slobozit de a mers 
şi s-a împărtăşit. Apoi, chemând pe acel ce credea 
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Rgândurilor sale, l-a canonisit şi l-a oprit de 

la Sfânta Împărtăşanie. Dar nu i-a făcut 
numai atât. Ci după ce au ieşit de la Sfânta 
Liturghie, făcând sobor, a spus întâmplarea 
cu lacrimi şi scoţând pe acel frate înaintea 
tuturor, l-a înfruntat şi greu l-a mustrat, 
pentru trei lucruri: întâi ca să ruşineze pe 
diavolul care îi semăna acele bănuieli; al 
doilea, ca să i se ierte păcatul prin necin-
stea aceea şi să se învrednicească a primi 
de aici înainte ajutor de la Dumnezeu; şi a 
treia oară, ca să înveţe şi pe ceilalţi fraţi, ca 
niciodată să nu creadă părerilor lor. 
Şi mult învăţându-ne pentru aceasta şi pe 
noi şi pe fratele, zicea că nu este alt păcat 
mai greu, decât bănuiala, încredinţându-
ne cu ce s-a întâmplat. Şi multe aseme-
nea ne învăţau părinţii, ca să ne ferim de 
stricăciunea bănuielilor. Deci, să ne sâr-
guim fraţilor, cu toată puterea noastră, ca 
să nu credem bănuielilor. Căci, cu adevărat 
alt păcat nu ne depărtează de Dumnezeu 
ca acesta, făcându-ne nebăgători de seamă 
de păcatele noastre şi cercetători de cele 
străine, îndeletnicindu-ne numai spre 
iscodirea celor ce nu ne sunt de folos, din 
care niciun bine nu ni se pricinuieşte, ci 
mai vârtos scârbe de multe feluri, şi din 
aceasta se pierde frica de Dumnezeu. Deci, 
de se vor semăna şi la noi bănuiri rele, din 
pricina răutăţii noastre, îndată să le înto-
arcem spre bine şi aşa nu ne vom strica, că 
aceste presupuneri nu lasă niciodată sufl-
etul în pace”2.

2 Avva Dorotei, Învăţături şi scrisori de suflet folositoare, 
Editura Bunavestire, Bacău, 2004.
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SfINţII MArTIrI BrâNcoveNI –  
MoDel De DoMNIe şI pIlDă  
De vIeţUIre creşTINeAScă

DoMNIA SfâNTUlUI voIevoD MArTIr  
coNSTANTIN BrâNcoveANU
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vlăSTAr De NeAM AleS

Sfântul Mucenic Constantin s-a 
născut în anul 1654 din vechiul 
neam boieresc al Brâncovenilor 
din Oltenia. Bunicul  său, mare-
le vornic Preda Brâncoveanul, a 
fost ctitor de vestite aşezăminte 
monahale, ca Mănăstirea Dintr-
un Lemn, zidită de el din temelie 
la 1634-1635, Mănăstirea Brân-
coveni, aşezământ din secolul al 
XVI-lea, zugrăvit şi înzestrat în 
1633 de Preda împreună cu un-
chiul său, Matei-Voievod Basarab 

şi Mănăstirea Gura Motrului, în 1653, pe care o va zugrăvi în 1705 nepo-
tul său, Sfântul Constantin.
Pruncul Constantin, rămas orfan de tată la vârsta de un an, a fost 
crescut în legea ortodoxă a străbunilor şi potrivit vredniciei sale bo-
iereşti, de mama sa, Stanca, din puternicul şi slăvitul neam al Canta-
cuzinilor, coborâtori din împăraţii Bizanţului.
În biblioteca bunicului său, Postelnicul Constantin Cantacuzino şi a 
unchiului său, Stolnicul Constantin Cantacuzino, tânărul Constan-
tin a găsit o comoară de cunoştinţe rară pe atunci în toată Europa 
răsăriteană. Ea cuprindea multe scrieri ale Sfinţilor Părinţi, cărţi de 
filosofie antică şi lucrări ştiinţifice. Din cărţile de filozofie a deprins 
înţelepciunea omenească, avându-l ca model pe marele filosof Platon, 
iar din cărţile duhovniceşti, a deprins înţelepciunea cerească şi pute-
rea de jertfă având ca model vieţile sfinţilor şi martirii Bisericii.
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Tânărul Constantin se întărea pe calea Ortodo-
xiei şi prin cercetarea mănăstirilor la hramuri şi 
în vremea posturilor. Participa la Sfintele Slujbe 
şi cerea sfaturi duhovnicilor iscusiţi. 

MAre Agă, MAre poSTelNIc  

șI MAre SpăTAr

Tânărul Constantin avea şi o bună pregătire de 
dregător şi ostaş. El a fost pe rând postelnic al 
doilea (vtori postelnic) în 1674 şi vtori logofăt, 
în 1678. În 1679, după venirea la domnie a un-
chiului său, Şerban, a fost ridicat în treapta de 
mare agă, aşadar, comandant de oşti şi răspun-
zător de paza capitalei ţării. A fost apoi numit 
ispravnic de scaun, mare postelnic şi, în 1682, 
mare spătar. 

voIevoD Al ţărII roMâNeşTI

În 1688, de vreme ce a murit Şerban-Vodă, a fost 
ales domn al Ţării Româneşti. Boierii s-au strâns 
cu toţii, fiind acolo şi Patriarhul de Constantin-
opol, Dionisie şi Vlădica Teodosie, Mitropolitul 
Ţării Româneşti; şi au ales pe logofătul Constan-
tin. Şi îndată ce sosi el acolo, ziseră cu toţii: „Lo-
gofete, noi cu toţii poftim să ne fii domn”. Iar el 
zise: „Dar de ce aş vrea eu domnia, de vreme ce ca un 
domn sunt la casa mea? Nu-mi trebuieşte să fi”. Însă 
ei ziseră: „Ne rugăm, nu lăsa ţara să intre alţi oa-
meni, sau răi sau nebuni, să o strice”. Şi-l luară 
de mâini spre biserică, de i-au citit molitfele de 
domnie, şi au mers de i-au sărutat toţi mâna, zi-
cându-i „Întru mulţi ani!” Iar boierii au jurat în 
faţa icoanei că vor fi cu dreptate şi-l vor sprijini 
pe domnitor. Aşa se rânduiau domnitorii ţării în 
zilele cele bune ale dreptei credinţe. 
Sfântul Constantin a luat cârma Ţării Româ-
neşti în vremuri de mari încercări pentru Europa 
de Răsărit. Împărăţia turcească intra într-o lun-
gă luptă de supravieţuire. Conducătorii papis-
taşi ai Veneţiei, Austriei şi Poloniei au încheiat, 
în 1684, o alianţă numită „Liga Sfântă” care, sub 
pretextul zdrobirii puterii turceşti, încerca să-i 
aducă pe creştinii robiţi de turci sub ascultarea 
lor. Austria ar fi vrut să cotropească toate cele 

trei Principate române. Polonia s-ar fi mulţumit 
numai cu Moldova şi Ţara Românească. O rază 
de speranţă părea să vină doar dinspre Rusia, 
ţară puternică şi ortodoxă. 
Când Sfântul Constantin a venit la Domnie, o 
solie românească, având în frunte pe aga Con-
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stantin Bălăceanu, era deja trimisă la Viena de 
fostul domnitor Şerban, ca să ceară primirea 
Ţării Româneşti în „Liga Sfântă”. Această alian-
ţă, fiind primejdioasă, binecredinciosul voievod 
Constantin Brâncoveanu i-a trimis lui Bălăceanu 
porunca să întrerupă tocmelile cu habsburgii, „să 
vie în ţară şi să se părăsească de cele ce gândeşte”. 
Aga Bălăceanu, dorind să-i ia locul domnitoru-
lui, n-a ascultat de poruncă, ci s-a alăturat oastei 
austriece trimisă în Ţara Românească împotriva 
Sfântului Constantin şi a turcilor, dar în lupta 
de la Zărneşti, austriecii au fost înfrânţi, aga Bă-
lăceanu şi-a găsit moartea, iar Sfântul Constan-
tin s-a întors cu bine la Bucureşti.
Desăvârşit cunoscător al situaţiei politice şi mi-
litare din această parte a lumii, voievodul Con-
stantin a înţeles că ţara trebuie ferită de război 
cu oricare din împărăţiile vecine, însă trebuie 
ferită şi de o alianţă cu vreuna din ele. O alianţă 
ar fi dus la ocuparea ţării cu oşti străine, la jafuri 
şi omoruri, precum şi la amestecul străinilor în 
treburile poporului nostru. Aceasta era cugeta-
rea luminată de Dumnezeu a binecredinciosului 
voievod Constantin. 
Iar fiind ţara ocupată de nemţi, domnul mer-
gând la Buzău la episcopie, a participat la Sfânta 

Slujbă a Bobotezei împreună cu boierii şi popo-
rul. Şi cu toată inima toţi se rugau să se milosti-
vească Dumnezeu de sărmana ţară. Iar Domnul 
face voia celor ce se tem de El, şi spre cel ce nădăjduieşte 
spre Dânsul, mila îl va înconjura (Psalmul 31,11). 
Că s-au speriat nemţii de mulţimea tătarilor ce 
veneau asupra lor, şi au fost siliţi să treacă în Ar-
deal. Iar tătarii au fost înduplecaţi cu multe da-
ruri să părăsească ţara. Aşa a izbăvit Dumnezeu 
neamul nostru şi de ciumă şi de lepră. 
Deşi mică, oastea ţării era bine pregătită pen-
tru că domnitorul făcea mari cheltuieli cerute 
de cumpărarea armelor şi plata ostaşilor. Şi a 
înființat voievodul regimente noi, de tălpaşi (in-
fanterişti), plăieşi (în partea de câmpie) şi roşiori 
(cavalerişti). La Cerneţi a fost înfiinţată o căpită-
nie de graniţă. Pe Dunăre pluteau corăbii militare 
româneşti. Cunoştea bine domnitorul că slăbirea 
armatei îngăduie ca ţara să fie pradă lupilor. 
Cei 26 de ani în care Sfântul Constantin a câr-
muit Ţara Românească au fost socotiţi de croni-
carii vremii drept anii în care se împlinise ectenia 
Sfintei Liturghii: „Pentru îmbelşugarea roadelor 
pământului şi pentru vremi paşnice, Domnului 
să ne rugăm!” Că binecuvântează Dumnezeu pe 
cei care-L binecuvântează pe Dânsul, iar pentru 
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dreapta credinţă şi evlavia Domnitorului se revarsă mila lui Dum-
nezeu asupra celor care l-au ales şi asupra neamului lor. Xenopol îl 
caracterizează drept „cel mai deplin acrobat politic ce au stătut vreo-
dată în capul popoarelor”1 şi încă: „Acest simplu fapt – că a domnit 
peste 25 de ani, ne arată că el trebuie să fi fost o fire de om deosebi-
tă… Dacă ne gândim la vremurile grele când el a domnit, când Poar-
ta purta două mari războaie care trebuiau să aducă asupra domnului 
român cele mai mari greutăţi, (…) trebuie ca mintea lui Brâncovea-
nu să fi fost de o dibăcie cu totul afară de cale, pentru ca el să stea în 
tot acest răstimp de strajă pe tronul muntean”.

cTITor De lăcAşUrI SfINTe

Cunoscând din Sfânta Liturghie că Domnul binecuvântează pe cei 
ce iubesc podoaba casei Sale, Sfântul Constantin Vodă Brâncoveanu 
a fost unul din marii ctitori din Ţara Românească, atât prin numă-
rul dumnezeieştilor lăcaşuri înălţate sau rectitorite de el, cât şi prin 
frumuseţea picturii, icoanelor şi va-
selor liturgice dăruite. În vremea lui 
s-a plămădit „stilul brâncovenesc”, 
ultimul capitol mare al artei vechi 
româneşti şi unul dintre cele mai 
strălucite din arta creştină de după 
căderea împărăţiei bizantine. Isto-
ricii consemnează 19 biserici zidite 
din temelii de Sfântul Constantin 
sau rezidite, reparate şi înfrumuse-
ţate de dânsul pe tot cuprinsul Ţării 
Româneşti. În 1683 repară Biserica 
Mănăstirii Bistriţa şi Biserica Sfân-
tul Dimitrie din Potlogi. În 1688 
zidește Biserica Sfântul Gheorghe 
la Mogoșoaia. În 1706 înnoieşte lă-
caşul Mănăstirii Arnota, ctitorie a 
lui Matei-Vodă Basarab. 
Sfântul Constantin a zugrăvit biserica Mănăstirii Sfin-
ţii Arhan gheli din Târgşor, ctitorie a lui Antonie-Vo-
dă, străbunicul doamnei sale Maria şi a rezidit biserica 
Mănăstirii Mamun, împodobind-o cu zugrăveala iscu-
sitului meşter Pârvu Mutu. Binecredinciosul voievod a 
înnoit Mănăstirea Snagov, biserica domnească Sfânta 
Paraschiva din Râmnicul Sărat, Mănăstirea Dealu, bi-
serica domnească din Târgovişte. 

1 Xenopol, A.,D., Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. VIII, ed. A III-a, Bucureşti, 1929, p. 64.
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Mănăstirea Hurezi a fost târnosită în 1694. Tot în 1694 s-au 
isprăvit şi chiliile Mănăstirii Sfântul Gheorghe din Bucu-

reşti, mănă stire închinată Ierusalimului. În 1698 a fost 
ctitorită biserica din Făgăraş. Între 1698-1703 a fost 
refăcută biserica Mănăstirii Polovragi, iar între 1701-
1702 a fost înnoită Mănăstirea Govora. 
 
SprIjINITor Al TIpărIrII cărţIlor orToDoxe

Sfântul Constantin se îngrijea şi de rosturile du-
hovniceşti, culturale şi educative ale ctitoriilor sale.

Tiparniţele domneşti ale mitropoliilor, episcopiilor şi 
mănăstirilor mari scoteau cărţi folositoare de suflet în ro-

mâneşte, dar şi în alte limbi ale creştinilor supuşi de tirania 
turcească. În timpul cât a cârmuit el, au lucrat în Țara Românească 

nouă tipografii, care au scos 84 de cărţi în română, greacă, slavonă 
şi arabă. Aceste cărţi erau tălmăciri româneşti din Sfânta Scriptură, 
cărţi liturgice (Liturghierul, Molitvelnicul, Ceaslovul, Octoihul, Tri-
odul, Penticostarul), scrieri ale Sfinţilor  Părinţi. Cărţile erau dăruite 
de Domnitor, nu vândute. El socotea aceasta o datorie pentru zidirea 
duhovnicească a binecredincioşilor. 
Fiind foarte iubitor de învăţătură, Brâncoveanu întemeiază „academii 
şi şcoli în mai multe limbi”2. În 1688 în Ţara Românească nu exista 
decât învăţământ elementar. Brâncoveanu pune bazele învăţământu-
lui superior românesc, şi organizează în chiliile de la Sf. Sava „Aca-
demia domnească”, unde se preda cu profesori din lumea întreagă: 
logica, istoria, fizica, metafizica, matematica, retorica, poetica, astro-
nomia, psihologia, greaca şi latina, franceza şi italiana. Împreună cu 
Mitropolitul Sfânt Antim Ivireanul, tipăreşte prima ediţie integrală a 
Sfintei Scripturi în româneşte: Biblia lui Şerban Cantacuzino (1688). 
Luptând împotriva propagandei catolice,  îi cere lui Ieremia Cacavela 
să traducă din latină Istoria papilor (a lui Platina), unde sunt adăuga-
te comentariile traducătorului în care se combat dogmele catolice şi se 
apără Ortodoxia. În 1690 tipăreşte Manual împotriva schismei papista-
şilor”, manual distribuit gratuit. Lângă stema Ţării Româneşti se află 
scris: „aşezată între lună şi soare pe radioasele ramuri ale Ortodoxiei, 
răzbind papismul cu baston şi sabie”3. Tipăreşte multe alte cărţi de 
mărturisire ortodoxă şi combatere a ereziilor catolice şi calvine.
Sfântul Constantin a ajutat prin bogate danii, tipărirea la Veneţia, în 
1712, a Marelui Dicţionar sau Tezaurul întregii limbi greceşti, într-o ediţie nouă, 
îngijită de Gheoghe Trapezuntul, profesor la Academia Domnească din 
Bucureşti. Era pe atunci cel mai mare dicţionar al limbii eline.

2 Prefaţa unui mansuscris caligrafiat în 1702, aflat în Biblioteca Naţională de la Viena, în Buluţă 
Gh., Comori de cultură şi artă românească, în M.I., apr 1988, p 10. 
3 Bianu, I. Hodoș, N., Bibliografie românească veche, vol. I (1508-1716), București, 1903, p. 398

Cea mai grea perioadă, 
calvarul închisorilor, a 

fost cea petrecută în 
închisoarea Pitești, unde 

a stat aproape un an de 
zile. La Pitești este închis 

în august 1949, în aripa 
sudică a închisorii, în ce-

lula 9, la etajul 1, imediat 
lângă camera marelui 

torţionar, Ţurcanu. 
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lUpTA îMpoTrIvA UNIAţIeI

Adunarea papistașilor, rupându-se de ade-
vărata Biserică a lui Hristos în anul 1054, 
a pierdut harul Preasfântului Duh și a do-
vedit aceasta atât prin mulțimea de erezii 
în care a căzut, cât și prin crimele cumplite 
ale inchiziției, cruciadelor și uniației. 
Văzând că ortodocșii sunt statornici în 
credință, papii au uneltit viclenia uniației, 
prin care le promitea preoților ortodocși 
îmbunătățirea situației materiale prin 
aderarea lor la hibridul „greco-catolic”. 
Greco-catolicii își puteau păstra formele 
exterioare ale cultului, însă erau obligați 
să îl pomenească și să îl recunoască pe 
ereziarhul papă ca patriarh al Romei și ca 
cel mai înalt patriarh al Bisericii. 
Din documentele istorice cunoaștem 
foarte bine intențiile cele viclene ale 
papistașilor. Episcopul Athanasie Anghel 
uită de făgăduinţele făcute la Bucureşti 
în faţa Mitropolitului Teodosie şi a Pa-
triarhului Dositei al Ierusalimului de a păstra 
dreapta credință şi semnează unirea cu papista-
şii. Când se află că el a fost „rehirotonit” episcop 
papistaș la Viena şi că a depus jurământ să rupă 
legăturile cu Ţara Românească, începând cu 25 
februarie 1701 se întrerupe orice relaţie biseri-
cească cu Athanasie. Iar Patriarhul Dositei al 
Ierusalimului aruncă anatema asupra lui. 
Cei dintâi care au protestat împotriva uniaţiei 
au fost românii din Șcheii Braşovului sfătuiţi de 
Patriarhul Dositei să se ferească de a avea legă-
turi cu Athanasie. 
Braşovenii s-au prezentat la Alba Iulia protestând 
împotriva instalării unui episcop unit în catedra-
la istorică a românilor ortodocşi din Ardeal. De 
la catedrală, suita s-a îndreptat spre reşedinţa mi-
tropolitană (mănăstirea oraşului) unde delegaţia 
a repetat protestul dar a fost alungată cu forţa. 
Vestea unirii unor români din Ardeal cu adu-
narea papistaşilor şi statornicia braşovenilor în 
credinţa strămoşească îl determină pe voievodul 
Constantin Brâncoveanu să le adreseze acestora 

la 5 iulie 1701 o scrisoare prin care le făgăduieş-
te ajutor prin scris şi faptă. Voievodul intervine 
la împăratul Leopold să nu forţeze pe românii 
ortodocşi la unire. În urma acestei intervenţii, 
Leopold garantează românilor ortodocşi liberta-
tea religioasă. Neoficial însă, împăratul Leopold 
dă dispoziţii generalului Rabutin să facă sforţări 
de a-i trece pe românii ardeleni la biserica unită. 

IATă ScrISoAreA DoMNITorUlUI căTre 

BINecreDINcIoșII DIN BrAșov:

„Io Costandin voevod Bojiĭu milostiĭu gospodarŭ zemli 
Vlahscoe
Molitvelor voastre preoților dela Brașov și altor bătrâni 
den Șchéĭ sănătate vă poftim, carté ce aț trimis néu venit 
și toate căte ne scrieț am înțeles. Căt pentru dumnéluĭ 
piscupul de aciĭ din Ardél, în ce félĭu s-aŭ purtat și ce aŭ 
făcut am conoscut din scrisoare-vă, de care bună nădéj-
de am avut și încredințat săntem, că Dumnezeŭ unora 
ca acestora, cariĭ ocărăscu și nu cinstescu légé întru 
care s-au pomenit și înainté lui Dumnezeŭ s-au fă-
găduit, cu degrab le va răsplăti, că de multe ori aceas-
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ta am văzut, că cel ce-ș lasă légé sa și poftéște alta, ĭ-aŭ plată de la direptul 
Judecător Dumnezeu, ĭar molitva voastră și dumnévoastră alalți pravoslavnici, 
cumcă nimic nu v-aș lunecat, nici aț umblat după acéĭa, ci aț păzit curata lége 
cé pravoslavnică caré de la părințiĭ și moșii voștri o aveț, de aceasta foarte 
néu părut bine și ném bucurat, căcĭ cunoaștem că aț făcut lucru cinstit și 
cuvios, plăcut lui Dumnezeu și oamenilor celor înțelepți, dela care Dumnezeu 
rugăm să vă întăréscă și să vă păzéscă tot în cea strămoșască pravoslavnică 
lége, să o puteț ținé și păzi curată și nezmintită, căci noi vedem și de la curté 
împărătéscă  dela Becĭ avem știre că piscupul n-are voe împărătéască ca să facă 
silă oamenilor, fără că numaĭ ceĭ ce vor vré de voĭa lor. Decĭ nu găndim, nici 
socotim că să va tinde dumnélui maĭ mult den cătu-ĭiaste porunca, și ales, că la 
acé besérică săntem și noĭ ctitorĭ, de vréme ce ĭaste făcută de răposațiĭ Domniĭ 
aĭ acești țărĭ  ce trebuiaște să păzéscă și să urméze légé care au ținut pănă acum 
și noĭ iarș cu céĭa ce va fi de pre parté noastră a vă păzi și avă ajuta, cu céia ce 
se va puté, nu vom lipsi. Înțeles-am, că și părințiĭ dela Făgăraș și alțĭ creștini 
pravoslavnicĭ, ĭarăș asémené nimic nu s-aŭ lunecat cu firé, ce ș-au păzit cinsté 
legiĭ sale, care și de aceasta mult ném bucurat, măcar că așa li s-au căzut a 
și face, dé vreme ce noi acé sfăntă besérecă o am rădicat și o am făcut cu acé 
nădejde că o închinăm présfănțitei săborniceștii a răsăritului Beséreci și că va 
fi prăn putință preoțiĭ și creștiniĭ lăcuitoriĭ de acolo, de acé pravoslavie să nu să 
lipséscă și noi iar zicem, cu céia ce ne va fi prin putință aĭ căuta și aĭ păzi nu 
vom lipsi. Aceasta acum și Dumnezeu pururé să vă fie într-ajutor.
Iulie 5, 7209
Io Costandin voevod”

Cinstindu-l pentru osteneala sa în apărarea drep-
tei credințe, Patriarhul Calinic al Constantinopo-
lului îi scrie Voievodului Constantin următoarele: 

„Prealuminate Doamne, precum vedem, cugeți ca 
un al doilea Patriarh și ai prevedere pentru orice 
pricină bisericească și te îngrijești de Biserică în 
multe; pentru care ne faci să gândim că, deoarece 
lucrezi și cele ale Domnilor și cele ale Patriarhi-
lor, laudă Luminăției tale și de trei ori laudă se 
cuvine, bucură-te și te veselește, căci multă răs-
plată te așteaptă în ceruri pentru ostenelile tale”.

fAMIlIA BrâNcoveANU,  

MoDel De vIeţUIre creşTINă

Binecredinciosul Voievod Constantin şi Doam-
na lui, Maria, au avut patru fii şi şapte fiice. Din-
tre cei patru fii, întâiul născut, Constantin, purta 
numele tatălui său, nume al primului împărat 
creştin, Constantin cel Mare. Al doilea, Ştefan, a 
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fost numit astfel în amintirea Binecredinciosului Voievod Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. Al treilea, Radu, purta numele întemeietorului Ţării 
Româneşti, Radu Negru-Vodă, începătorul dinastiei Basarabilor. Al 
patrulea a fost numit Matei ca strămoşul său apropiat Matei-Vodă 
Basarab, mare ctitor şi cârmuitor într-o lungă domnie de pace. 
Doamne Maria Brâncoveanu îşi îngrijea toţi fiii în frica lui Dumne-
zeu şi în simţul dragostei de neam. Adeseori făcea cu cateheze, după 
ce se adunau împreună pentru săvârşirea rugăciunilor de dimineaţă 
sau de seară, studiau şi se întreceau în scrieri poetice şi literare. Avea 
strânse legături cu Patriarhul Ierusalimului, aceasta reiese şi din co-
respondenţa scrisă dintre aceştia, de unde se poate vedea dragostea 
Brâncovenilor pentru Ortodoxie, râvna de a apăra Adevărul neştirbit 
al ortodoxiei, dar şi nenumăratele danii oferite de familia Brâncovea-
nu Patriarhiei Ierusalimului. Dar nu numai Ierusalimul s-a bucurat 
de daniile brâncovenilor, ci până la Sinai şi la Sfântul Munte Athos 
au ajuns bunăvoinţa şi darurile marelui Voievod. 
Deprinşi cu pravila bisericească, erau nelipsiţi de la sfintele slujbe şi 
adeseori, fiii mai mari alcătuiau laude Sfinţilor prăznuiţi. Astfel s-au 
păstrat câteva din scrierilor fiilor lui Brâncoveanu:

MUceNIcIA SfINţIlor BrâNcoveNI, AreSTAţI îN vINereA 

pATIMIlor, MArTIrIzAţI lA prAzNIcUl ADorMIrII MAIcII 

DoMNUlUI

Vizirul Gin Ali-paşa avea de multă vreme ură mare împotriva Sfân-
tului Constantin, nesuferind să vadă cum un principe de credinţă 
creştină are atâta putere încât îşi poate păzi ţara necotropită de oas-
tea turcească. De aceea, vizirul căuta prilej să-l răstoarne din scaunul 
Ţării Româneşti pe Sfântul Constantin-Voievod, să-i ia averile şi, 
dacă ar putea, să-l facă să lepede credinţa creştină.
Prilejul s-a ivit după războiul din 1711 dintre împărăţia Rusiei şi a 
Turciei, când armatele lui Dimitrie Cantemir au fost biruite de pă-
gâni. Turcii au aflat că oştile moldoveneşti au fost ajutate în taină de 
Constantin Vodă, voievodul fiind pârât chiar de unii dintre boierii săi. 
Aceşti nelegiuiţi au îngrămădit 
asupra capului lor încă o osân-
dă: au întocmit scrisori ticluite 
din care să reiasă că domnul 
Ţării Româneşti era vrăjmaş 
împărăţiei otomane. 
Vrăjmaşii Sfântului Constantin 
au ales vremea cea mai potrivi-
tă pentru împlinirea planului 
lor. Era către sfârşitul postului 
Sfintelor Paşti din anul 1714. 
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Fiind ajutaţi de boierii trădători, păgânii au 
prins pe Constantin Vodă în Vinerea Patimilor 
cu toată casa lui şi l-au dus la Constantinopol. 
Aici au fost aruncaţi în temniță. 
Despre clucerul Ianache, cel care a primit 
moartea mucenicească împreună cu domnul 
său, ştim că făcea parte din neamul vechi al 
boierilor Văcăreşti şi că era binecredincios şi 
sfetnic de încredere al Sfântului Constantin. El 
a ctitorit biserica Sfântului Nicolae din Văcă-
reşti. Prietenia strânsă cu domnitorul i-au atras 
bănuielile şi ura vizirului Gin Ali-paşa care îl 
cunoştea bine, căci marele clucer Ianache fuse-
se sol la Poartă al domnului Ţării Româneşti. 
De aici a urmat prinderea, întemniţarea, chinu-
irea şi apoi omorârea sa. 
Timp de patru luni, Sfântul Constantin a fost 
supus la chinuri de călăii sultanului, biciuit, ars 
cu cârlige înroşite în foc, spânzurat de picioare, 
ca să mărturisească faptele de care era învinuit 
şi să se lepede de credinţa creştinească. Dar, ne-

reuşind păgânii nimic, au hotărât moartea tuturor Brâncovenilor de 
parte bărbătească, pentru ziua de 15 august 1714, spre a batjocori 
Praznicul Adormirii Maicii Domnului. 
Osândiţii au fost aduşi pe jos şi desculţi la locul uciderii lor. După 
ce li s-a citit osânda, călăul a tăiat capul clucerului Ianache. Au fost 
apoi tăiaţi fiul cel mare, Constantin, care avea 31 de ani, Ştefan de 
29 de ani, Radu, de 24 de ani, înaintea ochilor tatălui lor. Spun cei ce 
erau de faţă şi au istorisit în scris aceste cumplite fărădelegi, că Matei, 
fiul cel mai mic al Sfântului Constantin, în vârstă de numai 12 ani, 
înspăimântat de pieirea fraţilor săi, ar fi avut o clipă de slăbiciune 
firească la vârsta lui fragedă, ceea ce a dat musulmanilor speranţa 
că va trece la credinţa lor. Dar Sfântul Constantin i-a spus cu glas 
limpede: „Din sângele nostru n-a fost nimeni care să-şi lepede credinţa!” 
Atunci, întărit de harul lui Dumnezeu, tânărul Matei a spus gâdelui: 
„Vreau să mor creştin, loveşte!”, şi îndată gâdele îi reteză capul ca şi 
celorlalţi. În sfârşit îi tăie capul şi tatălui. După aceea trupurile lor au 
fost aruncate în mare, iar capetele au fost atârnate în faţa bolţii celei 
mari a Saraiului şi au rămas acolo vreme de trei zile. 
Dumnezeu n-a voit ca Moaştele Sfântului Mucenic Constantin să 
rămână ascunse în mare. Credincioasa sa soţie a vegheat ca trupul 
domnitorului să fie scos din apă şi înmormântat în taină la Mănăstirea 
Sfânta Panaghia Camariotissa din insula Halki, ctitorie a voievodului. 
În 1720, când doamna Maria a adus Moaştele în ţară, Oltenia se 
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afla de doi ani sub stăpânirea ereticilor austrieci. De aceea, Sfintele 
Moaşte nu au fost aduse la Hurez, ci au fost îngropate în taină în 
biserica Sfântului Gheorghe din Bucureşti. 
Pe candela de argint care luminează deasupra cinstitului mor mânt 
se află scris: „Această candelă ce s-au dat la Sfeti Gheorghe cel Nou, 
luminează unde odihneasc oasele fericitului Domn Io Constandin 
Brâncoveanu Basarab Voievod şi iaste făcută de Doamna Măriei 
Sale Maria, carea şi Măriia Sa nădăjduieşte în Domnul iarăşi aicea să 
i se odihnească oasele. Iulie în 12 zile, leat 7288 (adică 1720)”.
În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canoni-
zat pe aceşti Sfinţi Mucenici, arătând vrednică de urmat pilda măr-
turisirii lor. Pentru ale căror sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hris-
toase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
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MărTUrIsIrIle De creDINță  
Ale fIIlor lUI coNsTANTIN  
BrâNcoveANU

DIN pANegIrIcUl AlcăTUIT De  
ŞTefAN BrâNcoveANU îN cINsTeA  
ADorMIrII MAIcII DoMNUlUI,  
DeDIcAT MAMeI sAle, DoAMNA MArIA.

pA
N

eg
Ir

Ic

Preablândă Stăpână şi dulcea mea mamă!
Nu este cu putinţă, la vârsta în 
care mă aflu, să întocmească omul 
cugetări înalte, să le alcătuiască în 
chip armonios şi să le compună 
după elocvenţa cerută – încât, 
dacă e cu putinţă ca şi în acest 
cuvinţel să se afle vreo cugetare 
aleasă, o rânduială bine alcătuită 
sau vreo formă artistică, aceasta 
va fi o dăruire a Împărătesei În-
gerilor, care ajută cu mâna sa cea 
preamilostivă şi-i împuterniceşte 
pe aceia care cercetează cu evlavie 

mărirea şi lauda ei. Acelaşi lucru se petrece şi întru faptele tale, Stăpâ-
nă preaevlavioasă, pentru că în mai toate făptuirile tale străluceşte o 
putere neobişnuită, adică o lucrare şi un obicei către Mireasa cea fără 
prihană, care priveşte cu ochi veseli şi primeşte ruga ta umilă, vpe care 
o săvârşeşti la pregătirea şi începutul a toată fapta cea bună. 
Această deprindere plăcută lui Dumnezeu, ca o oglindă trebuie să o 
aibă înaintea lor fiii Bisericii, pentru ca să se îndrepteze orice lucrare 
spre cinstea şi mărirea Atotputernicului Dumnezeu, prin solirea şi 
acoperământul Maicii Pururea Fecioare Maria. 
Iată, dar, Stăpână iubitoare de Dumnezeu, pentru ce-ţi dedic aceas-
tă sfinţită imnologie, pe care am compus-o nu numai pentru ca să 
primeşti un ospăţ sufletesc, prin ascultarea laudelor preamăritei Fe-
cioare, ci ca să se înveţe şi poporul lui Dumnezeu să pună ca temelie 
statornică la toată lucrarea călduroasa solire a Născătoarei de Dum-
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nezeu celei pline de dar. Primeşte, dar, cu inimă 
de mamă, acest mic dar al fiului celui iubitor de 
mamă, primind dimpreună şi îndatorata umilin-
ţă din inima fiiască, mama mea cea blândă! Şi 
aşa să te am, prin solirile celei Preacurate, împre-
ună cu preablândul meu Domn şi părinte, întru 
zile îndelungate şi mulţi ani, păzită de tot răul.
Al blândeţei tale supus şi prea umil fiu, Ştefan 
Brâncoveanu”1.

cUvâNT Al fIUlUI rADU BrâNcoveANU lA 

pATIMA ceA MâNTUIToAre A cUvâNTUlUI 

DUMNezeU-oM

„Cu cazne fiind urgisit, ruşinat şi schingiut, merge 
Iisus purtând Crucea. Aceasta este greutatea pă-
catelor noastre; şi cât este ea de apăsătoare, să o 
pricepem dintru aceea că, purtând-o Dumnezeul 
nostru, din pricina greutăţii mai mult decât o dată 
a căzut pe cale. Se suie la Golgota şi, ostenit fiind, 
Cel Care atât de mult a suferit pe cale, ajungând 
la fruntariul pătimirii, este întins pe patul dure-
ros al Crucii, spre a Se odihni. Deschide mâinile 
Sale pentru a ne primi în braţele Sale. Înclină ca-
pul, arătând prin acest semn că pe toţi ne cheamă 
către El. Strigă cu glas mare, pentru a-L auzi toţi 
că este însetat de mântuirea tuturor; şi, ca un Păs-
tor bun, sufletul Său şi-l pune pentru oi. Se înal-
ţă în văzduh, pentru ca să fie Mijlocitorul între 
Dumnezeu şi oameni. Grabnic se întunecă ziua, 
poate pentru ca să dea somn dulce Făcătorului a 
toate, Celui ostenit; sau poate, voind Domnul ca 
pământul cel uscat să-l ude cu sângele Său, a făcut 
ca soarele să-şi tragă înapoi razele, pentru ca să nu 
usuce sângele acela cu ale sale calde raze. 
S-a cutremurat pământul, pentru preamarea 
facere de bine; şi, dintru a sa bucurie s-au des-
chis mormintele şi vii i-a scos afară pe cei morţi 
dintru el. Pietrele s-au despicat, pentru că ini-
mile iudeilor erau atât de înăsprite, după cum 
sunt şi ale noastre astăzi, încât de o ucidere aşa 
de sângeroasă şi de o moarte mult-dureroasă a 

1 Vezi textul integral al acestor cuvântări şi prezentarea lor în 
Martirul Sfinţilor Brâncoveni, ediţia a II-a, Editura Sophia, 2007, 
pp. 121-172.

Făcătorului şi a Plăsmuitorului nostru nu s-au 
întristat, n-au suspinat, n-au plâns, n-au suferit, 
spre tulburarea şi ruşinarea noastră se desfac şi 
se despică pietrele, pentru a ne adeveri că firea 
necuvântătoare este mai simţitoare şi mai miloa-
să decât inimile noastre. 
Iată, dar, este deschisă acum milostivirea îndură-
rii dumnezeieşti pentru cei răniţi; cu toţii, dar, să 
alergăm cât mai cu grăbire! De am avea piept de 
aramă şi inimă de diamant, arama – în topitoarea 
dragostei dumnezeieşti, unde este un astfel de foc – 
se topeşte, iar diamantul cu Sângele cel viu al Mie-
lului se desface. Iarăşi, de suntem răniţi de moarte 
sau chiar morţi, coasta cea împunsă a Mântuito-
rului fie-ne mormânt! Şi chiar vii de suntem, să 
murim la Tronul vieţii, la Crucea cea purtătoare 
de viaţă. Să alergăm cu toţii şi, lăsând toată gri-
ja cea lumească, să cădem cu suspinuri şi lacrimi 
la picioarele cele pironite ale Dumnezeului celui 
Răstignit. Să ne aruncăm în braţele Crucii, pentru 
ca lumea să se răstignească întru noi şi noi lumii. 
Să ne afundăm întru acea „Mare Roşie”, pentru a fi 
număraţi cu aceia «care şi-au înălbit hainele lor în 
sângele Mielului» (Apocalipsa 7,14). 
Să alergăm cât mai iute, cu grăbire să ne sârgu-
im, ca să aflăm în ţarina cea arată – comoara, în 
pământul cel binecuvântat – sămânţa cea aleasă, 
în izvorul vieţii – apa cea plină de har, în ocări 

– cinstirile, în pălmuiri – biruinţele în învinuiri 
– iertarea, în trestie – sceptrul, în urâciune – fru-
museţea, în nenorociri – fericirea, în împrejurări 
grele – norocirea, în prigoane – pe Dumnezeu, 
în moarte – viaţa. Amin”.
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BALADA SFÂNTULUI  
coNSTANTIN BrÂNcoveANU

-Brâncovene Constantin, 
Boier vechi şi domn creştin, 

Adevăr e c-ai gândit, 
Pân-a nu fi mazilit, 

Să desparţi a ta domnie 
De a noastră-mpărăţie? 
Bani de aur ai bătut,[4] 

Făr-a-ţi fi de mine teamă, 
Făr-a vrea ca să dai seamă!

-De-am fost bun, rău la domnie 
Dumnezeu singur o ştie; 

De-am fost mare pre pământ, 
Cată-acum de vezi ce sunt!

-Constantine Brâncovene! 
Nu-mi grăi vorbe viclene! 

De ţi-e milă de copii 
Şi de vrei ca să mai fii, 

Lasă legea creştinească 
Şi te dă-n legea turcească!

-Facă Dumnezeu ce-o vrea! 
Chiar pe toţi de ne-aţi tăia 
Nu mă las de legea mea!

Sultanul din foişor 
Dete semn lui imbrohor, 

Doi gealaţi veneau curând 

Într-o joi de dimineaţă, 
Zi scurtării lui din viaţă, 

Brâncoveanu se scula, 
Faţa blândă el spăla, 

Barba albă-şi pieptăna, 
La icoane se-nchina; 
Pe fereastră el căta 

Şi amar se spăimânta!

-Dragii mei, coconi iubiţi! 
Lăsaţi somnul, vă treziţi, 

Armele vi le gătiţi, 
Că pe noi ne-a-nconjurat 

Paşa cel neîmpăcat,[1] 
Ieniceri cu tunuri mari 

Ce sparg ziduri cât de tari!

Bine vorba nu sfârşea, 
Turcii-n casă năvălea, 

Pe toţi şase mi-i prindea 
Şi-i ducea de-i închidea 

La Stambul, în turnul mare[2] 
Ce se-nalţă lângă mare, 
Unde zac feţe domneşti 

Şi soli mari împărăteşti.[3] 
Mult acolo nu zăceau 
Că sultanu-i aducea 
Lângă foişorul lui 

Pe malul Bosforului.
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Săbiile fluturând, 
Şi spre robi dacă mergeau 

Din coconi îşi alegeau 
Pe cel mare şi frumos 

Şi-l puneau pe scaun jos. 
Şi când spada repezea 

Capul iute-i reteza! 
Brâncoveanu greu ofta: 
„Doamne, fie voia Ta!”

Cei gealaţi iarăşi mergeau 
Şi din doi îşi alegeau 
Pe cel gingaş mijlociu, 
Cu păr neted şi gălbiu, 
Şi pe scaun îl punea 

Şi capul îi reteza! 
Brâncoveanu greu ofta: 
„Doamne, fie voia Ta!”

Sultanul se minuna 
Şi cu milă îi grăia: 

-Brâncovene Constantin, 
Boier vechi şi domn creştin! 

Patru fii tu ai avut, 
Din ei, trei ţi i-ai pierdut, 
Numai unul ţi-a rămas! 
Cu zile de vrei să-l las, 
Lasă legea creştinească 

Şi te dă-n legea turcească!

-Mare-i Domnul Dumnezeu! 
Creştin bun m-am născut eu, 

Creştin bun a muri vreu… 
Taci drăguţă nu mai plânge 

Că-n piept inima-mi se frânge, 
Taci şi mori în legea ta, 

Că tu ceru-i căpăta!

Imbrohorul se-ncrunta, 
Gealaţii înainta, 

Şi pe blândul copilaş, 
Dragul tatii fecioraş, 
La pământ îl arunca 

Şi zilele-i ridica 

Brâncoveanu greu ofta 
Şi din suflet cuvânta: 

„Doamne, fie voia Ta!”

Apoi el se-ntuneca, 
Inima-i se despica, 
Pe copii se arunca, 
Îi bocea, îi săruta, 

Şi turbând apoi striga: 
-Alelei! Tâlhari păgâni! 

Alei! Voi feciori de câini! 
Patru fii eu am avut, 

Pe toţi patru i-aţi pierdut! 
Dar-ar Domnul Dumnezeu 

Să fie pe gândul meu: 
Să vă ştergeţi pre pământ 

Cum se şterg norii de vânt, 
Să n-aveţi loc de îngropat, 

Nici copii de sărutat!

Turcii crunt se oţărau 
Şi pe dânsul tăbărau 
Şi zilele-i ridicau… 

-Câini turbaţi, turci, liftă rea! 
De-aţi mânca şi carnea mea, 

Să ştiţi c-a murit creştin 
Brâncoveanu Constantin
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CONSTANTIN BRâNCOveANU 
 – BASARABA –

eROU mARTIR Al UNITăţII  
şI INDepeNDeNţeI NAţIONAle  
CRImA pOlITICă DIN 17141 

de conf. univ. dr. G.D.Iscru

p
O

R
TR

eT

CONTexT ISTORIC

Biruind din nou opoziţia pă-
mânteană/naţională antigreco-
levantină, avându-i în frunte pe 
Cantacuzini, dintre care unul, cel 
mai energic şi mai răzbătător, oa-
recum contradictoriu, Şerban, a 
ajuns Domn (1678-1688), altfel 
s-au „pus la cale” problemele Ţării 
Româneşti. A scris Ion Neculce 
despre Şerban Cantacuzino că 
gândea „să fie el împărat”2 (al unui 
Bizanţ renăscut, n.n.) iar Nicolae 
Iorga a interpretat pe cei doi „ţ” de 

pe sigiliu că ar însemna „Ţar Ţarigradscoi” – ceea ce n-ar fi exclus, ca vis 
himeric; a fost Şerban-Vodă o fire temperamentală, dar actele lui po-
litice nu-l arată ca pe un dezechilibrat şi hrănitor de himere. Reţinem 
însă, la el, o soluţie de unire cu Moldova, dar nu inadecvată momentului, 
ca odinioară la Vasile Lupu, ci prin metode mai „combinate”, mai „tur-
co-bizantine”, printr-o „alianţă” dinastică. A nutrit, el şi boierii pe care 
se sprijinea, speranţa eliberării de sub turci şi de aceea i-a fost, discret, 
de folos regelui Jan Sobiesky la despresurarea Vienei (1683), dar a 
înţeles bine politica expansionistă a Habsburgilor şi a căutat să evite 
căderea ţării sale sub „suzeranitatea” lor. Şi numai sub presiunea for-
ţelor imperiale, pătrunse în ţară, a trimis o delegaţie la Viena pentru 
a încheia un Tratat, dar instrucţiunile date delegaţiei – un program 

1 Preluată din Tâlcuirea Sfintei Liturghii, de Preot Ilarion V. Felea, în curs de apariţie.
2 Ion Neculce, Opere, ed. G. Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982, p. 295.
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politic veritabil! – erau astfel formulate încât nu puteau fi acceptate 
de un imperiu acum eliberat de pericolul otoman. Tratativele puteau 
să dureze – şi se mai câştiga timp! Or, Habsburgii, în euforia victoriei, 
dornici s-o valorifice din plin, erau foarte grăbiţi. Reţinem, între altele, 
că Şerban dorea să fie şi în Moldova Domn Cantacuzin – dar, desigur, 
nu un depravat ca vărul său, Dumitraşcu, pe care n-a ezitat să-l înlocu-
iască! – ceea ce, fireşte, „nemţii cei mari” au respins, cum consemnează, 
neprieten, anonimul brâncovenesc. În Domnia lui s-a reluat renaşte-
rea culturală. Dacă ar fi numai traducerea şi tipărirea Bibliei – un unic 
instrument de credinţă şi de limbă în sprijinul unităţii Neamului! –, 
încă ar fi suficient! În Ardeal a reuşit să impună pe mitropolitul Sava 
Brancovici, fratele prietenului său, Gheorghe Brancovici şi a sprijinit 
ortodoxia împotriva presiunii calvine. Erau gânduri, materializate prin 
acte politice, fireşti la un Domn român, pentru Neamul său întreg în 
care familia sa de greci, puternic „împământeniţi”, se integrase.

pRegăTIReA îNAlTeI TRăDăRI De CăTRe 

CANTACUzINI şI DImITRIe CANTemIR

A stârnit şi adversităţi, chiar la fraţii săi, iar 
la ceilalţi  boieri ai „partidei”  naţionale poa-
te şi suspiciuni, prin orgolii nedisimulate ce 
puteau evolua în mai rău – şi de aici prefe-
rinţa, în 1688, ca Domn, pentru echilibratul şi 
înţeleptul, mare logofăt, Constantin Brâncoveanu; 
şi el un Cantacuzin, dar numai „pe jumătate” 
(după mamă). Pe direcţia ideii care ne preo-
cupă în acest subcapitol – ideea unităţii po-
litice –, întristătoare va rămâne în veci, cum 
ar spune un istoric al epocii, disputa politică 
şi neprietenia lui Constantin Brâncoveanu 
(cu boierii pe care el se sprijinea) cu familia 
Cantemireştilor moldoveni, în principal cu 
Dimitrie Cantemir. Parcă regizată de cineva 
anume, neprieten al Neamului românesc! 
Era prea benefică pentru ţară şi pentru între-
gul Neam, ba chiar şi pentru întregul Orient 
creştin, Domnia lui Constantin Brâncoveanu 

– şi forţele ostile, concertate sau nu, i-au găsit 
„antidotul”. Iar prinţul culturii româneşti din 
etapa renaşterii naţionale, Dimitrie Cantemir, cu planurile lui croite 

„din cuţite şi pahară” (cum spunea Eminescu), a „jucat” pe o asemenea 
„carte”, deloc potrivită momentului. Au venit apoi Cantacuzinii, cei atât 
de integraţi până atunci în viaţa şi speranţele ţării, şi au dat „lovitura de 
graţie”, din interior. Turcilor le-a rămas doar să culeagă „roadele”. 
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Era de aşteptat, de la un prinţ al 
culturii româneşti, şi o înţelegere 
superioară a situaţiei politice, şi 
găsirea unor căi adecvate pentru 
împlinirea marelui ideal pe care 
şi el îl nutrea: unitatea politică, în 
perspectivă şi independenţă. Că 
a fost un mare patriot – nimeni 
n-a contestat vreodată. „Hro-
nicul” său a fost carte de căpă-
tâi a atâtor generaţii de patrioţi 
români din vremea renaşterii 
naţionale; rămâne, e drept, ne-
dumerirea pentru teza eronată a 
ascendenţei romane a românilor. 
Ţara şi-a cunoscut-o bine – ope-
ra sa este cea mai bună probă. A 
stat însă mult la Constantinopol, 
ca reprezentant al tatălui, apoi al 
fratelui său Antioh, cu prietenii 
în „lumea mare” a unei mari capi-
tale diplomatice, agreat până „la 
vârf ” de „lumea înaltă” otomană 
şi, de reţinut, de reprezentantul 
diplomaţiei ruseşti. 
L-a preocupat mult cercetarea şi 

creaţia. Din plin dotat, a crescut ca un multilateral şi ca un enciclo-
pedist. Când venea în ţară, de-l cunoşteau cei mai apropiaţi Curţii 
domneşti – consemnează Ion Neculce –, era „nerăbdătoriu şi mâ-
nios, zlobiv (= zurbagiu, n.n.) la beţie şi-i ieşisă numele de om rău”. 
Când a ajuns Domn însă, scrie acelaşi, „aşea să arăta de bun şi de 
blând! Tuturor uşea deschisă şi nemăreţu, de vorovia cu toţi copiii”. 
Nu era lacom dar „lucrurile lui poftia să fie lăudate”. Şi încă să reţi-
nem: „Numai la giudecăţi nu pre puté lua sama bine, poate fi trăind 
mult la Ţarigrad, în streinătate”3. Analiza evenimentelor în care a fost 
implicat îi dezvăluie şi alte insuficienţe în plan politic, fapt care nu 
poate conduce la atribuirea unei vocaţii şi pe acest plan, de om politic, 
comparându-l cu marele său contemporan Constantin Brâncoveanu. 
Nutrea planuri de unire cu Ţara Românească, el văzându-se aci Domn. 
Şi-a confecţionat şi o stemă cu acest sens. Gândise la fel şi Şerban 
Cantacuzino, când a acceptat să-l aibă ginere pe Dimitrie Cantemir; 
fratele, Antioh, urma a rămâne Domn în Moldova. 

3 Ibidem, p. 516-517

Cea mai grea perioadă, 
calvarul închisorilor, a 

fost cea petrecută în 
închisoarea Pitești, unde 

a stat aproape un an de 
zile. La Pitești este închis 

în august 1949, în aripa 
sudică a închisorii, în ce-

lula 9, la etajul 1, imediat 
lângă camera marelui 

torţionar, Ţurcanu. 
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DOmNIA lUI CONSTANTIN BRâNCOveANU –  

mODel De eChIlIBRU pOlITIC

Domnia lui Constantin Brâncoveanu a fost şi rămâne o mare reuşită 
din toate punctele de vedere. Privită retrospectiv, ea ne apare ca un 
punct culminant al împlinirilor posibile pentru un „demaraj” fericit 
de aci înainte. 
Constantin Brâncoveanu Basaraba a promovat o eficientă adminis-
trare a ţării, în paralel o politică fiscală mai cumpătată. Un sprijin 
deosebit a dat vieţii culturale, pornind de la spiritualitatea creştin 
ortodoxă a naţiunii şi a ţării, cu accent pe legăturile naţionale şi creş-
tine cu Ardealul, sprijin extins însă la întregul Orient creştin. A dus 
o politică externă înţeleaptă, reuşind 
să „tempereze” adversitatea Imperiului 
habsburgic. A rămas atent dar nu rigid 
faţă de energicul ţar al Rusiei, ale cărui 
obiective expansioniste le intuia. A fost 
corect cu „Înalta Poartă”, suzerană, pen-
tru a nu da loc la suspiciuni. Desigur, 
l-a îngrijorat pe Brâncoveanu orienta-
rea Cantacuzinilor spre Rusia, dar n-a 

„forţat nota” în raporturile cu ei pentru 
a menţine un echilibru politic intern în 
condiţiile în care, din 1711, Poarta in-
stalase prima domnie fanariotă în Mol-
dova – sora de peste Milcov, cu care 
chiar la începutul anului 1714 Domnul 
Valahiei pregătea o legătură matrimonială pentru o bună înţelegere 
cu familia Cantemireştilor, ca soluţie de conlucrare benefică de aci 
înainte. Probabil, nu mergea cu gândul că rudele sale de sânge, Can-
tacuzini, vor ajunge la actul extrem al trădării. Nu-l putea crede ca-
pabil de aşa ceva pe înţeleptul său unchi care cândva îl îngrijise ca un 
tată şi acum era prima autoritate a puternicei familii, menţinută de 
voievod pe pârghii importante ale Puterii.
În acest context a fost asigurată liniştea uneltirilor cantacuzine, în-
treaga operaţiune fiind ţinută strict sub control într-o Capitală în 
care nu se bănuia nimic suspect.
În ce priveşte raporturile cu Cantemireştii, obiectivul major al Uni-
tăţii politice şi al Independenţei a generat din nou rivalitate, ca odi-
nioară din cauza ambiţiosului Vasile Lupu, iar nu conlucrare pentru 
a fi găsită o soluţie înţeleaptă. Aici, vinovăţia, oare ar putea fi atribu-
ită la „paritate” Brâncovenilor şi Cantemireştilor? Greu de afirmat. 
Dimitrie Cantemir a fost o mare personalitate a culturii naţionale, 
foarte orgolios, ca atâţia mari intelectuali, dar i-au lipsit vocaţia şi 
experienţa, practica politică, pe care Brâncoveanu, un mecena prin 

Cea mai grea perioadă, 
calvarul închisorilor, a 
fost cea petrecută în 
închisoarea Pitești, unde 
a stat aproape un an de 
zile. La Pitești este închis 
în august 1949, în aripa 
sudică a închisorii, în ce-
lula 9, la etajul 1, imediat 
lângă camera marelui 
torţionar, Ţurcanu. 
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excelenţă al culturii naţionale, le avea din plin. De ce Dimitrie Can-
temir n-a căutat, de la început, şi perseverent, conlucrarea cu Dom-
nia lui Brâncoveanu pentru marele obiectiv comun? Cât de mult şi 
prin ce l-a convins diplomatul ţarului la Constantinopol că „Puterea 
de la Răsărit” va lua în seamă şi propriul lui ideal: Unitatea şi Inde-
pendenţa. Prin ce l-a convins ţarul însuşi, Petru I, după „circul” poli-
tic pe care l-a făcut cu prilejul vizitei la Iaşi? Alianţa cu ţarul, tânărul 
Domn o perfectase în mare secret iar când le-a dezvăluit boierilor 
planul, vornicul Iordache Ruset i-a zis: „Te-ai cam grăbit, Măria Ta, 
cu chiematul muscalilor...”4. S-a „cam grăbit” în multe mai tânărul de 
înaltă cultură, Cantemir. 
Prin ce l-a convins sultanul Ahmed al III-lea pe Dimitrie Cantemir 
ca să accepte urmărirea îndeaproape a lui Constantin Brâncoveanu, 
prinderea în „flagrant” şi trimiterea lui, viu, la Constantinopol? 
Ar fi fost motivaţii puternice pentru ca între cei doi mari români 
(fiecare în felul lui) să fie conlucrare, nu suspiciune şi subminare. 
În acele vremuri grele Imperiul habsburgic era în culmea puterii şi 

încă „opintea” – cum  avea să ob-
serve  Neculce – să-i fie Dunărea 
hotar, iar fanarioţii unelteau intens 
la Poartă pentru a lua în primire 
tronurile Principatelor Dunărene, 
în timp ce factorul politic al Vala-
hiei căuta apropierea de Moldova, 
unirea cu aceasta într-o „formulă” 
adecvată şi sprijinea, cât era posibil, 
Ardealul românesc. 

Brâncoveanu, spre deosebire de Cantemir, fusese foarte atent la pre-
vederile Tratatului pe care l-a încheiat cu Petru I înaintea campa-
niei de la Prut a acestuia (1711). Mai mult şi mai imprudent s-au 
apropiat însă de Rusia rudele de sânge ale lui Brâncoveanu, Can-
tacuzinii, detaşându-se chiar, muncindu-i gândul, confirmat ulterior, 
ca pe tronul ţării să ajungă un Cantacuzin „pur sânge”. Prudenţa lui 
Brâncoveanu în raporturile cu Rusia a fost de natură să creeze o tra-
diţie benefică în legăturile românilor, de aici înainte, cu viitorul mare 
imperiu. Abaterea de la această prudenţă a fost plătită întotdeauna 
scump. Dimpotrivă, „stilul” apropierii lui Cantemir a greşit nu nu-
mai la formularea – sau acceptarea! – articolelor din Tratatul cu Pe-
tru I, dar tânărul Domn nici nu s-a informat suficient asupra forţei 
combative a armatei ruse care urma să fie deplasată pe frontul din 
Moldova, după extenuantul război cu Suedia. Or, se ştie că doar ha-
zardul a făcut ca înfrângerea de la Stănileşti să nu se transforme într-

4 Ibidem, p. 540.
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un dezastru pentru Petru I. 
Iată de ce, pe direcţia acţiuni-
lor concrete pentru împlinirea 
amintitelor obiective majore 

– unitatea politică şi indepen-
denţa –, „dosarul” Cantemir 
va rămâne continuu deschis 
în faţa unei judecăţi obiective 
a istoriei. Căci este ceva nefi-
resc în conduita lui Cantemir. 
O cercetare specială încă ar 
trebui făcută şi dusă până la 
capăt, căci a fost prea dure-
roasă zădărnicirea unei mari 
şanse pentru unitate şi inde-
pendenţă. Deocamdată, noi 
nu ştim ce întrebări trebuie 
să-i punem lui Brâncoveanu-
Basaraba. Toate se precipită 
spre Dimitrie Cantemir. 
În ce-i priveşte pe Cantacuzi-
nii din Ţara Românească, în 
raporturile cu Brâncoveanu, 
în ultimii ani ai Domniei şi 
în 1714, ei au comis, fără ni-
ciun dubiu, cum am spus, o 
înaltă trădare. Chiar dacă nu 
i-am învinui, în acel moment, 
de lipsă de patriotism, accep-
tându-le că printr-un Canta-
cuzin „pur sânge” ar fi dorit să 
pună în aplicare un program 
politic mai bun pentru ţară – 
aceasta implicând, atunci, o 
imprudentă apropiere de Ru-
sia şi crezând ei în „altruismul” viitorului mare imperiu, cum gândea 
şi Dimitrie Cantemir –, soluţie absolut greşită, atunci şi în perspec-
tivă istorică! –, înalta trădare rămâne. 

SâNgele lUI BRâNCOveANU ASUpRA îNTRegII eUROpe

Totul s-a ruinat când trimisul Porţii otomane a venit pentru a-l „ridi-
ca” pe Domnul mazil, Constantin Brâncoveanu (24-25 martie 1714) 
împreună cu întreaga familie, cu cei patru feciori ai săi în care, desi-
gur, îşi pusese speranţa unei dinastii ereditare în Neamul Basarabilor, 
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întemeietori de Ţară. Cu ei a fost luat şi marele vistier Ianache Văcă-
rescu. La jaful şi la ingerinţele otomane, Capitala parcă încremenise!
Au urmat, la Constantinopol, chinurile, în care călăii sultanului ex-
celau, atât înainte, dar mai ales după refuzul nefericitului tată şi al 
feciorilor săi de a se converti la mahomedanism.  
Soluţia Cantacuzinilor fusese greşită iar ţara a suportat consecinţele. 
Greşelile în politică sunt crime – a spus Eminescu. Pentru acea înaltă 
trădare, Principatele Române Dunărene au plătit, nu doar cu secolul 
de regim politic oprimator turco-fanariot ci şi cu urmările fanario-

tismului. 
În ce priveşte pe Constantin 
Brâncoveanu şi familia lui, după 
ce suportaseră amintitele chinuri, 
în ziua de 15 august 1714, într-o 
sinistră şi umilitoare procesiune, 
osândiţii au fost duşi pe uliţele 
constantinopolitane până în piaţa 
Ialichioşc din apropierea seraiului, 
unde a avut loc execuţia sub privi-
rile sultanului, ale marelui vizir şi 
ale diplomaţilor Europei prezenţi 
în Capitala otomană. Del Chiaro, 
secretarul lui Constantin Vodă 
Brâncoveanu îi atribuie neferici-
tului părinte înaintea execuţiei 
următoarele cuvinte: „Fiii mei, fiţi 
curajoşi, am pierdut tot ce am avut 
în această lume; cel puţin să salvăm 
sufletele noastre şi să ne spălăm pă-
catele cu sângele nostru5. 
A fost una din cele mai zguduitoa-
re execuţii din câte se pot închipui, 
cel mai cumplit – dacă mai rămâ-
ne loc pentru aşa ceva! – fiind 
momentul decapitării feciorului 

mezin, Mateiaş, copilul de 11 ani, care la ridicarea iataganului s-a 
aruncat la picioarele sultanului implorând iertare, sub promisiunea 
trecerii la mahomedanism, dar după ce tatăl său, cu ultimele resor-
turi şi cuvinte i-a spus fiului că „e mai bine să moară de o mie de ori dacă 
ar fi cu putinţă, decât să-şi renege credinţa strămoşească”6, revenindu-şi 
din spaima morţii, copilul şi-a pus capul sub iataganul călăului.

5 Şt. Ionescu şi Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 291.
6 Ibidem, p. 292.
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pReţUl pOpORUlUI ROmâN  

peNTRU ACeASTă îNAlTă TRăDARe

Cantacuzinii, în anii imediat următori au încercat să se disculpe în 
faţa acestei tragedii, dar întreaga desfăşurare a evenimentelor îi acuză 
fără echivoc. La scurt timp, acum (ne)înţeleptul stolnic Cantacuzin şi 
fiul său, Ştefan, ambii preadoritori de Domnie cantacuzină în Valahia, 
şi-au primit „răsplata” din partea Porţii otomane: După mai puţin de 
doi ani au fost executaţi amândoi din porunca sultanului care a adus 
şi-n Valahia, ca domn fanariot pe acela-şi Nicolae Mavrocordat cu 
care în 1711 îl înlocuise pe Dimitrie Cantemir în Moldova. 
Iar Principatele române dunărene au plătit acea crimă politică nu 
doar cu cei peste 100 de ani de regim politic oprimator turco-fanariot 
ci şi cu urmările fanariotismului. 
După instalarea Domnilor fanarioţi – înalţi slujbaşi ai  Porţii oto-
mane! –, pe ei, în general (cu foarte puţine excepţii!), nu se mai pu-
tea conta pentru împlinirea amintitelor obiective majore româneşti 

– unitatea politică şi independenţa. În această privinţă, grija pentru 
soarta Principatelor a rămas în seama opoziţiei naţionale antifanari-
ote. „Jumătate din epoca fanariotă ne aparţine” – constatase Nicolae 
Iorga (citat din memorie), în sensul că, în Divan şi în alte demnităţi 
cei mai mulţi boieri au fost români iar dintre ei s-a recrutat opoziţia 
naţională antifanariotă. „Boierimea românească (în acest interval, n.n.) 

– se constată într-o foarte bună lucrare de cercetare – este surprinzător 
de unitară din punct de vedere etnic” şi – se spune mai departe – „aceas-
tă unitate etnică explică în mare măsură poziţia ei naţională şi consecventă 
cu care a militat pentru crearea unui stat românesc unitar şi independent”7. 
Domnii fanarioţi care au avut „momente” de ataşament la cauza na-
ţională, au fost – nu mulţi! – fie dintre cei care şi-au revendicat ori-
ginea românească, fie aromâni (români din Sudul Dunării), dar au 
fost cazuri izolate.
Vor fi conştientizat Cantacuzinii de atunci răspunderea lor pentru 
înalta trădare şi pentru tragedia care i-a urmat?

7 Vlad Georgescu, Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române, 1750-1831, Bucureşti, 1972, p. 
20, s.n.
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CINe să rIDICe pIATrA De pe  
mormâNTUl NeAmUlUI NosTrU?

INTervIU CU părINTele JUsTIN pârvU,  
reAlIzAT De moNAhIA FoTINI, 1 AUgUsT 2012
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Părinte, acum când situaţia economi-
că şi politică a ţării e foarte bulver-
santă, ce nădejde politică mai putem 
avea azi, când lipseşte un conducător 
cu o economie politică echilibrată şi 
care să îi pese de ţară şi de popor mai 
mult decât de propriul lui scaun?
Toate stăpânirile acestea noi so-
cotim că sunt de la Dumnezeu, şi 
avem datoria să ne supunem. Dar 
sunt stăpânii dinafară care intră 
înăuntrul poporului, sărind peste 
gard, stăpâniri care intră pe uşa 
democratică a unui popor, care se 

impun prin modul lor de a guverna şi nu sunt impuşi dinafară. Care 
este mai tare în mitocănii acela guvernează, adică cel care are banul să îl 
poată corupe pe cel sărac. Se ajunge să cumperi conştiinţa omului cu un 
kg. de făină şi orez şi jumătate de litru de ulei. Acesta este politicianul 
compromis şi care se degradează în faţa unui popor. Cu ce încredere 
poţi să îi acorzi unui astfel de politician casa şi averea unui stat? Cel care 
acordă votul de încredere unui astfel de politician nu este ca un nebun 
care își dă foc la propria casă? De aceea noi nu mai ieşim din această sta-
re de mizerie. Pentru această mizerie nu e de vină doar Europa şi pute-
rile lumii, ci în primul rând se datorează lipsei noastre de administrare 
internă. Pentru că Europa nu vine la mine la primărie să mă controleze 
ce am lucrat eu într-o lună de zile şi cum am asfaltat drumul. 
Cel care guvernează trebuie să aibă durere de inimă pentru sărăcia bie-
ţilor cetăţeni. Atâta vreme cât nu avem la cârma ţării oameni care să 
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guverneze cu spirit de jertfă pentru popor şi cu bi-
necuvântarea lui Dumnezeu, nu ieşim la orizont. 
Căci aşa era formula veche de altădată: cu harul 
lui Dumnezeu, „din mila lui Dumnezeu Domn al 
acestei ţări…”, şi cu voinţa naţiunii. O guvernare 
fără Dumnezeu este o guvernare fără conştiinţă. 
Atâta vreme cât vom alege conducători fără Dum-
nezeu, vom merge din rău în mai rău şi nu există 
nicio speranţă pentru un viitor mai bun.

Putem privi indiferenţi la durerea şi sărăcia omului de 
rând, care nici măcar bani de spitalizare nu are? Bolile 
s-au înmulțit, medicamentele şi taxele de spitalizare cresc 
de la o guvernare la alta. Neimplicându-ne, nu suntem 
cu toţii vinovaţi pentru durerea şi suferinţa celuilalt?
Durerea mare este peste tot, pentru că sunt puşi 
să conducă oameni fără o autoritate profesională 
şi fără o orientare câtuşi de puţin prin Hristos 
în stat. Azi voinţa poporului se clădeşte pe fal-
sul acesta de la o alegere la alta, că îţi dă doar 
impresia că eşti alegător liber. Iar votul nostru 
nu este decât folosit şi manipulat în interesele 
lor meschine. Decât să cheltui atâţia bani pen-
tru campanii electorale de paradă, mai bine s-ar 
face o şcoală, un spital din acei bani risipiţi. Ei 
fac campanii, promisiuni şi alegeri, dar peste tot 

însă sună a sărăcie. Oamenii aleşi ar trebui traşi 
la răspundere pentru ceea ce au făcut în oraşul 
sau satul unde guvernează fiecare. Dar aşa, dacă 
nimeni nu îi verifică şi ştiu că nu plătesc pentru 
faptele lor, evident că fură şi trage fiecare pentru 
interesul lui personal. Ţara aceasta este guver-
nată nu după nevoile şi greutăţile poporului, ci 
după bunul plac al şefului. 

Datorită sărăciei, rata sinuciderii a crescut foarte mult. 
Ce îi sfătuiţi pe aceşti oameni care sunt concediaţi de la 
muncă şi societatea actuală nu le permite să se angajeze 
în altă parte, neavând cu ce să îşi întrețină familia?
La noi ar trebui să se implice mai mult Biseri-
ca. Fiecare sat, fiecare parohie trebuie să aibă 
evidenţa şi a ultimului sărac, astfel încât să poa-
tă ajuta şi familiile sărace din puţinul pe care îl 
au. Dacă Biserica ar putea găsi anumite forme 
de organizare, astfel încât să construiască spitale, 
cantine, şcoli pentru familiile sărace, sau chiar 
instituţii unde să poată ofere locuri de muncă 
creştinilor care sunt capabili să lucreze şi nu au 
un loc de muncă. Biserica nu trebuie să facă po-
litică, dar este datoare să intervină în societate 
atunci când sunt fel şi fel de abuzuri şi derapaje. 
Să luăm exemplul Sf. Vasile cel Mare, care a for-
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mat renumitele vasiliade, ce nu aveau 
alt scop decât să vină în ajutorul omu-
lui sărac, omului lipsit. El nu a căutat în 
primul rând să critice viaţa politică din 
vremea sa, ci a propovăduit mila creşti-
nă în viaţa şi societatea de toate zilele. 
Biserica nu are datoria doar să predice 
de la amvon despre virtuțile creştine. 
Avem modelul evanghelic în persoana 
Mântuitorului Iisus Hristos, Care nu a 
lăsat mulţimea să plece acasă flămândă, 
după ce le-a predicat despre Împărăţia 
Cerurilor, ci a înmulţit pâinile şi peştii, 
bineînţeles prin minune dumnezeiască, 
de i-a săturat pe toţi. Mântuitorul ne 
învaţă aşadar că păstorii sunt datori să 
cerceteze şi să vadă starea populaţiei 
dacă e sau nu în nevoi, apoi, după pu-
terea fiecăruia, să înmulţim şi noi pâi-
nea prin osteneala noastră omenească 
şi cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuşi 
să dăm săracilor pâine. Nu suntem noi 
sfinţi să facem minuni, dar avem dato-

ria să ne ostenim cu puterile omeneşti în binele comunităţii. Fiecare 
parohie, cât de săracă ar fi, are o mică rezervă, de unde poate începe 
să sporească un bun obştesc, dar să fie întra-adevăr aceste bunuri 
folosite cu durere de inimă, cu grija faţă de poporul acesta aflat în 
nevoi.  Biserica să ofere credincioşilor, nu să ceară taxe şi biruri pe 
care nu le pot duce. 
Sărăcia aceasta este şi o încurajare a uciderii în masă, prin avorturi. 
Vin oameni şi îmi spun că nu au cu ce să crească pruncii, şi de ce să îi 
mai facă? Până şi ultima ţărancă de la sat vine şi îmi spune: „Nu am 
cu ce să îl cresc. Îl dau afară”. Păi femeia de la ţară, de bine de rău, are 
acolo o bucată de pământ, o cană de făină. Dacă avortează nici atât 
cât au acum nu vor avea, pentru că Dumnezeu va lua de la ei belşugul. 
Doar familiile cu copii mulţi vor rezista. Dumnezeu, mai devreme 
sau mai târziu, va răspunde nevoilor acestor familii şi chiar din copiii 
aceia crescuţi în sărăcie, mai târziu poate veni ajutorul. Dar noi vrem 
acum imediat să ne dea Dumnezeu bani şi belşug. Nu, Dumnezeu 
ştie când şi de ce îngăduie aşa. Aceste familii şi mame eroice duc gre-
utăţile ţării, nu toate farfaralele care se plâng că nu pot face copii.   

Se mai poate naşte din poporul român un Constantin Brâncoveanu sau un 
Mihai Viteazul?

Avem modelul evanghelic 
în persoana Mântuitoru-

lui Iisus Hristos, Care nu 
a lăsat mulţimea să plece 

acasă flămândă, după 
ce le-a predicat despre 

Împărăţia Cerurilor, ci 
a înmulţit pâinile şi 

peştii, bineînţeles prin 
minune dumnezeiască, 

de i-a săturat pe toţi.
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Acum nu. Un astfel de om la noi se naşte 
o dată la 200 de ani. Deocamdată statul 
rămâne în somnul cel de moarte, nu se 
interesează, este insensibil la durerea po-
porului. Faţă de un conducător necreştin 
nu poţi avea încredere, ci doar să te temi 
de el. Iar dacă supuşii lucrează de frică, 
acela nu mai este stat democratic. Este 
democraţie comunistă, o formă mai plă-
cută la vedere şi înşelătoare simţurilor. 
Deja acum nu se mai pune problema să 
ne salveze un conducător român, acum 
se pune problema să ne salveze Europa 
şi băncile internaționale. Azi românul 
simplu nădăjduieşte în această Europă 
fals democratică. Vin aici creştini simpli, 
unii primari, şi îmi spun: „Părinte, noi 
vrem să facem o intervenţie în Europa să 
ne dea pentru comună nişte fonduri eu-
ropene”. Eu le spun: „Măi, băieţi, încer-
caţi şi voi, dar nu vă angajați prea mult, 
pentru că Europa e doar cu forma de 
ajutorare, dar în rest este o formă goală, 
din care nu câştigi nimic”. Ne apropiem 
de un sfârşit al Europei, în forma pe care 
o ştim noi de odată; ea tinde acum că-
tre un guvern unic, ce va stăpâni toată 
lumea, în mod autoritar, ce va conduce 
toată politica şi viaţa noastră economică. Dar 
acesta va fi sfârşitul libertăţii noastre, pentru că 
această guvernare va fi fără Dumnezeu.

De ce suntem din ce în ce mai dezbinaţi şi nu ne putem 
uni şi noi ca alte popoare care își câştigă nişte drepturi? 
Până şi în Basarabia, care are acelaşi sânge de român, 
creştinii de acolo au protestat împreună cu preoţii şi epi-
scopii împotriva actelor biometrice şi au reuşit să mo-
difice legea creându-li-se alternative, nebiometrice. Pe 
când la noi există o luptă doar la nivel de teorie.
Ce se întâmplă în Basarabia e un caz aparte. Ei 
sunt puşi acolo între ciocan şi nicovală, între Mos-
cova şi Bruxelles. Ruşii nu au niciun interes să îi 
scape din mână pe basarabeni, ca nu cumva să se 
alieze cu Europa, sau cu România. Toţi se tem, şi 

Europa şi Moscova de o Românie unită. De aceea 
se şi introduc fel şi fel de diversiuni între români 
pentru a nu se putea coagula ceva trainic, special 
pentru a menţine şi accentua dezbinarea. Toţi au 
nevoie să fure bunurile şi pământurile României 
bogate. Şi unii şi alţii au interes să folosească ţara 
noastră pentru un eventual front aici între cele 
două puteri. Dar, bineînţeles, în afară de aceas-
ta, basarabenii sunt şi oameni credincioşi care au 
stat acolo în picioare, zi şi noapte, militând pentru 
drepturile lor. Au mai multă statornicie decât noi. 
La noi nu ai cu cine să te aliezi, nu există niciun 
interes nobil la aceşti oameni politici ca să ridice 
piatra aceasta de pe mormântul neamului nostru. 
O ţin ferecată şi cine să o ridice? Lor le merge bine 
acolo unde sunt, parlamentari, deputaţi, primari, 
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au copii şi rude de îngrășat. Din 
păcate românul a fost omul cel 
mai laş, în toate vremurile. Cele-
lalte popoare din jurul nostru au 
ştiut să se unească prin jertfa lor, 
în faţa tancurilor ruseşti. La noi 
nu se poate face treaba asta, pen-
tru că fiecare se crede mai papă 
decât Papa. Interesele şi orgoliile 
personale aşa de tare întunecă 
mintea că fiecare vede în felul 
lui propriu, niciodată ca celălalt 
de lângă el. Cum să se unească? 

Dacă se dă o dispoziţie de la Centrul Europei, apăi la noi în ţară 
se aplică cu şi mai mult zel.

Da, din păcate aceeaşi dezbinare persistă şi în rândul credincioşilor din 
Biserică. Cum vom reuşi să distingem pe viitor lupii de adevăraţii păstori? 
Bineştiind că se urmăreşte convocarea unui mare Sinod Ecumenic, prin 
care ierarhii ecumenişti să își întemeieze cu canoane mincinoase faptele lor 
neortodoxe. Deja sunt divergenţe între Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I 
şi mai mulţi ierarhi necompromişi din Sinodul Greciei pe această temă.
În cazul acesta e bine că la ei sunt divergenţe, asta înseamnă 
că mai ai dreptul la opinie, la noi cine să protesteze dintre epi-

scopi? La noi se supun cuminţi. Aici e linişte, nu cumva să vorbească 
cineva de vreo problemă internă a Bisericii. Noi nu ne amestecăm şi 
rămânem mai bine dezinteresaţi în „pace”. Se vrea distrugerea Bise-
ricii Ortodoxe, singura forţă care mai ţine omenirea. Au început cu 
Iugoslavia, pe care au fărâmiţat-o, au trecut în Grecia, tot ortodocşi, 
unde au creat anarhie şi criză economică, urmăm noi. Prin aceste 
măsuri anarhice pe care le vedem luate la nivelul ţării noastre, se 
urmăreşte distrugerea României şi a Ortodoxiei, după modelul iu-
goslav. Tot o intenţie de distrugere a ortodoxiei este şi ecumenismul, 
una mai subtilă, din interior, prin care i se distrug bazele şi princi-
piile canonice, fără de care Biserica nu poate exista. Dar ea va exista 
prin episcopii şi păstorii care vor alege adevărul. Ecumeniştii au falsa 
impresie că vor putea aduce ceva nou în Biserica lui Hristos. Să nu 
uităm că Biserica este trupul al cărui cap este Hristos. Nu o poţi 
rupe de la Hristos, care este calea, adevărul şi viaţa. Ecumeniştii nu 
vor reuşi nimic. Realitatea nu o poţi schimba în funcţie de interese-
le omeneşti. Realitatea dumnezeiască rămâne aceeaşi în orice veac. 
Acest sinod care se urmăreşte nu are scopuri şi intenţii bune. Dacă ar 
avea un scop bun ar ţine cont de celelalte sinoade ecumenice stator-
nicite de Sfinţii Părinţi şi care au rostit anateme împotriva celor ce 

Ce se întâmplă în Ba-
sarabia e un caz aparte. 

Ei sunt puşi acolo între 
ciocan şi nicovală, între 

Moscova şi Bruxel-
les. Ruşii nu au niciun 

interes să îi scape din 
mână pe basarabeni, ca 

nu cumva să se alieze cu 
Europa, sau cu România. 
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nu le vor respecta. În numele cărui sfânt şi cărui 
duh vin ei acum să schimbe ceva în dogmele Bi-
sericii? Şi cine să schimbe? Nişte oameni erodaţi 
în nedreptate? Duhul Sfânt grăiește prin gurile 
purtătorilor de Dumnezeu, nu purtătorilor de 
interese omeneşti. Cum au ei îndrăzneala să mo-
difice hotărârile Sfinţilor Părinţi? 

Unii consideră că aceste rânduieli sunt învechite…
Bineînțeles, când nu îţi convine şi nu se potriveş-
te cu interesul tău, sunt învechite… Dar Adevă-
rul şi Evanghelia se învechesc? Dumnezeu nu se 
învecheşte, Dumnezeu acelaşi este. Dar dacă noi 
supunem Biserica Statului, o facem o instituție 
omenească, în care păstorii sunt aleşi de politici-
eni... Iar cum politica se schimbă, aşa şi cei care 
se ghidează după guvernări politice. Noi mai în-
tâi trebuie să fim oameni ai Bisericii, apoi ai Sta-
tului. Ierarhul nu amestecă politica cu Biserica, 
merge după dispoziţiile Domnului, nu ale Sta-
tului. Ca cetăţeni ne facem datoria faţă de stat, 
dar dăm Cezarului ce e al Cezarului şi lui Dum-
nezeu ce este al lui Dumnezeu. Dar mulţimea 
cunoaşte păstorul cel bun şi creştinul adevărat se 
va duce după păstorul cel bun. Dacă mulţimea 
de credincioşi cunoaşte legea şi canoanele Biseri-
cii, scrierile Sfinţilor Părinţi, atunci şi episcopul 
va fi în ton cu credincioşii. Suntem datori să ară-
tăm eventualele derapaje de la dogma ortodoxă, 
cum ar fi slujirea împreună cu celelalte biserici 
neortodoxe. Convieţuim, cum am mai spus, îm-
preună, nu avem nimic cu cei de alte credinţe, 
dar nu ne amestecăm şi dizolvăm cultul creştin; 
fiecare slujeşte în legea lui, fără conflicte religioa-
se, respectând dreptul fiecăruia de credinţă. De 
ce vin ei acum şi ne amestecă? Nu cei care vor să 
amestece lucrurile produc dezbinarea? Dar noi 
ştim că ei vor să formeze o biserică unică mondi-
ală, după modelul politic.

Nu credeţi că lipseşte creștinilor noştri o bază de cunoştinţe 
bisericeşti, catehetice şi dogmatice? Fără cunoaşterea preda-
niilor scrise de Sfinţii Părinţi, cum vom putea menţine şi 
apăra adevărul? Cărţi se tot tipăresc, dar cine mai citeşte?

Cine să le spună oamenilor să citească Sfinţii Pă-
rinţi? Puţini sunt preoţii care își povăţuiesc tur-
ma şi o educă în duhul Sfinţilor Părinţi. Acum 
de la amvon se predică din noile manuale de 
dogmatică bisericească. Ei şi-au făcut singuri 
manuale, pe care credinciosul mai este şi obligat 
să le cumpere. Nu numai că se strecoară erori 
dogmatice, dar nu au măcar ştiinţa de a se adresa 
într-un limbaj atractiv educativ. Nimeni nu ci-
teşte din ce scriu ei. Cateheze ar trebui să facă 
fiecare preot cu parohia sa, cum era pe vremea 
mea, când părintele cu dascălul şi alte persona-
lităţi ale satului se uneau şi organizau tabere de 
vacanţă, în care făceau cateheze cu elevii, se dis-
cutau lucruri şi de cultură şi practice şi se şi bu-
curau de frumuseţea vieţii. Trebuie să ştii mai în-
tâi să îi introduci în atmosfera de a citi, de a căuta 
adevărul, mai ales în rândul tinerilor. Asta este 
misiunea preotului. Azi nu mai are nimeni grija 
catehizării, din ce în ce mai puţini sunt cei care 
se implică să formeze creştinul de mâine, atât un 
cetățean drept şi onest, cât şi un creştin evlavios, 
cunoscător al tradiţiei şi învăţăturilor Sfinţilor 
Părinţi. 
Dar mai degrabă mamele ar putea face cateheză 
cu copiii lor. La noi lipseşte o cultură teologică 
profundă. Mamele ar trebui de mici să le pună 
în braţe copiilor lor cărţi de rugăciune, povestiri 
cu sfinți, cateheze şi mai departe cărţi teologice, 
învăţăturile Sfinţilor, dintre care unele sunt ac-
cesibile tuturor, cum e Sf. Ioan Gură de Aur, de 
pildă. 
Comuniunea în comunitate ar rezolva multe 
probleme şi de educaţie şi de într-ajutorare. Din-
tr-o comunitate astfel dezvoltată se poate naşte 
şi un Constantin Brâncoveanu, şi un Mihai Vi-
teazul. Cu o pregătire spirituală şi intelectuală 
putem avea prilejul să ne impunem în Europa şi 
marilor puteri, apărându-ne drepturile noastre, 
credinţele şi obiceiurile predate nouă de Părin-
ţii noștri, care şi-au dat viaţa pentru Biserică şi 
pentru acest neam. 
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DIN PăTIMIRILOR MARTIRILOR 
ANTICOMUNIșTI DIN LAGăRUL  
DE LA CANAL 1

de Stănescu Mirel Marin, fost deţinut politic

C
A

N
A

LU
L 

M
O

R
ţI

I

Ideea construirii unui canal între Dunăre şi Marea Neagră, destinat 
să scurteze şi să dubleze calea naturală de navigaţie a Dunării, s-a 
afirmat încă din veacul trecut (1937). Corpul ingineresc român a 
concretizat încă de atunci o serie de studii care s-au bucurat de aten-
ţie în epocă. Ultima iniţiativă în această direcţie s-a consemnat sub 
guvernarea mareşalului Ion Antonescu, care intenţionase să constru-
iască acest canal navigabil preconizat, cu sprijinul financiar al Ger-
maniei. Fireşte, izbucnirea războiului a scos din program realizarea 
acestei lucrări temerare2. 
După 6 martie 1945, când regimul comunist de la noi s-a insta-
lat cu sprijinul armatei roşii, se pare că însuşi Stalin i-a sugerat lui 

1 Preluat din studiul: „Genocid în lagărele primului Canal Dunăre-Marea Neagră“.
2 Cartea Albă a Securităţii, vol. II, Canalul Dunăre - Marea Neagră, Documente, f. 1-2.
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Gheorghiu-Dej să intre în această aventură. În celebra pagină des-
pre canal, din romanul „Cel mai iubit dintre pământeni3” aflăm că 
Gheorghiu-Dej se destăinuie autorului Marin Preda : „…îndelung 
la o cafea” despre politica acelor ani, 1948 - 1952, despre „burghezia 
doborâtă care nu înţelege idealurile noastre... Să vezi: m-am hotărât 
atunci să mă duc la Stalin. Am început cu chestiunea economică… 
Ţara nu are mijloace pentru realizarea primului nostru plan cincinal. 
N-avem bani. Numai un împrumut extern ne-ar putea ajuta. A doua 
chestiune e politica: am luat noi puterea, am naţionalizat industriile, 
am pus conduceri noi, am alungat miniştrii burghezi şi pe Rege, dar 
burghezia cu toate cadrele ei politice şi militare ne pândeşte, râde 
de noi, îi aşteaptă pe americani. Ce să facem, cum să procedăm, to-
varăşe Stalin? Uite, Gheorghe, mi-a spus, ce-ţi sugerez să faceţi voi 
(...) Bani să vă dau nu am... În chestiunea cadrelor burgheze care 
râd de voi... şi mă duce în faţa unei hărţi a României. Luă în mână 
un băţ, îl puse pe la Cernavodă şi 
de acolo făcu un semn cu el până 
lângă Constanţa. Pe aici, zice, faci 
un canal care să lege Dunărea de 
Marea Neagră şi-i trimiţi acolo 
să-l sape pe toţi aceia care râd de 
voi şi îi aşteaptă pe americani... şi 
mai fertilizezi şi Dobrogea care 
mi s-a spus că duce lipsă de apă. 
O să-ţi dau unele excavatoare şi 
nişte cadre de-ale noastre care au 
mai făcut canale”. Dincolo de jus-
tificarea propagandistică a acestui 
scriitor, mai mult decât spune le-
genda, nu am putut afla.
Urmând îndemnul şi exemplul lui 
Stalin, Gheorghiu-Dej şi acoliţii 
săi au trecut la transpunerea lui 
în viaţă. Cert este că sovieticii i-au 
încurajat pe comuniştii români să 
se lanseze în această aventură de 
mari proporţii. Planurile de con-
strucţie au fost concepute în luna 
mai 1949, de o comisie specială 
româno-sovietică şi au fost apro-
bate de Consiliul de Miniştri la 
22 iulie, prin rezoluţia 613. Ca-
nalul avea în proiect o lungime 

3 Volumul I pagina 210, ediţia a-III-a.
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de 67 km şi a fost planificat a se construi în 5 
ani, costul întregii lucrări fiind estimat la 140 
miliarde de lei, sumă exorbitantă pentru puterea 
economică a României. Scopul oficial al canalu-
lui, potrivit Decretului 75 din 22 martie 1950 
al Marii Adunări Naţionale, era de „a realiza cea 
mai ieftină şi mai directă cale de transport, pe 
apă, de la Dunăre la Marea Neagră, mai scurtă 
cu 260 km, şi să îmbunătăţească irigarea provin-
ciei Dobrogea”. Al doilea scop, cel neoficial, era 
nimicirea fizică a oponenţilor politici sau pur şi 

simplu a unor oameni a căror apartenenţă soci-
ală era clasificată de partidul comunist în rândul 

„duşmanilor de clasă”. 
Astfel, alături de forţa de muncă „liberă” şi re-
tribuită, mobilizată pe şantiere, au fost aduşi 
militari în termen şi deţinuţi de drept comun. 
Pentru acoperirea necesarului de forţă de mun-
că, securitatea a operat arestări rapide în rândul 
aşa-numiţilor chiaburi, în rândul proprietarilor 
expropriaţi, foştilor ofiţeri deblocaţi şi poliţişti, 
foştilor funcţionari ai aparatului de stat, clerici, 

ţăranilor care se opuseseră colectivizării agricul-
turii prin Reforma Agrară din 2 martie 1949, în 
rândul membrilor activi ai fostelor partide de-
mocratice. Toţi aceştia nu fuseseră judecaţi sau 
condamnaţi. S-a folosit eufemismul „condamnat 
administrativ” care masca ilegalitatea situaţiei. 

„Dacă era nevoie de 5000 de oameni la canal, to-
varăşul Hossu Gheorghe, directorul general, îi 
telefona tovarăşului Teohari Georgescu, şi apoi 
intra în funcţiune mecanismul colonelului Dul-
gheru, de la Direcţia de cercetări penale a Secu-
rităţii, care stabilea câţi oameni trebuie adunaţi 
din fiecare judeţ4”. 
Traseul preconizatului canal, a fost organizat 
în 18 şantiere, între care: Columbia (o suburbie 
mizeră a Cernavodei, căreia în derâdere i se spu-
nea Columbia), Saligny, Medgidia, Poarta Albă, 
Noua Culme, Galeşul, Peninsula (Valea Nea-
gră), Capul Midia, Constanţa şi alte 9 puncte de 
lucru. În aprilie 1953, Procuratura Constanţa 
relevă că în coloniile Cernavodă, Castelu, Ga-
leşu, Peninsula, Capul Midia „marea majoritate 
a deţinuţilor este formată din deţinuţi pentru 
infracţiuni politice”. Ei au reprezentat cam ju-
mătate din constructorii canalului, numărul lor 
oscilând între 5000 în 1950 şi 22000 în toamna 
anului 19525. 

„AM să bAG DIsCIPLINA îN vOI”!

Încă de la început securitatea este chemată să 
se infiltreze rapid în şantierele canalului care se 
organizau. Desigur, fără spioni informatori şi 
oportunişti, şantierele şi lagărele de muncă ale 
canalului, ar fi devenit imposibil de suprave-
gheat şi condus.
În luna iulie 1949, se organizează la Poarta Albă, 
primul şantier al canalului, cu angajaţi civili, mi-
litari în termen şi deţinuţi de drept comun. La 
scurt timp sunt aduşi cu dubele şi câteva sute 
de deţinuţi politici de prin închisorile din ţară. 
Aceste categorii de lucrători aveau barăci şi sec-

4 Dennis Deletant, Teroarea comunistă din România, p. 170.
5 Adrian Rădulescu, I. Bitoleanu, Istoria Dobrogei, p. 466-467;  
D. Jela, Drumul Damascului, p. 79.
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toare de lucru separate. Primul director al şanti-
erului Poarta Albă a fost Timofte Gheorghe, iar 
comandantul lagărului de deţinuţi sau „efective 
MAI”, cum li se spunea eufemistic, era colonelul 
Augustin Albon, brigadier şef fiind, Marin Stan-
ciugel, un ţigan sadic, criminal de drept comun 
care îşi omorâse nevasta. Încă de la sosire, aceas-
tă brută, Stanciugel, lovea deţinuţii, deja ruinaţi 
fizic, cu un ciomag, supunându-i la instrucţii 
chinuitoare: alergări, culcări, salturi: „am sa bag 
disciplina în voi”, răcnea el. 
Sunt scrieri şi mărturii care confirmă că acest ţi-
gan criminal, într-o noapte, a aruncat în cuptorul 
de ars cărămidă, un deţinut; se numea Dragoş 
Rambela, un aviator bucureştean, fiu de general, 
condamnat pentru frontieră, avea în jur de 30 de 
ani. Acesta se certase cu Stanciugel, spunându-i 
ţigan. S-a făcut o anchetă formală şi cazul a fost 
muşamalizat. S-a spus că a evadat6. Tot la Poar-
ta Albă, un alt brigadier, Dorneanu, fost ofiţer, 
deşi deţinut politic, era omul de încredere al ofi-
ţerului politic. Acesta îi ţinea pe deţinuţi până 
noaptea târziu, după ce veneau extenuaţi după 
10 ore de muncă (la săpat şi cărat pământul cu 
roaba sau spart bolovanii cu barosul), ca să înveţe 

„cântece de reabilitare”, pe care apoi trebuiau sa le 
cânte încolonaţi, la ducerea şi la întoarcerea de la 
muncă. lată stupizenia unei strofe: „La canal să 
ştergem pata / Negrelor greşeli trecute / Drum 
să facem cu lopata / Şi elanuri renăscute”7.  
La indicaţia conducerii politice s-a făcut şi o bri-
gadă artistică, formată din deţinuţi care impro-
vizau şi interpretau parodii ca aceasta: „A venit 
şi rândul meu / Să te joc acum şi eu / Hopa, hop 
într-un picior / Domnule exploatator”. Desigur 
spectacolele erau cenzurate şi se voiau „educati-
ve”8. La Peninsulă, colonia cu cel mai dur regim, 
cu cele mai complexe lucrări şi cu cele mai multe 
puncte de lucru, au fost înfiinţate, prin luna mai 
1950, cunoscutele brigăzi 13 şi 14, cu studenţi 
reeducaţi aduşi de la Piteşti, conduse de temuţii 

6 Doina Jela, Drumul Damascului, p. 85.
7 Sabin Ivan, Anchetat anchetator, p. 26.
8 Doina Jela, Drumul Damascului, p. 85.

Bogdănescu şi Enăchescu. Aici, ei răspundeau 
în principal de îndeplinirea normei de muncă 
zilnice, forţându-i pe deţinuţi atât de aprig încât 
mulţi au murit de epuizare. 
De asemenea, în aceste două brigăzi erau trans-
feraţi, la indicaţia ofiţerului politic Chirion şi a 
comandantului Georgescu, deţinuţii „periculoşi 
şi recalcitranţi”. Aici victimele trebuiau să declare 
ce nu au spus la Securitate. Ce legături au cu an-
gajaţii civili din şantier? Ce discută deţinuţii în-
tre ei? Nemulţumiţi de felul cum îşi fac „demas-

carea”, echipa de bătăuşi condusă de Bogdănescu, 
îi torturau noaptea în acompaniament de acorde-
on, pentru a le acoperi ţipetele. Celălalt student 
reeducat la Piteşti, Enăchescu, adus la Peninsula 
ca şef al brigăzii 14, găsea o plăcere deosebită să-
şi chinuiască unchiul, Marin Piţigoi, deţinut şi el, 
fost membru PNŢ, cunoscut avocat piteştean9. 
Este de notorietate cazul renumitului medic 
chirurg Simionescu care, nemaiputând suporta 
chinurile reeducării s-a aruncat în zona interzisă 

9 Dumitru Bacu, Piteşti, p. 104; S. Ivan, Anchetat anchetator, p. 30.
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a lagărului de la Peninsula, fiind îm-
puşcat de santinela din post. S-a în-
tâmplat în ziua de 12 iunie 1951.

REEDUCAREA PRIN MUNCă

Odată ajunşi la Canal, deţinuţii po-
litici erau supuşi procesului de „ree-
ducare prin muncă” şi nu numai. De 
pildă, la Galeşul, locotenent major 
Petrica, comandantul lagărului, le 
ţinea deţinuţilor, încă de la sosire, ur-
mătoarea cuvântare: „Aţi fost aduşi 
aici ca sa munciţi. De felul cum veţi 
munci vă veţi recăpăta libertatea. Să 
nu uitaţi, că voi sunteţi tot ce are 
societatea mai rău, pleava societăţii, 
scursurile, lepădăturile lumii sunteţi 
voi. Veţi munci la descărcări. Veţi fi 
repartizaţi câte 4 oameni la un va-
gon. Vagonul va fi descărcat în 36 
de minute. Cine întârzie, va fi aspru 
pedepsit. Nu ne pasă dacă unii dintre 
voi vor muri. Daca într-o zi veţi muri 
500, încheiem un scurt proces verbal 
şi terminăm cu voi”. Dintre aceste 
„scursuri ale societăţii” cel puţin 50% 
erau intelectuali, doctori, profesori, 

foşti ofiţeri, preoţi, avocaţi. Ca urmare, în multe dintre lagărele ca-
nalului Dunăre-Marea Neagră, s-a înregistrat în anul 1952 o medie 
a mortalităţii de 30 - 40 de deţinuţi/lună10, iar între aceştia, unii îşi 
găseau sfârşitul în chinuri, care dacă nu ar fi consemnate chiar în 
documente ale securităţii, ar fi greu de imaginat. Astfel, după 15 zile 
de carceră, deţinutul Răpciug Ion, de la lagărul Cernavodă, a fost dus 
la infirmerie cu ambele picioare cangrenate, pentru că fusese legat 
cu lanţuri peste cizmele de cauciuc ce le avea în picioare. Când a fost 
adus la infirmerie şi i s-au tras cizmele, i s-a dezlipit şi talpa picioare-
lor, care putrezise. Medicul coloniei i-a făcut trimitere la spital, dar 
comandantul, locotenent maj. Cormos Florian nu a aprobat. Deţi-
nutul, un tânăr de 23 de ani, a murit în chinuri cumplite, după câteva 
zile, la infirmeria lagărului, în februarie 195311. 
Un proces verbal din arhivele fostei Securităţi consemna depoziţia 

10 Doina Jela, Drumul Damascului, p. 80; Cartea Albă a Sec., vol. II, Canalul D-MN, Documente, 
p. 78.
11 Cartea Albă a Sec., vol. II, Canalul D-MN, Documente, p. 79.

După 42 de zile, am fost 
scos şi dus, cu targa, la 

infirmerie. Comandantul 
m-a văzut acolo şi mi-a 

spus. „Ai să te întorci în 
carceră şi ai să stai acolo 

până mori. Voi trebuie 
să pieriţi, nu să trăiţi”.
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unui alt deţinut maltratat în lagărul de muncă 
de la Cernavodă. În luna decembrie 1952, fi-
ind bolnav, am primit de la medic un bilet de 
scutire. Gardianul Moroşan, care făcea de ser-
viciu, n-a vrut să recunoască biletul şi m-a luat 
la bătaie până m-a umplut de sânge, apoi m-a 
dus la comandantul Cormos Florian, care m-a 
bătut în poartă până am leşinat. Când mi-am 
revenit, m-a obligat să ies la muncă, timp de 36 
de ore, fără mâncare şi fără odihnă. Protestând, 
gardianul Moroşan a dat ordin la 3 deţinuţi să 
fiu urcat în basculantă şi aruncat în Dunăre. De 
frică, am fugit între deţinuţi şi am ţipat cât am 
putut. După aceasta, Moroşan m-a bătut cu o 
lopată, m-a legat cu lanţuri şi m-a dus din nou 
la comandant. Acesta m-a pedepsit cu trei luni 
de carceră. După 42 de zile, am fost scos şi dus, 
cu targa, la infirmerie. Comandantul m-a văzut 
acolo şi mi-a spus. „Ai să te întorci în carceră şi 
ai să stai acolo până mori. Voi trebuie să pieriţi, 
nu să trăiţi”. Procurându-mi o lamă, mi-am tăiat 
venele de la mana stângă. Pentru asta, Lt. Cor-
mos Florian m-a dat pe mâna prim-brigadieru-
lui Careu Nicolae; acesta m-a bătut cu picioarele 
în testicule şi în gură, nenorocindu-mă pe viaţă 
şi desfigurându-mă. Am fost băgat din nou la 
carceră, dar am fost salvat de ofiţeri superiori 
veniţi în inspecţie. În lagărul Cernavodă au mai 
fost găsiţi alţi 6 deţinuţi morţi, care continuau să 
fie ţinuţi în carcerele lagărului pentru că, după 
cum declara comandantul acestuia, „nu şi-au în-
cheiat pedeapsa”12. 
Prim-brigadierul Careu Nicolae, deţinut de 
drept comun, un criminal plin de sadism, a mers 
până acolo, încât, pentru a tortura deţinuţii, a in-
stalat o priză electrică în grajdul lagărului, unde 
electrocuta pe acei deţinuţi pe care considera că 
nu-i bătuse destul. Un caz este cel al deţinutului 
Schwartz Iosif care în ianuarie 1953, după ce a 
fost bătut cu ciomagul, a fost dus în grajd şi elec-
trocutat. După două zile, acesta a decedat13. 

12 Cartea Albă a Sec., vol. II, Canalul D-MN, Documente, p. 80-81, 
118.
13 Ibidem, p. 82.

La Poarta Albă se obişnuia puţin diferit: ziua era 
trimis un excavator ca să sape şanţul, iar noaptea 
erau basculaţi acolo cei care mureau în ultimele 
24 de ore. 
La Capul Midia, cel mai sinistru lagăr de muncă 
şi exterminare de pe Canal, bolnavii cu răni gra-
ve, slăbiţi în ultimul hal, aproape schelete, erau 
trimişi în cârje la lucru. Au fost cazuri când deţi-
nuţii inapţi au fost aduşi, de pe şantier, morţi sau 
în agonie. Bolnavii cu scutiri medicale erau bă-
tuţi cu ciomagul de comandantul Borcea Liviu şi 
ofiţerul politic Lupu, scoşi şi trimişi la muncă. 
Declaraţia medicului deţinut Radu Liviu, dată în 
faţa Procuraturii Militare, în Decembrie 1955: 

„În octombrie 1952, Lt. major Borcea Liviu, co-
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mandantul lagărului Midia, aflând că deţinutul Ignat se afla bolnav 
în baracă, mi-a dat ordin să-l aduc în faţa sa. Acesta nu putea merge, 
având o fractură a coloanei vertebrale. A fost adus de alţi doi deţinuţi, 
călare pe o bâtă. M-a întrebat ce boală are şi de ce nu vrea să meargă? 
După ce i-am spus că are coloana fracturată şi membrele inferioare 
anesteziate, Lt. major Borcea Liviu m-a insultat, apoi i-a ordonat de-
ţinutului să meargă. Bolnavul încercând să facă un pas, s-a prăbuşit. 
Văzând aceasta, Borcea Liviu s-a năpustit asupra deţinutului şi l-a 
călcat cu cizmele, lovindu-l şi lăsându-l în nesimţire, după care a dat 
ordin să fie băgat la carceră... Pe mine m-a raportat apoi colonelu-
lui Albon Augustin, directorul centrului de coordonare Constanţa 
şi lui Budu Alexandru, medicul şef MAI, că îi învăţ pe deţinuţi să 
nu muncească şi să spună că sunt bolnavi. Colonelul Albon mi s-a 
adresat spunându-mi bandit şi că îmi va da o prelungire de pedeapsă 
ca să-mi putrezească oasele în fundul canalului14”.
Chiar documente strict secrete ale Securităţii arată cruzimi deosebite 
petrecute aici. Numai în luna ianuarie 1953 au murit în coloniile de 
muncă, 133 de deţinuţi. La Poarta Albă, numai într-o singură zi, au 
decedat 10 deţinuţi. În aceeaşi iarnă 1952 - 1953, la Cernavodă, au 
murit peste 70 de deţinuţi, potrivit evidenţelor fostei Securităţi. La 
ordinele lui Alexandru Drăghici, multe decese erau ascunse, de aceea 
este imposibil de calculat cu precizie câţi deţinuţi au murit în lagăre. 
O investigaţie a Securităţii din 1967, în privinţa morţilor din lagărele 
Canalului, dezvăluie că: „Nu s-au întocmit niciun fel de acte pentru 
1304 deţinuţi care au murit în lagăre şi decesele nu au fost notate în 
Registrele Consiliilor locale”15. Aceleaşi documente relevă faptul că 
medicii legişti MAI eliberau cu multă uşurinţă certificate de verifica-
re a morţii, de multe ori fără a specifica vreo cauză reală a decesului de 
verificare a morţii, sau pur şi simplu nu îl consemnau16… 

14 Idem, p. 119.
15 Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România, p. 167.
16 Cartea Albă a Sec., vol. II, Canalul D-MN, Documente, p. 83.
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CANALUL
de Andrei Ciurunga

Aici am ars şi-am sângerat cu anii,
aici am rupt cu dinţii din ţărână,
şi-aici ne-am cununat, cu bolovanii,
câte-un picior uitat sau câte-o mână.

Pe aceste văi şi dealuri dobrogene
am dat cu veacuri înapoi lumina.
Amare bezne-am aşternut pe gene
şi le-am gustat în inimi rădăcina.

Aprinşi sub biciul vântului fierbinte,
bolnavi şi goi pe ger şi pe ninsoare,
am presărat cu mii de oseminte
meleagul dintre Dunăre şi Mare.

Trudind, flămânzi de viaţă şi de pâine,
înjurături şi pumni ne-au fost răsplata.
Să facem drum vapoarelor de mâine,
am spintecat Dobrogea cu lopata.

Istoria, ce curge – acum întoarsă,
va ţine minte şi-ntre foi va strânge
acest cumplit Danubiu care varsă
pe trei guri apă şi pe-a patra sânge.

Iar cântecele smulse din robie
vor ctitori, cu anii care vin,
în cărţile pe care le vom scrie,
o nouă Tristie la Pontul Euxin.
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ATRocITĂŢILe BARBARe  

comISe De UNGURI ASUPRA  
RomÂNILoR DIN TRANSILVANIA (III)

mĂRTURII DeSPRe ASASINATeLe ASUPRA 
RomÂNILoR ÎN PeRIoADA hoRTySTĂ

UN RAPoRT AL PĂTImIRILoR 

RomÂNILoR DIN oRADeA

„Preoţii români din circumscripţia 
consulară a Oradei sunt 
obiect de batjocură specială a 
jandarmilor. Victor Tufan din 
Ungheni ( judeţul Mureş) a fost 
lovit crunt cu ciomagul şi cu 
funia umezită în apă. Om de 60 
de ani, a fost ţinut în genunchi 
şapte ore. Când leşina din cauza 
oboselii, îl făceau să-şi revină, cu 
lovituri de bocanci, aplicate în 
fluierele picioarelor, până când 
au învineţit. În cursul celor şapte 

ore de tortură in chizitorială, nu i s-a luat niciun interogatoriu. Cu 
funii umede l-au bătut în trei reprize, adică atâta timp cât a fost 
necesar să-i înnegrească carnea din creştet până în tălpi. Calvarul său 
nu s-a terminat cu aceasta. Au început palmele peste faţă, însoţite de 

cele mai triviale cuvinte. După aceea, vreo patruzeci de jandarmi s-au 
aşezat pe două rânduri, faţă în faţă, la un metru distanţă. Preotului i 
s-a dat ordin să treacă prin faţa celor două rânduri de jandarmi, cari îl 
loveau cu pumnii, picioarele şi patul puştii. L-au aruncat apoi în curte 
ca pe o zdreanţă. Pentru ca to tul să depăşească cele mai cumplite 
halucinaţii de coşmar, după câteva ceasuri, preotul, împreună cu 
soţia sa, copila şi învăţătoa rea română, a fost purtat, în preajma 
cimitirului, prin pădurile şi hotarele satelor învecinate. În acest timp, 
jandarmii îşi făceau semne din care năpăstuiţii să tragă concluzia că 
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vor fi spânzuraţi, împuşcaţi, îngropaţi. Împreună 
cu preotul, au mai fost bătuţi în aceeaşi zi încă 
vreo patruzeci de ţărani din aceeaşi comună”2.

„Bătăile s-au practicat pe o scară atât de întinsă 
încât ele au devenit un sistem. Pe străzi, la do-
miciliu, în localurile autorităţilor, în închisori, 
românii au fost bătuţi, individual şi în masă, 
pentru simplul motiv că erau ro mâni şi uneori 
pentru că nu ştiau ungureşte. O pornire de furie 
oarbă pare a fi cuprins nu numai pe soldaţi, ci şi 
întreaga popu laţie civilă maghiară”3.

„În timpul după 4 octombrie 1940, Episcopia 
de Oradea ia o înfăţişare jalnică. O mare parte 
din preoţii rămaşi la posturile lor, urmăriţi de 
jandarmi, intimidaţi, amenin ţaţi cu moartea, 
deportaţi la închisori şi iarăşi eliberaţi, dar 
numai cu condiţia de a părăsi ţara, s-au refugiat în 
România. În felul acesta, din 87 preoţi, câţi erau 
la 6 septembrie (intrarea arma tei maghiare), s-au 
refugiat 34 preoţi; au fost expulzaţi, în tim pul de 
la 4 -10 octombrie, 12 preoţi şi au mai rămas la 
postu rile lor 41 preoţi, pentru păstorirea altor 108 
parohii. Urmări rile, ameninţările şi intimidările 
din partea oamenilor admini straţiei ungureşti: 
notari comunali, jandarmi etc., n-au încetat nici 
după datele amintite, s-au continuat şi continuă 
şi astăzi, atât doar că preoţii rămaşi la posturile 
lor s-au oţelit în răbda rea mucenicească”4.

GoLGoTA BISeRIcII oRToDoxe  

RomÂNe DIN mARAmUReş

Redăm din Raportul despre suferinţele Epis-
copiei ortodoxe române a Maramureşului 
în urma arbitraju lui de la Viena: „Cum ţinta 
tuturor atacurilor un gureşti era mai ales 
Episcopia ortodoxă a Maramureşului, în frunte 
cu episcopul ei, chiar şi în timpurile normale, şi 
cum această Episcopie, cu întregul ei Consiliu 
eparhial, într-un mo ment dat, Duminică 1 
septembrie 1940, se trezi fără nicio apă rare, 
serios ameninţată, nefiind în siguranţă nici măcar 

2 AMAE. fond citat, vol. 199 fila 205 ; a se vedea şi vol. 362, fila 
265.
3 Idem, fila 254.
4 AMAE, fondul citat, vol. 201, fila 273.
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Urmări rile, ameninţările 
şi intimidările din partea 
oamenilor admini straţiei 

ungureşti: notari comu-
nali, jandarmi etc., n-au 

încetat nici după datele 
amintite, s-au continuat 
şi continuă şi astăzi, atât 
doar că preoţii rămaşi la 

posturile lor s-au oţelit în 
răbda rea mucenicească”

viaţa membrilor săi, în această situaţie excepţională şi cu totul cri tică, 
se convoacă o consfătuire a Consiliului la care iau parte Consilierii 
eparhiali. Se constată că în faţa bandelor ungureşti iresponsabile, 
orice jertfă e inutilă şi poate mult păgubitoare pentru Biserica din 

Maramureş, expunându-se 
episcopul cu întreg consiliul să 
fie terorizat şi maltratat de aceste 
bande  iresponsabile. De aceea se 
hotărăşte: P. Sf. Episcop Vasile 
împreună cu secretarul şi eventual 
un consilier să plece la Sibiu, 
locul designat pentru evacuare şi 
de acolo la Bucureşti...”5.
În Sighet, „reşedinţa epis copală 
a fost ocupată de armată şi 
mobilierul ce l-a găsit în ea 
confiscat. Capela episcopală, care 
servea şi de biserică ca tedrală şi 
parohială, a fost demontată 

şi îndepărtată; crucile de pe Reşedinţă au fost doborâte cu focuri 
de mitralieră. Clopo tele, armonioasele şi scumpele clopote ale 
Episcopiei, au fost demontate din clopotniţă (...). Toate bunurile şi 
înzestrările Episcopiei din Sighet şi din eparhie au fost sechestrate 
şi ocu pate, confiscându-se. Părinţii sufleteşti ai satelor, preoţii orto-
docşi de preferinţă au fost batjocoriţi în chipul cel mai neomenos, 
unii maltrataţi şi închişi şi aproape toţi alungaţi”6.

mĂRTURIA ePIScoPULUI NIcoLAe PoPoVIcI 

DeSPRe DRAmA RomÂNILoR DIN oRADeA

„În ziua de 4 octombrie 1940, pe la orele 11 1/2 s-a prezentat la 
domiciliul meu un agent secret, însoţit de un plutonier major de 
jandarmi, înarmat, care m-a somat, în nu mele legii, să-l însoţesc, la 
închisoarea Tribunalului. I-am cerut un răgaz de câtăva vreme, pentru 
a putea lua contact cu juris consultul şi Consilierii Eparhiei, ceea 
ce mi s-a încuviinţat. Du pă o scurtă întrevedere cu aceştia, am dat 
urmare somaţiunii ce mi s-a făcut, atrăgând atenţia celor doi agenţi 
unguri că e de prisos să fiu condus sub baionete, deoarece înţeleg să 
merg de bunăvoie la închisoare (...). Am fost condus la închisoare. 
Aici, după ce mi s-au luat datele personale, am fost dat pe mâna 
gardienilor, cărora li s-au dat instrucţiuni să fiu închis se parat într-o 
celulă (...). Am stat în această celulă până la ora 20:30. Arestările 

5 Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române., Cluj, p. 2; a se vedea Arhiva Ministerului Afacerilor 
Externe, fondul citat, vol. 198, fila 331 (documentul în întregimea lui se găseşte la această sursă, 
filele 327-365).
6 Raport,  p. 4-5.
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au continuat până în faptul serii. Tot 
tim pul cât am stat închişi, majoritatea 
gardienilor civili şi militari au avut 
numai cuvinte de ocară şi batjocură 
la adresa noastră. Aici am asistat la 
scene de un dramatism sfâşietor, căci 
se auzeau plânsetele copiilor români 
înspăimântaţi de groaza închisorii 
şi a celor întâmplate în timpul zilei. 
Ostentativ şi în scop de a ne batjocori 
şi a ne face insuportabilă situaţiunea 
în în chisoare, au pestilenţiat aerul cu 
golirea hârdaielor WC porta tive, din 
întreg penitenciarul (...). Pe la ora 
20:30 s-a dat ordin ca toată lumea 
să iasă în curtea penitenciarului. 
Femeile au fost scoase în prima curte 
a penitenciarului; bărbaţii, în alta, 
alăturată, aşezându-i pe trei rânduri, 
lângă un zid lung al penitenciarului. 
Acestui grup am fost ataşaţi şi noi. 
În faţă era postată o companie de 
soldaţi, comandată de un locotenent, 
ca re provocator, dădea următoarele ordine: «Drepţi, stânga îm-
prejur! Arma la mână! Încărcaţi!». Aceste comenzi erau de natu-
ră să ne înspăimânte şi au produs panică în rândul femeilor care, 
auzind că e vorba de executare în masă, au început a ţipa şi unele au 
leşinat. Ordinele locotenentului continuau: «Contro laţi încărcătura! 
Încărcate?». Fiecare şef de pluton a raportat în parte executarea 
planului dat, repetând comanda: «Gata de tragere!».
Aproape toţi eram convinşi că vom fi împuşcaţi, toată re gizarea 
acestor demonstraţii era ca să ne insufle această credinţă. S-a dat 
ordine soldaţilor să ne înconjoare. Abia în acest moment ni s-a 
comunicat că vom merge la gară să ne îmbar căm pentru o destinaţie 
necunoscută. Am ieşit din penitenciar, urmând convoiul femeilor, 
înconjuraţi de un foarte puternic cordon de soldaţi, sub comanda 
locotenentului (...). Ne-a stârnit o mare nelinişte şi surprindere 
faptul că am găsit în lun gul Bulevardului Regele Ferdinand, artera 
principală a oraşului, înşirate tancuri, motociclete şi camioane, 
împreună cu soldaţi înarmaţi. Mulţi dintre noi am fost brutalizaţi în 
cursul drumu lui până la gară …
Aici, după aproximativ jumătate de oră de aşteptare, în ghesuiţi într-o 
curte strâmtă, locotenentul a crezut că e necesar să ne atragă atenţiunea 
că, datorită unui regim de favoa re, se îngăduie membrilor aceloraşi 

Capela episcopală, care 
servea şi de biserică ca-
tedrală şi parohială, a fost 
demontată şi îndepărtată; 
crucile de pe Reşedin-
ţă au fost doborâte cu 
focuri de mitralieră. 
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Aici am asistat la scene de 
un dramatism sfâşietor, 

căci se auzeau plânsetele 
copiilor români înspăi-

mântaţi de groaza închi-
sorii şi a celor întâmplate 

în timpul zilei. 

familii să plece împreună. Când am fost 
chemat să mă urc în vagonul de marfă, 
nu a fost scutit de cuvintele triviale ale 
câtorva soldaţi şi observaţiilor ironice 
ale unui funcţionar superior din gară, 
care a strigat: «Domnul episcop urcă 
în vagonul de dormit». După ce am 
fost introduşi într-un asemenea vagon, 
în număr de 40 persoane, uşa a fost 
închisă şi plumbuită, fără să mai fie 
deschisă decât peste 13 ore în staţia de 
frontieră la Lokoshaza. Menţionez că 
în vagon nu era niciun scaun sau vreun 
alt articol de con fort, care să ne facă 
suportabilă această penibilă călătorie. 
Toa tă noaptea ne-am chinuit în picioare, 
fără a avea posibilitatea de a închide 
ochii. De asemenea aerul era complet 
confinat din cauza faptului că vagonul 
nu era aerisit şi a faptului că fiecare îşi 
făcea necesităţile corporale în vagon.
A doua zi dimineaţă, la orele 6, sosiţi 
la Lokoshaza, deşi cerinţele noastre 

au fost insistente să ne permită a ne scoborî pentru câteva minute, 
fireşte fiecare pe rând, cererea ne-a fost refuzată. S-a îngăduit doar 
femeilor şi copiilor să coboare, du pă parlamentări de aproape trei ore 
şi jumătate. În această ga ră de frontieră am staţionat 4 ore, după care 
trenul a plecat spre Curtici. Aici am constatat, cu mirare, că staţia nu 
era anunţată de sosirea noastră. Se anunţase doar staţiei sosirea unui 
tren cu marfă specială. În Curtici am stat, cei 285 expul zaţi, 3 ore.”7

7 AMAE, fondul citat, vol. 199 filele 32-35.
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După ce am vorbit despre  bariera surselor şi problema interpretării 
izvoarelor istorice, este cazul să vedem şi argumentele concrete pe care 
cercetarea istorică le are în vedere atunci când analizează acest subiect.
Teritoriul luat în discuţie: sudul României delimitat de munţii Car-
paţi şi fluviul Dunărea.
Perioada analizată: sec. VIII-XI d. Hr.
Încadrarea culturală: cultura veche-românească sau după unii cultu-
ra Dridu.

În aşezările şi necropolele analizate au apărut o serie de obiecte (cru-
ciuliţe, medalioane cu semnul crucii sau scene religioase, obiecte de 

DESPRE ISTORIA  
CREŞTINISMULUI (III)

CâTEvA DATE  ARhEOLOgICE CU PRIvIRE  
LA vIAţA SPIRITUALă DIN  SECOLELE vIII- XI

de Dr. Emilia Corbu

A
R

h
EO

LO
g

IE

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



46 A T I T U D I N I

Izvoarele istorice men-
ţionează la Dunărea de 

Jos populaţii creştine, 
în primul rând vlahii, 

goţii din Dobrogea, 
sârbii şi croaţii, bulgarii. 

Constantin Porfiroge-
netul vorbind despre 

populaţiile din imperiu 
arată religia şi stadiul 

creştinării fiecăreia. 

uz casnic cu semnul crucii, inscripţii sau rune pe diverse obiecte etc.) 
care constituie dovezi de viaţă spirituală. Acestea nu apar doar în 
secolele de care ne ocupăm în lucrarea de faţă, ci constituie aproape o 
constantă a spaţiului carpato-danubiano-pontic, aşa cum o dovedesc 
studiile referitoare la secolele IV-XI1.
Jacques le Goff considera că istoria mentalităţilor poate fi discuta-
tă şi analizată în baza surselor literare din epocă dar şi mai târzii2. 
Acelaşi autor remarca însă raritatea documentelor scrise referitoare 
la occidentul medieval-timpuriu. Acest aspect este valabil şi pentru 
Europa Centrală şi Răsăriteană. Viaţa spirituală este o componentă 
a istoriei mentalităţilor şi în consecinţă cercetarea acestui domeniu 
în lumina surselor literare este un demers dificil, datorită, aşa cum 
arătam, rarităţii acestora.
În această situaţie, descoperirile arheologice aduc mărturii concrete, 
palpabile, mai ales acolo unde, uneori, izvoarele scrise tac. Dar pen-
tru a înţelege aceste mărturii arheologice trebuie să pătrundem în 

contextul istoric al epocii. 
Istoria spiritualităţii celor trei secole aflate la cumpă-
na dintre primele două milenii creştine pe un terito-
riu marcat de fenomenul migraţiilor, este o provocare 
pentru orice istoric al culturii. Coexistenţa în arealul 
Europei Răsăritene a unor populaţii diferite, cu is-
torii şi culturi diferite, aflate în relaţii mai mult sau 
mai puţin directe cu un imperiu creştin, oferă acestui 
spaţiu geografic un specific cultural aparte.
Dacă judecăm doar după câteva evenimente, cum ar 
fi cruciadele pornite de occidentali, creştinarea de că-
tre bizantini a bulgarilor, slavilor, ruşilor (urmată de 

proiectul absolut grandios de a traduce Biblia în limba slavă, prin crea-
rea unui alfabet adaptat limbii slavilor), creaţiile extraordinare din arta 
şi arhitectura religioasă, extinderea fără precedent a monahismului şi 
implicarea Bisericii în politica de stat, am putea afirma că în acele seco-
le creştinismul a avut perioada sa de graţie, cu atât mai mult cu cât nu 
intervenise încă schisma din 1054 care a frânt în două puterea uneia 
dintre cele mai reprezentative religii ale lumii. Efectele acesteia nu s-au 
văzut imediat, aşa că secolul XI a stat sub semn de glorie creştină. 
Cronicile bizantine evidenţiază cât de adânc pătrunsese creştinismul 
în viaţa de stat, în armată, în organismele de decizie, dar cât de pu-
ţin era uneori trăit şi practicat de demnitari dar şi de oameni simpli. 
Această dihotomie între creştinismul etalat şi creştinismul practicat3, 

1 Ştefan Olteanu, Societatea carpato-danubiano- pontică în sec. IV-XI. Structuri demo- economice şi soci-
al-politice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, p.288; Liliana Trofin, Romanitate şi creş-
tinism la Dunărea de Jos în secolele IV-VIII, Editura Universităţii Bucureşti, 2005, p.307-383.
2  Jacques Le Goff, Pentru un alt ev mediu, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986, p. 173.
3 Iustinian al II-lea Rinothmetos a convocat în secolul VII un sinod cu scopul de a interzice 
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pe de o parte, la care se adaugă graba şi, oarecum, 
lipsa de metodă cu care s-au creştinat noile popu-
laţii, pe de altă parte, grefate pe eludarea faptului 
că totuşi creştinismul este şi o învăţătură ce trebuie 
menţinută prin şcoli şi catehizare aproape perma-
nentă, au dus la apariţia unor manifestări diferite 
ale religiei. În acest context, conceptul de creşti-
nism popular capătă o semnificaţie deosebită4.
Izvoarele istorice menţionează la Dunărea de Jos 
populaţii creştine, în primul rând vlahii, goţii din 
Dobrogea, sârbii şi croaţii, bulgarii. Constantin 
Porfirogenetul vorbind despre populaţiile din im-
periu arată religia şi stadiul creştinării fiecăreia. 
Creştinismul vlahilor şi populaţiei romanice din 
Dalmaţia este confirmat şi de alte izvoare cum ar fi: 
Ştiri referitoare la organizarea vlahilor balcanici 5, Vlahi 
la Athos6, Un decret al împăratului Alexios I7 etc. Aveau 
biserici numeroase în care se aflau moaşte sfinte 
ale martirilor din primele veacuri, dovadă a vechi-
mii creştinării lor8. Faptul că vlahii sud-dunăreni 
erau creştini este valabil şi pentru vlahii din nordul 
Dunării, care au trăit în aceleaşi condiţii. Dacă nu 
ar fi fost creştini Constantin Porfirogenetul i-ar fi 
menţionat, aşa cum spune despre o parte din sârbii şi croaţii rămaşi 
la nordul Dunării şi despre care afirmă că sunt necreştini. În timpul 
său mai erau populaţii slave care treceau la creştinism, cazul păgâni-
lor numiţi aretani, după creştinare. Chiar şi cuvântul ,,paganus“ de 
care Porfirogenetul spune că ar însemna în limba slavă ,,nebotezat”9 
ar avea istoria lui, dacă ţinem seama că acest cuvânt pare să aibă re-
zonanţă latină. În legenda Sf. Gerard, Ahtum face trimitere la faptul 
că era vasal împăratului bizantin, de la care primise botezul creştin, 
de asemenea şi Menumorut10.
Bisericile locale în perioada respectivă aveau destulă autonomie. Acest 
aspect era valabil atât pentru lumea occidentală unde se ajunge la o 
liturghie comună d-abia în secolul VIII11 cât  mai ales  pentru lumea 

sărbătorile şi practicile păgâne din Bizanţ care se desfăşurau nestingherite în continuare, sub 
ochii indulgenţi ai clerului. Hotărârile acestui sinod nu au fost acceptate de Roma.
4 Pentru acest subiect cităm lucrarea lui Nelu Zugravu, Geneza creştinismul popular, Bibliotheca 
Tracologica, Bucureşti, 1997.
5 Ştiri referitoare la organizarea vlahilor balcanici, FHDR, IV, p.25.
6 Vlahi la Athos, FHDR,IV, p.50-59.
7 Un decret al împăratului Alexios I, FHDR,IV, p.28-31.
8 Constantin Porfirogenetul, Carte de învăţătură pentru fiul său Romanos, Bucureşti, Ed. Academiei 
RSR, 1971, p.47.
9 Idem, Carte…, p.43.
10 Ion Dumitriu Snagov,  Monumenta Historiae Vaticana, Legenda Sf. Gerard, Roma, 1996, p. 59.
11 Jacques Paul, Biserica şi Cultura în Occident, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1996, p.119.

Cronicile bizantine 
evidenţiază cât de adânc 
pătrunsese creştinis-
mul în viaţa de stat, în 
armată, în organismele 
de decizie, dar cât de 
puţin era uneori trăit şi 
practicat de demnitari 
dar şi de oameni simpli. 

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



48 A T I T U D I N I

riului sub diferite pretexte, cum ar fi  nesiguranţa 
drumurilor, întruniri religioase etc18. 
Cu tot avântul creştinismului însă, la graniţele 
imperiului trăiau şi chiar încep să se infiltreze po-
pulaţii necreştine, sârbii şi croaţii albi menţionaţi 
de Constantin Porfirogenetul19, ruşii lui Sviatos-
lav, pecenegii. Credinţele lor erau diverse. Cronica 
lui Nestor oferă câteva detalii importante privind 
credinţele slavilor dar, ca orice religie politeistă, 
era dificil de redat în amploarea ei. Leon Diaco-
nul, relatând războiul bizantino-rus îi menţionea-
ză pe ruşi ca practicând sacrificii umane şi având 
ca rit funerar  incineraţia etc20. Pecenegii, la rân-
dul lor, asemenea populaţiilor nomade, practicau 
şamanismul, fiind destul de reticenţi faţă de creş-
tinism21. Credinţele acestor populaţii nu aveau o 
manifestare ctitoricească. Nu ştim de temple sau 
alte obiecte de cult. De altminteri, unul din mo-
tivele pentru care cneazul Vladimir a pledat pen-
tru trecerea la creştinism a fost admiraţia faţă de 
bisericile şi slujbele din capitala Imperiului22. Aşa 
cum împăratul Liciniu înainte de confruntarea cu 
Constantin s-a rugat zeilor într-o poiană plină cu 
statuile acestora23, probabil că şi aceste populaţii, 
în principiu sărace, aveau locuri sfinte, fără a ridi-
ca monumente. Dacă ar fi ridicat cel puţin statui, 
acestea s-ar fi păstrat aşa cum s-au păstrat acele 
,,Kamena baba” atribuite cumanilor.
Creştinismul are o manifestare concretă şi sistema-
tică. Biserica era o comunitate de populaţii diferite, 
aflate pe un spaţiu întins, cu nivele diferite de dez-
voltare economico-socială. Erau unite de o singură 
credinţă manifestată printr-un singur limbaj reli-
gios, de un bagaj comun de semne şi simboluri. În 
secolele analizate, prezenţa unui semn creştin în-
tr-o comunitate dovedeşte existenţa unor creştini, 
chiar dacă izvoarele literare nu îi menţionează. 

18 Guglielmo Cavallo, Omul bizantin, Ed. Polirom, Bucureşti, 2000, 
p.197-219.
19 Constantin Porfirogenetul, Carte de învăţătură…., p. 52.
20 Leon Diaconul, FHDR, II, p.691.
21 Victor Spinei, Migraţiile în estul şi sud-estul Europei, Institutul 
European, Bucureşti, 1999, p. 101
22 Nestor, Povestea anilor care au trecut, Ed. Gh. Popa Lisseanu, In 
Izvoarele Istoriei Românilor,  Bucureşti, Ed. Bucovina, 1935, p. 103.
23 Eusebius din Caesarea,1991, Cartea a II-a, 5,  p. 95.

răsăriteană. De la Walafrid Strabus aflăm că în 
secolul IX goţii din Dobrogea îşi ţineau slujbele 
în limba tudescă sau germană12.
Creştinismul populaţiei romanizate de la nordul 
Dunării este dovedit însă şi de numeroasele piese 
cu caracter creştin descoperite în siturile arheo-
logice şi care atestă continuitatea creştinismului 
menţionat documentar încă secolele III-IV, dacă 
ne referim doar la Martiriul Sf. Sava Gotul13. 
În Dobrogea a pulsat până în secolul VI o viaţă 
creştină organizată şi puternică, dovedită de nu-
meroase descoperiri arheologice, epigrafice dar şi 
documente scrise14 şi care arată că această provin-
cie a fost un adevărat focar de creştinism pentru 
zonele învecinate. Revenirea bizantină a dat aces-
tui ţinut  un nou impuls. S-au reorganizat episco-
piile, s-au refăcut basilicele din cetăţi, producţia 
de piese de cult a fost  reluată. Existenţa unei 
episcopii la Axiopolis (Cernavoda de azi), atât de 
aproape de salba de aşezări localizate de-a lungul 
Ialomiţei în Muntenia, a influenţat cu siguranţă 
şi această zonă. De-altminteri întreaga istorie a 
acestei episcopii este un fapt care dovedeşte, în 
opinia istoricului Emilian Popescu, continuitatea 
populaţiei locale: „the attestation of the bishopric of 
Axiopolis provides not only information  on the church 
organization in Dobrudja, but also evidence of the ethnic 
and administrative continuity of the local population”15.
Episcopii au existat şi la Dinogeţia (unde s-au gă-
sit un crucifix şi o  cruciuliţa relicviar din aur16), 
Capidava, iar la Vicina a funcţionat o mitropolie. 
O dovedeşte povestea lui Macarios, mitropolit de 
Vicina, care refuza să se prezinte la post, motivând 
situaţia tulbure din regiune17. Decizia  lui Maca-
rie nu trebuie să ne tulbure prea tare. În Bizanţul 
acelor secole exista obiceiul înalţilor prelaţi de a 
întârzia uneori nespus de mult în capitala Impe-

12 Walafrid Strabus, FHDR, II, p.638.
13 Stefan Olteanu, Societatea…p.294;Teodor, Gh. Dan, Continui-
tatea populaţiei autohtone la est de carpaţi în sec. IV-XI, Ed. Junimea, Iaşi, 
1984, p.84.
14 Emilian  Popescu,  Christianitas Daco- Romana, Bucureşti, Editu-
ra Academiei Române, 1994, passim.
15 Ibidem,  p. 438.
16 Gh. Stefan & allia,  Dinogeţia…, p. 194.
17 Macarie episcop de Vicina, FHDR, IV, Bucureşti, 1982, p.155.
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Descoperirile arheologice care dovedesc creştinismul sunt în primul 
rând basilicele din cetăţile romano-bizantine şi bizantine din Do-
brogea. Acestora li se adaugă o serie de obiecte mărunte: cruciuliţe 
pectorale simple, cruciuliţe relicvar, crucifix, medalioane cu repre-
zentări religioase, tipare pentru cruciuliţe. Pe lângă acestea se găsesc 
unele obiecte care pot avea o semnificaţie creştină cum sunt ouăle de 
lut ars şi turtiţele de lut care, descoperite într-o aşezare creştină, pot 
fi atribuite, cu oarecare rezerve, creştinismului. 
Reprezentarea crucii pe diverse obiecte semnifică un  creştinism po-
pular şi manifest. Ne referim la inele de bronz decorate cu semnul 
crucii, la medalioanele de plumb cu cruce de Malta, la semnul crucii 
de pe obiecte casnice. 
Cruciuliţe pectorale simple, multe din bronz (un material preferat în 
epocă) dar şi din fier, plumb, aramă, marmură sau piatră s-au desco-
perit la Capidava24, Dinogeţia25, Păcuiul lui Soare26. Pe o parte din  
cruciuliţele relicvar descoperite la Capidava, Dinogeţia, Păcuiul lui 
Soare, Isaccea, Nufărul, Victoria, Beroe, în necropola de la Piatra 
Frecăţei27 se află reprezentări religioase, cum ar fi Iisus Hristos Răs-
tignit, Maica Domnului Orantă, etc. Aceeaşi semnificaţie trebuie să 
fi avut şi medalioanele cu reprezentări religioase descoperite la Dino-
geţia (unde este reprezentat se pare Sf. Arh. Mihail), Isaccea, unde 
este reprezentată Maica Domnului28 şi la Nufărul, unde pe o bucată 
de chihlimbar (3 x 2, 2 x 1 cm) este reprezentat cu toate detaliile un 
sfânt militar29. In bordeiul nr. 175 de la Dinogeţia la gâtul unui copi-
laş de doi ani se afla o cruciuliţă30 ceea ce înseamnă că nu erau purtate 
ca podoabe ci cu rol apotropaic.
Câteva cruciuliţe-relicvar destinate purtării fragmentelor de moaşte 
sfinte erau din aur, aşa cum dovedeşte exemplarul de la Dinogeţia. O 
cruce engolpion descoperită la Silistra şi datată în a doua jumătate 
a secolului X, poartă pe avers imaginea Maicii Domnului Orantă şi 
pe revers numele proprietarului, Ana monahia31. Această inscripţie 
relevă două observaţii. Una de ordin practic, anume că aceste obiecte 
puteau fi lucrate şi la comandă întărind astfel ipoteza existenţei ate-
lierelor locale şi o a doua, de ordin spiritual, şi anume prezenţa unei 
monahii într-o zonă în care sunt menţionate aşezăminte monahale la 

24 Gr.  Florescu& alia,  Capidava…,  p. 235.
25 Gh. Ştefan & alia, Dinogeţia…, p. 358- 365.
26 Petre Diaconu, Dumitru Vâlceanu, Păcuiul lui Soare, Ed. Academiei RSR, 1978, p. 137.
27 Gh.  Mănucu – Adameşteanu, Elemente de cultură bizantină la Gurile Dunării, Peuce, IX, 1984, 
p.375-387; Petre  Aurelian, Săpăturile de la Piatra- Frecăţei, MCA, VIII,  1962, p. 586, fig. 23.
28 Gh.Stefan & alia, Dinogeţia…, op. cit.,  p. 366, fig. 193/ 4; Ioan Vasiliu, Cimitirul…, 
op. cit., p. 135, 52.
29 Gh. Mănucu- Adameşteanu, Un medalion din chihlimbar descoperit la Nufăru, Pontica, XVII, 1984, 
p. 225.
30 Ion Barnea, Noi descoperiri din epoca feudalismului timpuriu la Dinogeţia Garvăn, jud. Tulcea, 
MCA, X, 1973, p. 308, fig. 15/4.
31 George Atanassov, O cruce encolpion  de la Durostor, în Dobrogea Sbornic, XI, 1994, p. 51.
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Dumbrăveni32, Basarabi33, Niculiţel34 . 
Existenţa unor aşezăminte  monahale la periferia Imperiului Bizantin, 
în Dobrogea, o peninsulă înconjurată de ape, a influenţat şi populaţia 
din regiune. În secolele IX-X centrele monahale din Asia Mică fuseseră 
afectate puternic de arabi şi turci. Monahii care scapă se retrag pe conti-
nent, unde vor pune bazele centrului monahal de la muntele Athos. 
Revenind la cele arătate mai sus, o parte din aceste piese erau produse 
local aşa cum arată tiparul pentru cruciuliţe descoperit la Dinogeţia, 
altele probabil erau aduse. Existenţa unei producţii locale dovedeşte 
însă şi o piaţă de desfacere favorabilă. Însă, aşa cum observăm, cru-
ciuliţe simple sau relicvar s-au descoperit numai în spaţiul dobrogean 
şi foarte rar în restul Munteniei. Lipsa cruciuliţelor la nordul Dunării 
nu înseamnă şi absenţa creştinilor în regiune. O descoperire impor-
tantă, dar din păcate pierdută, a fost o cruciuliţă din metal în mormân-
tul nr. 1 de la Obârşia-Olt35.  Aşa cum vom vedea, simbolul crucii 
apare la nordul Dunării în diferite combinaţii şi pe diferite obiecte. 
Semnul crucii cu bare egale sau haste lăţite apare pe inelele din necro-
polele din Oltenia de la Izvoru şi Obârşia-Olt36 şi pe medalioanele de 
plumb cu cruce de Malta de la Dridu37 şi Păcuiul lui Soare38. 
Ouăle de lut ars descoperite la Dinogeţia39 şi în necropola de la Isac-
cea40 sunt legate de creştinism. O dovedeşte un alt exemplar, un ou 
de cretă încondeiat descoperit în bisericuţele de la Basarabi41. Însă un  
exemplar a apărut şi la nord de Dunăre la Brăila în vatra oraşului42.
Semnul crucii apare însă şi pe banale greutăţi de lut, utilizate pro-
babil la războiul de ţesut, aşa cum dovedesc piesele descoperite la 
Căscioarele-Şuviţa-Hotarului şi Vlădeni-Popina Blagodeasca43. 
(va urma)

Bibliografie:
Emilia Corbu, Sudul României în secolele VIII-XI. Repere Arheo-
logice, Ed. Istros, Brăila, 2006, p.113-117

32 Costel Chiriac, Complexul rupestru de la Dumbrăveni, Pontica, XXI-XXII, 1989, p. 256.
33 Ion Barnea,  Ştefan Ştefănescu, DID, III, 1971 p. 180-237.
34 Idem,  p. 238; Cristian  Moisescu, Un monument feudal dobrogean necunoscut- biserica Sf. Atanasie 
de la Niculiţel, Muzeul Naţional, III, 1976, p. 242-247.
35 Octavian Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia Traiană sud- carpatică,  
Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976, p. 160.
36 B. Mitre, C. Preda, M. Chiţescu, Gh. Rădulescu, M. Ionescu, Necropola feudală-timpurie 
de la Izvorul, MCA, IX, 1970, p. 332;O. Toropu, O. Stoica, La necropole prefeodale d-Obârşia-Olt, 
Dacia, XVI, 1972, p. 170, fig. 7/10-12.
37 Eugenia Zaharia,  Săpăturile de la Dridu. Contribuţii la arheologia şi istoria perioadei de formare a 
poporului român, Bucureşti, ed. Academiei RSR, 1967, p. 127, fig. 53 / 7.
38 Petre Diaconu,  Dumitru Vâlceanu, op. cit.,  p. 141, fig. 57 / 3, 4.
39 Idem, p. 327, fig. 149 / 12, 13 .
40 Ioan Vasiliu, Cimitirul feudal timpuriu de la Isaccea, Peuce, IX,  1984, p. 135, PL. VIII/ 18.
41 Ion Barnea, Ştefan Ştefănescu, DID, III, 1971,  p. 227, fig. 1.
42 Ionel Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până în sec. XVI, Brăila, Ed. Istros, 1995, p. 48.
43 Emilia Corbu, O greutate de lut cu semnul crucii  din secolele X-XI, descoperită la Vlădeni-Popina Bla-
godeasca, jud. Ialomiţa, Anuarul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ,,Almanah Bisericesc”, p. 39-43; 
V. Sârbu & alia, Aşezări din zona Căscioarele ..., Istros, 1996, p. 119, fig, 159/3
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PArohIA îNTre vIAţA  
lITUrgIcă şI ANTIbIserIcA  

DIN INImA bIserIcII
de Pr. dr. Mihai Valică
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lPreotul exercită nu un „mandat”, ci 
o misiune, care include imperios 
un apel la cultura dialogului per-
manent, la toate nivelurile. Această 
evidenţă este una dintre trăsături-
le definitorii ale Evangheliilor. De 
aceea Apostolii întreabă mereu pe 
Iisus Hristos: Nu te înțelegem! Lă-
mureşte-ne! Ce ai vrut să spui? Expli-
că-ne! (vezi Matei 13, 36; Luca 8, 9; 
Ioan 13, 22-30). 
Faptul că Apostolii cer lămuriri, 
arată că nu erau simpli admiratori 
sau ascultători necondiţionaţi ai Fiului Omului, un fel de fani religioși 
fără discernământ, sau manipulaţi şi purtaţi de impulsuri emoţionale. Ei 
doreau să creadă în cunoștință de cauză şi să acţioneze ca atare. Iisus 
Hristos le răspunde de fiecare dată, oferindu-ne un exemplu minunat de 
conlucrare a libertății cu responsabilitatea şi a ascultării cu discernămân-
tul, contând mereu pe capacitatea ființei umane de a înțelege, fie și numai 
în parte, Tainele Împărăţiei lui Dumnezeu.
Iată de ce, episcopul, preotul şi credinciosul aflaţi în comuniune de cre-
dinţă şi de har în Biserica lui Hristos nu trebuie să tacă, atunci când sunt 
unele lucruri neclare sau nefireşti. În acest caz tăcerea, sigur, nu-i de aur.

Împărăţia economicului mai presus  

de viaţa duhovnicească?

Dacă viaţa liturgică şi duhovnicească a Bisericii Ortodoxe Române 
se desfăşura, până nu de mult, într-o armonie firească cu viaţa admi-
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nistrativ-economică a acesteia, după  îndemnul 
hristic de a căuta mai întâi împărăţia lui Dumne-
zeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga 
vouă2, constat în ultima vreme o inversare axio-
logică eclesială, prin faptul că acum se caută mai 
întâi împărăţia economicului, care este rânduită 
şi impusă de cei de sus prin metode poliţieneşti, 
mai drastice decât la trezorerie, ca şi când orice 
Biserică sau Schit ar deţine o parte din Banca 
Naţională a României.
Această tendinţă a atins cote paroxistice şi obsesi-
ve, întrucât în mod nefiresc şi dăunător credincio-
şii sunt obligaţi să-şi păzească preotul ca pe un de-
licvent, iar cei ce vin în control de la eparhie, unii 
chiar în timpul Sf. Liturghii, se comportă abuziv 
şi-l tratează pe preot, tot ca pe un infractor.
Dacă un preot este tratat într-o asemenea mani-
eră şi credincioşii văd aceasta, că se repetă din ce 
în ce mai des, mă întreb, ce fel de autoritate mo-
rală şi pastorală va mai avea preotul în faţa lor?  
Mai poate, un astfel de preot, să-şi îndeplinească 

2 Matei 6, 33; Vezi şi 1 Corinteni 9, 9: de a nu lega gura boului care 
treieră.

cu succes misiunea şi să fie unul de încredere sau 
nu?! Dar preoții care își împlinesc cu cinste şi 
demnitate misiunea, cum vor resimți asupra lor 
eventualele priviri pline de suspiciune şi acuza-
ţii a priori de necinste, în care sunt cuprinşi în 
mod egal, prin directivele economice sinodale şi cei 
corecţi, împreună cu cei mai puţin corecţi? Ne-
încrederea şi suspiciunea celor de sus faţă de pre-
oţi, nu atrage după ei şi pe credincioşi în aceeaşi 
stare? Iată câteva întrebări, deloc retorice.

Biserica euharistică  

şi administrația Bisericească

Biserica, după fiinţa sa, este un Organism şi un 
Corp mistic numit „Trupul lui Hristos”3, care 
include şi Naţiunea, dar nu se identifică cu ea, 
și nici cu conceptul globalizării, sau al alinierii 
seculare, ci cu Împărăţia lui Dumnezeu, căci nu 
avem aici cetate stătătoare, ci suntem în căutarea 
celei viitoare4. 
Biserica Ortodoxă recunoaşte stăpânirii, fie  po-

3 Vezi I Corinteni 12, 12-14.
4 Evrei 13, 14.
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Parohia este fiinţial 
experienţa harică şi vie 
a Bisericii întregi, repre-
zintă realizare istorică, 
destinaţie hristică şi sote-
riologică, realitate biblică 
şi patristică, „posibilitate 
imediată, experienţă şi 
trăire practică a harului”, 
toate în profunzimea 
lor cea mai adâncă.

litice sau eclesiale, sau mai bine zis „cetăţii omeneşti şi cetăţii celei 
cereşti”, pe baza revelaţiei biblice5 şi a sfintelor canoane un statut tre-
cător, propriu provizoratului acestei lumi, sau organizării bisericeşti, 
în raport cu permanenţa lui Dumnezeu6 şi a Împărăţiei Cerurilor7. 
Întrucât nu forma administrativă a Bisericii constituie Biserica lui 
Hristos, ci însuşi Iisus Hristos cel euharistic, precum şi Cel care este 
Cap şi Trup Tainic al Bisericii împărtăşit credincioşilor în fiecare Bi-
serică prin Sf. Taine, oricât de modestă ar fi aceasta, rezultă că toate 
Bisericile Ortodoxe sunt egale, indiferent de mărimea, organizarea 
lor ierarhică, sau de locaţia lor. 
Nu Biserica, ca organizare instituţională, este izvorul Sfintei Eu-
haristii, ci Sfânta Euharistie, care se săvârşeşte în orice parohie, dă 
consistenţă şi substanţă divină Sfintei Biserici a lui Hristos, în toată 
plinătatea ei. 
În acest context se vorbeşte mereu de Eclesiologia Euharistică, ca fiind 
fiinţa Bisericii lui Hristos8. De aici rezultă că, tot ce se manifestă sau 
se săvârșește în Biserică trebuie să aibă central Sfânta Euharistie şi 
nu economicul, sau forma administrativă a Bisericii, ridicată la nivel 
de instituţie publică, care controlează, dispune, impune şi suspicio-
nează mereu Biserica Euharistică-parohia.
Deci, Biserica parohială nu este una dintre Bisericile Eparhiei, ci este 
însăşi Biserica întreagă, cea una, sfântă, sobornicească, apostolească 
şi patristică. Aşa cum o lumânare se aprinde de la o altă lumânare, 
iar lumina este aceeaşi şi în lumânarea a doua, tot aşa prin sfinţirea 
acelei Biserici de către Episcop, Biserica parohială cuprinde în sine 

5 Vezi Romani 13; I Timotei 2, 1-4.
6 Cf. Faptele Apostolilor 4, 19: Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascul-
tăm mai mult de voi decât de Dumnezeu.
7 Vezi Pr. dr. Mihai Valică, prof. dr. Pavel Chirilă, dr. Andreea Băndoiu şi dr. ec. Cristian George 
Popescu, Teologia Socială, ed. Christiana, Bucureşti, 2007,  p. 171.
8 Vezi pe larg Dumitru Popescu, Centralitatea lui Hristos în teologia ortodoxă contemporană, 
în Ortodoxia anul LIII, Nr. 3-4, iulie-decembrie 2002, p. 11; Vezi şi . J. Zizioulas: L’Éucharistie, 
l ’Évêque et l ’Église durant les trois premiers siècles, übers. von J. L. Palierne, Paris, DDB, 1994; 
Eucharist, Bishop, Church: The Unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop du-
ring the first three Centuries, übersetzt von E. Teokritoff, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, 
Massachusetts 2001: „H’Eνότης τής ‘Ekkλησίας έν τή Θεία Eύχαριστία καί τω’Επισκόπω κατά 
τούς τρείς πρώτους αίώνας“, Atena  1965; L’être ecclésial (Labor et Fides, Genève, 1981); Being 
as Communion (Darton, Longman and Todd, London 1985); Creaţia ca Euharistie, über setzt von 
C. Papacioc, Bucureşti 1999; Fiinţa eclesială, übersetzt von A. Nae, Bucureşti 1996. Vgl. auch: „La 
vision eucharistique du monde et l ’homme contemporain”. Contacts 19 (1967): 83-92; „L’eucha-
ristie: quelques aspects bibliques”, in: L’eucharistie, J. J. V. Allmen, J. M. R. Tillard, J. Zizioulas, 
11-74. Mame l’eglises en dialogue 12, 1970. Priesteramt und Priesterweihe im Licht der östlich-
orthodoxen Theologie”, in: Questiones Disputatae 50, Der priesterliche Dienst—V. Amt und Or-
dination in okumenischer Sicht, K. Rahner und H. Schlier, 72-113. Freiburg – Basel – Wien 1973; 

„Eucharistic Prayer and Life”, Emmanuel 81(1975): 462-470; „Die Eucharistie in der neu zeitlichen 
orthodoxen Theologie”, in: Die Anrufung des  Heiligen Geistes im Abendmahl, 163-179. Frank-
furt am Main 1977; „The  Local Church in a Eucharistic Perspective”, in: In Each Place, Towards 
a Fellowship of Local Churches truly united,  50-61. Geneva 1977; „The ecclesiological presup-
position of the holy Eucharist”, Nicolaus, 10 (1982), 333-349; „The Ecclesiology of the Orthodox 
Tradition”, Search, Bd. 7, Part 2, (Winter, 1984), 42-53. The Early Christian Community” in: B. 
McGinn, J. Meyendorff, J. Leclerq (eds.), Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century, 
London 1986, 23-43; „The contribution of Cappadocia to Christian Thought”, in: F. Primenides, S. 
Roides (eds.), Sinasos in Cappadocia (National Trust for Greece: Agra Publications, 1986), 23-37; 

„Le mystère de l ’Eglise dans la tradition orthodoxe”, Irénikon 60 (1987), 323-335.
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întreaga Biserică a lui Hristos.
Sf. Euharistie săvârşită, în cel 
mai umil cătun, nu este cu 
nimic mai mică sau mai 
lipsită de valoare, decât 
cea săvârşită la Patriarhia 
Ecumenică sau Română, 
întrucât Sfântul Duh 
la Epicleză se pogoară 
direct asupra Sfinte-
lor Taine şi nu trece 
mai întâi pe la centru 
patriarhal sau eparhi-
al. Deci egalitatea o dă 
Sfântul Duh prin mo-
dul direct de a lucra 
prin Sfintele Taine şi 
nu o declaraţie ex-
ternă sau un privile-
giu dat de cineva din 
administraţia biseri-
cească9, întrucât paro-
hia  „este un spaţiu al 
comuniunii  de iubire şi 
sfinţirii vieţii credincio-
şilor prin Sfântul Duh, 
de comuniune eclesială 
frăţească şi de independenţă administrativă”10.

secUlArIzAreA bIserIcII

Din acest punct de vedere fără să se nesocoteas-
că principiul ierarhic, nu există Biserică, ca in-
stituţie, în sens teologic ortodox, aşa cum este 
în lumea catolică, care să fie subordonată altei 
Biserici, sau să se găsească în relaţie de stăpân-
slugă, de vasalitate, sub un papă infailibil, ci în 
Ortodoxie există doar un sistem canonic11, care 

9 Vezi pe larg pr. Cosmin SANTI, Sfânta Euharistie, Taina Bi-
sericii şi Trupul lui Hristos, în Ortodoxia seria a II a, anul IV, nr. II, 
aprilie-iunie 2012, pp. 61-86. 
10 Vezi pe larg Georgică GRIGORIŢĂ, Autocefalie în Sinodalitate. 
Autonomia eclesială în Biserica Ortodoxă din punct de vedere canonic, în: 
Biserica Ortodoxă Română, ianuarie-aprilie 2010, p. 233; Vezi şi Ar-
him. Vasile MIRON, Importanţa locaşului de cult în viaţa comunităţii 
parohiale, în: Biserica Ortodoxă Română, ianuarie-aprilie 2010, pp. 
247-271.
11 Vezi pe larg Georgică GRIGORIŢĂ, Autocefalie în Sinodalitate. 

reglementează şi precizează faptul, 
că toate Bisericile locale tre-

buie să se găsească într-o 
relaţie de comuniune şi 
iubire frăţească între ele 
şi  cu episcopul lor, fapt 
reglementat de Sf. Apos-

toli prin can. 34 pri-
vind principiul terito-
riului canonic local, ca 
fundament al Biseri-
cii, aşa cum scrie  şi Sf. 
Apostol Pavel, când se 
adresează Bisericilor 
locale (Romani, Ga-
lateni, Efeseni) şi nu 
unor structuri admi-
nistrative centrale. 
Fără viaţa parohială, 
sau parohia ca funda-
ment al Bisericii, con-
stituită pe baze hristi-
ce, euharistice şi cano-
nice clare, stabilite de 
Sf. Părinţi şi nu doar 
declarative şi de decor,  
Biserica administrativă 

eparhială sau patriarhală nu ar fi decât teorie, „or-
ganizare strict umană, idealism naiv, utopie romanti-
că ori nostalgie poetică”12.
Parohia este fiinţial experienţa harică şi vie a Bi-
sericii întregi, reprezintă realizare istorică, desti-
naţie hristică şi soteriologică, realitate biblică şi 
patristică, „posibilitate imediată, experienţă şi tră-
ire practică a harului”13, toate în profunzimea lor 
cea mai adâncă. De aceste caracteristici, funcţii 
şi principii eclesiale trebuie să se ţină cont cu pri-
oritate şi pe baza lor trebuie să funcţioneze Orto-
doxia mai departe!
De aici rezultă că, din punct de vedere teologic 

Autonomia eclesială în Biserica Ortodoxă din punct de vedere canonic, 
op. cit. p. 235.
12 Vezi pe larg Christos YANNARAS, Libertatea Moralei, ed. 
Anastasia, Bucureşti, 2002, p. 238.
13 Idem, ibidem.
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şi pastoral, parohia conţine întreaga Biserică şi 
ea trebuie susţinută şi întărită pe principii eu-
haristice, hristice, pastorale, şi economice clare şi 
nu primordial privită doar ca o sursă economică 
pentru eparhie sau patriarhie, în numele ascul-
tării necondiţionate, fals înţelese, din cauza fap-
tului că se dă întâietate primordială principiului 
conducerii şi nu celui euharistic – sacru, cum se 
vede, din păcate, că se dezvoltă şi se impune, în 
ultima vreme, de sus în jos, ajungându-se, în mod 
ironic, să fie numită şi percepută în mass-media 
recentă, ca  BOR S.R.L., care a devenit o Mega 
Corporaţie Economică, ce se diluează în secular, 
imitându-l fidel aproape la toate nivelurile.

PArohIA – DoAr o sUrsă  

De veNIT ecoNomIc?

Parohia reprezintă după Sf. Părinţi şi Canoanele 
Bisericii un fundament euharistic, duhovnicesc, 
de îndumnezeire a omului şi administrativ, pri-
oritar şi esenţial, integral şi deplin, din punct de 
vedere haric şi soteriologic al Bisericii lui Hris-
tos în cadrul Eparhiei.
Parohia trebuie să rămână o putere şi o entitate 
duhovnicească şi economică distinctă, funcţi-
onală şi practică, cu identitate de sine proprie, 
prin organismele de conducere: preot, consiliul 
şi comitetul parohial şi nu doar de ornament sau 
faţadă; puternică din punct de vedere economic, 
pentru a rezolva problemele sociale şi nevoile ei 
proprii, la nivel local, dar în comuniune deplină 
cu celelalte Biserici din cadrul Eparhiei, în relaţie 
directă cu episcopul ei şi nu prin interpuşi. Este 
inacceptabil, ca parohia să fie doar o sursă de ve-
nit economic, o putere a eparhiei şi nu o putere 
a Bisericii lui Hristos sau o putere şi o folosire a 
ei din partea Eparhiei sau a Patriarhiei, cu scop 
prioritar administrativ şi de imagine.

rolUl PArohIeI  

îN cADrUl sTATUTUlUI bor

Biserica – parte a globalizării?
Cu durere în suflet, observ că în ultima vreme 
rolul principal se pune pe Biserica eparhială ad-

ministrativă sau patriarhală economică în nume-
le unităţii și al conducerii unice şi mai puţin se 
pune accentul pe aspectul euharistic, duhovni-
cesc şi eclesial la nivel local-parohie, care stă la 
baza Bisericii lui Hristos, confecţionând un re-
gulament BOR la repezeală, în regim de mare 
tăcere, în dauna vădită a Bisericii parohiale care, 
cuprinde complet şi desăvârşit întreaga Biserică 
a lui Iisus Hristos, transformând uşor şi pe ne-

simţite preoţia în sclavie şi sursă de colectare de 
fonduri cu orice preţ pentru structurile superi-
oare bisericeşti. 
Dacă parohia este bine organizată şi puternică 
spiritual şi economic este în acelaşi timp şi Epar-
hia sau Patriarhia. Slăbirea familiei preotului sau 
a parohiei, prin aşa zisele controale şi directive 
economice venite de sus, nu fac altceva decât să 
distrugă pe termen lung iniţiativa pastorală a 
preoţilor, de teama de a nu greşi sau dintr-o le-
hamite de a mai primi atâtea aprobări şi indicaţii 
de sus...! Nu sunt de acord nici cu neimplicarea, 
inactivitatea, necorectitudinea administrativ-fi-
nanciară şi neglijenţa unor preoţi, care păgubesc 
bunul mers al parohiei, dar nu-i putem trata pe 
toţi a priori, ca infractori.
În Biserica Ortodoxă Românească recentă se prac-
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tică reeducarea prin șocuri și presi-
uni eclesiale de la centru, ameninţări 
şi directive. Modificările statutului 
BOR, conceput în manieră de Or-
donanţă de Urgenţă, după modelul 
politic, pentru a eluda dezbaterea 
la nivel academic sau comunitar–
canonic-eclesial, schimbă esenţial 
statutul de parohie şi o transformă 
într-o anexă a Eparhiei. 
Această grabă se prelungeşte ne-
justificat şi în spaţiul liturgic, prin 
acele beatificări sau sanctificări în 
regim de urgenţă şi proslăviri regio-
nale, neașteptând să consfinţească 
Dumnezeu de Sus sfinţenia vieţii 

celor puşi recent în calendare (vezi baronul imperial 
Andrei Şaguna, cel ce a organizat Biserica în Ardeal 
aproape după modelul catolic şi dovedit istoric, de 
Nicolae Iorga, şi nu numai, a fi un duplicitar la Viena, 
privind problema românilor14) prin semne inconfun-
dabile, în timp ce sfinţii închisorilor comuniste şi mar-
tirii neamului zac în uitare şi prin sertare sinodale. 
Toate acestea sunt dublate de atitudini, idei și practici 

străine de duhul Ortodoxiei, de la tăcere, ploconism oficial politic și 
ecumenism corect politic, până la festivisme mamut și evlavie de tip 

„show”, promovând o biserică pe sticlă (TV), care uneori poate să-i 
distrugă credinciosului laic, conștiința şi participarea activă la viaţa 
comunitar-eclezială, dându-i suficienţa şi chiar impresia, că dacă se 
uită la Trinitas TV este ca şi când ai fi luat parte la viaţa liturgică a 
Bisericii. Nu poţi să te hrăneşti uitându-te doar la televizor, chiar la 
cele mai bune bucate şi nici să faci duş fără să te uzi...!
Toate inserțiile acestea seculariste, susţinute cu efort financiar consi-
derabil, ar putea să elimine smerenia, cuviința, comuniunea faţă că-

14 Nicolae Iorga face un portret mai puţin măgulitor baronului Andrei Şaguna. Iată ce zicea ma-
rele istoric în vol. II din Istoria Românilor din Ardeal și Ungaria: „Cugetul lui nu era românesc, felul 
cum gândea el era al școalelor unde învăţase. Lumea din care plecase el, nu avea o vatră românească 
în mijlocul casei. De aceea a rămas imperialist şi austriac. Şi de aceea multe din formulele pe care 
le-a găsit nu s-au prefăcut în realităţi binefăcătoare pentru neamul a cărui Biserică o organizase 
[...] niciodată n-a fost un român care să poruncească mai mult (p. 147) [...] este incontestabil că un 
anume formalism de origine austriacă, un anume spirit de cancelarie a pătruns în lumea românesca 
prin Şaguna [...] Şaguna n-a fost om de mănăstire, el a trecut doar printr-o mănăstire de lux, cum 
sunt mănăstirile ortodoxe din Austro-Ungaria, care au prea puţin din spiritul monastic răsăritean, 
din spiritul acela de izolare ascetică, de îndepărtare de lume. Apoi a fost funcţionar de cancelarie 
în lumea bisericească a sârbilor, a stat pe lângă mitropolitul din Carloviţ, intim al lui (p. 148) [...] 
El a împiedicat alcătuirea în afară de Biserică a unei forţe culturale, politice şi sociale româneşti. O 
parte din duşmănia care se îndreaptă către el în cursul luptelor constituţionale ale românilor din 
Ungaria, după îndeplinirea organizaţiei bisericeşti, se explică şi prin faptul că elementul laic avea 
şi el oarecari drepturi [...] Şaguna a fost guvernamental de gradul cel mai înalt. A fost un austriac 
imperialist şi hasburgic şi s-a creat de atunci un obicei în acest sens…”

Preotul care slujeşte 
la Altar, de la Altar să 

se hrănească, ne spune 
Sf. Apostol Pavel şi nu 

are nevoie de casă de 
marcat şi alte directive 

economic-administrative 
hilare, de a pune şapte la-
căte pe cutia milei şi alte 

curiozităţi fiscale, venite, 
în ultima vreme, de sus. 
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tre faţă, şi să instituie o comuniune 
eclesială mai mult prin biroul de 
presă, prin consilieri şi zeci de adre-
se etc., decât prin episcopul eparhiot, 
pot să diminueze discernământul și 
jertfelnicia din sufletele creștinilor, 
să cadă în ispita vanităţii, a grando-
maniei, a confuziei, a obrăzniciei și 
a aroganței față de Sfânta Tradiție a 
Sfinților Părinți. Modernizarea Bise-
ricii şi alinierea ei la legislaţia euro-
peană, profitul economic şi rentabi-
litatea socială în numele filantropiei 
creştine, toate acestea fac, ca Biserica 
să devină parte a globalizării forţate, 
a subordonării ei puterii lumeşti şi în 
cele din urmă, ar putea duce  la des-bi-
sericire, adică secularizare.

moDelUl orToDox sAU moDelUl cATolIc?

Atitudini şi modele străine de Ortodoxie în comportament 
şi funcţionare a Bisericii recente
Catolicii au inventat primatul papal pornind de la învăţă-
tura eretică filioque şi a harului creat, motiv pentru care au 
transpus învăţătura despre Sfânta Treime şi în viaţa orga-
nizatorică a bisericii, inventând infaibilitatea papală, curia 
papală, decanii (protopopii), consilierii şi o mulţime de in-
terpuşi între preot şi episcop, deoarece şi între Dumnezeu şi 
om este un har creat şi nu însuşi Dumnezeu prin harul Său 
şi energiile Sale necreate.
În Ortodoxie, datorită învăţăturii despre energiile necreate, 
Episcopul se află în legătură directă cu fiecare dintre mem-
brii Sf. Sinod,  preotul în legătură directă cu Episcopul lui, 
iar credinciosul în legătură directă cu preotul şi nu prin in-
terpuşi inventaţi după modelul catolic.
Preotul ortodox depune jurământ în mod direct faţă de Epi-
scopul lui, că va respecta Sf. Canoane ale Bisericii şi nu de-
pune jurământ faţă de Consiliul Eparhial, de protopop sau de con-
silierii eparhiali, care din păcate în ultima vreme, unii se substituie 
autorităţii Episcopului, iar alţii duc la extrem, din slugărnicie şi exces 
de zel, anumite hotărâri eparhiale luate fără consultarea preoţilor şi 
a nevoilor pastorale sau vitale ale acestora, iar cei ce le implementează, 
acţionează fără discernământ şi tact pastoral, şi comit abuz de putere, 
care generează corupţie.
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ANTIbIserIcA DIN INImA bIserIcII

Deficitul etic administrativ bisericesc  
din unele eparhii a fost dus până la abuz 
şi blasfemie de unii tocmiţi la vie, creând 
multă mâhnire şi tristeţe în rândul preoţi-
lor şi al credincioşilor.
Acest lucru s-a petrecut, în repetate rân-
duri în unele Eparhii, ce-i drept, fără şti-
rea şi consimţământul episcopului eparhi-
ot, când unii protopopi şi consilieri epar-
hiali, reeducaţi pastoral recent, după norme 
economice şi financiare eficiente, au descins 
în timpul Sf. Liturghii, au confiscat lumâ-
nări de la pangar, tulburând grav liniştea 
Sf. Liturghii, au luat probe de lumânări, 
chiar în timp ce se rostea Crezul, săvâr-
şind blasfemie şi căzând sub osânda Sf. 
Canoane, care dau anatema pe cei ce tul-
bură Sf. Liturghie. Astfel s-a creat o anti-
biserică chiar în  inima Bisericii, în numele 
bunului mers administrativ-economic şi a 

corectitudinii financiare! Dar ce facem cu corectitudinea bunului simţ, 
respectarea Sf. Canoane, demnitatea preotului şi cinstirea momente-
lor sacre liturgice?

PrecIzărI cANoNIce, coNTroAle ADmINIsTrATIve  

şI DelImITărI eclesIAle

Personal sunt de acord cu controalele bisericeşti făcute de cei rându-
iţi şi cu ordinea şi corectitudinea financiară, conform Sf. Canoane 
bisericeşti şi de fiecare dată m-am conformat şi am respectat întru 
totul, cele stabilite de centru eparhial, dar nu sunt de acord să se 
facă controlul în timpul Sf. Liturghii şi în mod brutal şi după capul 
fiecărui consilier.
Canonul 26 al Sinodului IV ecumenic precizează că economul să chi-
vernisească cele bisericești după socotinţa episcopului său, deci nu după 
capul şi cheremul lui, tulburând Sf. Liturghie şi mâhnind pe preot 
în timpul slujbei prin comportamentul jignitor şi blasfemiator adus 
Sf. Liturghii, întrucât Canonul 9 Apostolic stabileşte: toţi credincioşii 
care intră în biserică şi ascultă scripturile, dar nu rămân la rugăciune 
(slujbă) şi la Sfânta Împărtăşanie, aceia trebuie să se afurisească, ca fă-
când neorânduială în biserică.
Cred că Sf. Sinod ar trebui să se dezică de abuzurile făcute de cei ze-
loşi si fără discernământ pastoral, în exercitarea actului administra-
tiv-economic, să prioritizeze, să motiveze şi să nuanţeze hristic, as-

Parohiile contribuie 
anual pentru centrul 

eparhial, din vânzarea de 
lumânări, calendare, fon-
duri eparhiale, cărţi, do-

naţii, etc., cu sume foarte 
mari şi aşa este normal şi 

pastoral să fie, pentru a 
susţine unitar Biserica în 

activitatea ei misionară.
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pectul administrativ bisericesc, şi să nu permită 
administrarea Bisericii doar pe principii stricte de 
eficienţă economică, cu orice preţ.

slUjIreA lA sâNTUl AlTAr  

şI foNDUrIle ePArhIAle

Parohiile contribuie anual pentru centrul eparhi-
al, din vânzarea de lumânări, calendare, fonduri 
eparhiale, cărţi, donaţii, etc., cu sume foarte mari 
şi aşa este normal şi pastoral să fie, pentru a sus-
ţine unitar Biserica în activitatea ei misionară.
Trecem, ca ţară, printr-o criză economică gravă, 
care creează probleme și Bisericii, scăzând con-
siderabil veniturile financiare ale parohiei. Însă 
presiunea și umilința recentă, la care sunt supuși 
unii preoții şi protopopi neclientelari, au depăşit  
pragul firescului, din partea celor care cer mereu 
mai mult, în timp ce credinciosul sărăceşte din zi 
în zi, în mod dramatic.
În lumea laică, cei ce plătesc şi susţin o instituţie 
sunt respectaţi şi acestora li se acordă mulţumire 
şi socoteală pentru banul primit. La noi, în mod 
paradoxal, este total invers, cel ce dă este şi con-
trolat şi umilit, şi batjocorit, iar cei de sus când vin 
în control, induc credinciosului păstorit, ideea că 
preotul ar fi un hoţ şi impostor, care-şi jefuieşte 
credincioşii şi propria lui Biserică. Deci în loc să 
primim mulţumire pentru contribuţia şi aportul 
nostru la centru eparhial, primim sfidare, batjo-
cură şi suspiciuni dăunătoare unităţii parohiale, 
credincioşilor şi Bisericii lui Hristos. 
Preotul care slujeşte la Altar, de la Altar să se hră-
nească15, ne spune Sf. Apostol Pavel şi nu are 
nevoie de casă de marcat şi alte directive econo-
mic-administrative hilare, de a pune şapte lacăte 
pe cutia milei şi alte curiozităţi fiscale16, venite, în 
ultima vreme, de sus. Parohia răspunde din punct 
de vedere financiar, doar celor care o susţin financi-
ar şi nu faţă de cei ce o folosesc doar economic, iar 
din punct de vedere pastoral, liturgic şi dogmatic 
răspunde doar în faţa episcopului eparhiot.

15 1 Corinteni, 9, 13. 
16 Vezi dispoziția Cancelariei Sfântului Sinod, nr. 
8783/04.11.2011.

DIsTrUgereA fUNDAmeNTelor  

TrADIţIIlor orToDoxe

Parohia între trecutul ei firesc şi prezentul impus
Oare criza duhovnicească, eclesială, socială şi 
economică merg mână în mână cu răsturnarea 
întregii firi? Este vorba oare de încercarea din 
partea puterii bisericeşti recente (în special post 
aderare UE) de a dezrădăcina și distruge fun-
damentele multor tradiţii ortodoxe, care până 
acum erau considerate de la sine înţelese, fi-
reşti și potrivite pentru viaţa duhovnicească din 
spaţiul nostru bisericesc? De exemplu: preotul 
împreună cu dascălul Bisericii se îngrijeau de 
tămâie, vin, untdelemn, prescuri, confecţionarea 
lumânărilor din ceară curată, cărţi de cult (vezi 
Statutul vechi BOR)  etc., pentru bunul mers al 
Bisericii Euharistice. 
(…)17 Constat cu tristeţe, că s-a instalat din 
partea bisericii recente un monopol economic, su-
pra-corporativ, de la care dacă nu ai cumpărat la 
preţuri exagerate, fie lumânări, fie cărţi, primeşti 

17 Datorită spaţiului redus al revistei, nu am putut prezenta tot stu-
diul. De asemenea unele subtitluri ne aparţin (n.ed.).
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Preotul are obligaţia, în asemenea momente, să-
şi apere drepturile minime la pastorație demnă 
şi responsabilă, dacă dorește să poată vorbi liber 
pe limba adevărului şi a dragostei în Duhul lui 
Hristos, în mod eclesial sinergic credincios-pre-
ot-episcop, întru dragoste și Evanghelia Dreptății, 
pentru întărirea Bisericii şi nu relativizarea ei sub 
privirile noastre blânde, cuminţi şi ascultătoare. 

coNclUzII morAle  

şI ProPUNerI DUhovNIceşTI

Sf. Ioan Gură de Aur spune că „trebuie să fie 
prea mare primejdia din afara corăbiei, ca să poţi 
suporta putoarea din interiorul corăbiei... apele 
mari au invadat totul, necazul şi moartea pla-
nează peste o lume vinovată. O singură scăpare 
rămâne, o unică mântuire, celor care nu vor să 
piară: să intre în corabia protectoare! Toţi cei 
care nu sunt cuprinşi în ea sunt pierduţi fără nă-
dejde... capul văzut era Noe; capul adevărat, cu 
toate că era nevăzut, era Dumnezeu”20. 
Nimeni nu a ieşit din corabie, decât corbul, care 
„este trimis şi care simbolizează răul, păcatul urât, 
erezia, necredinţa, doar acestea se separă de Bi-
serică; porumbiţa singură îi va rămânea fidelă”21, 
spune mai departe, Sf. Ioan Gură de Aur.
Sf. Ioan Gură de Aur descrie dumnezeieşte lun-
gul drum spre îndumnezeire, atunci când compa-
ră Biserica cu corabia lui Noe. El scrie: „...corabia 
a luat numai necuvântătoare şi a salvat necuvân-
tătoare; Biserica a luat oameni cuvântători şi nu 
numai că i-a mântuit, ci i-a şi schimbat; corabia 
a luat corb şi a dat drumul tot unui corb; corb ia 
şi Biserica, dar îi dă drumul porumbiţă; ia lup, şi-i 
dă drumul oaie... care îşi dă până şi lâna ei”22. 
Pentru a atinge şi a împlini o asemenea chemare, 
slujitorii Bisericii trebuie să lupte cu timp şi fără 
timp, să îndure potrivnicia lupilor şi a fiarelor 

20 Bogăţiile oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I, Oradea, 
2002, pp. 120-127.
21 Ibidem, p. 126.
22 Omilii la săracul Lazăr, cuvântul VI, în vol. Omilii la săracul Lazăr. 
Despre soartă şi Providenţă. Despre rugăciune. Despre vieţuirea după 
Dumnezeu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 140; Vezi şi Lumina 
Sfintelor Scripturi. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de 
Aur, vol. I, ed. Anestis, Bucureşti, 2008, pp. 131-132.

amendă şi batjocoră pe măsură18, încât această 
atitudine de vătaf pe feuda Bisericii a stârnit con-
sternarea şi sminteala multor preoţi, credincioşi 
şi chiar  a celor atei19. 
Dacă investim doar în betoane, termopane şi 
în eficienţă economică bisericească cu orice preţ; 
dacă investim în catedrale stil Mall sau stil Super 
Market, neţinând cont de prioritatea pastoral-

duhovnicească, de respectarea preotului şi de 
minime norme morale de bun simţ faţă de preot 
şi credincioşi, mă întreb dacă, nu cumva, în timp 
ce zidim doar pereţii exteriori, nu-i dărâmăm pe 
cei interiori, zidiţi de înaintaşii noştri vrednici 
şi smintim multe suflete, iar investiţiile eclesia-
le sau administrative mamut, vor rămânea goale, 
aşa cum s-a întâmplat în occident după zidirea 
marilor catedrale cu orice preţ?
18 Vezi articolul: http://www.criticatac.ro/15768/nu-exist-liberta-
tea-de-religie-de-contiin-statul-roman-exist-exploatare-din-partea-
bor-care-se-reflect-foarte-violent-la-nivelul-cetateanului. 
19 Vezi: http://www.realitatea.net/cum-poti-lua-5-000-de-lei-amen-
da-la-biserica-daca-folosesti-lumanarea-gresita_933566.html; vezi şi 
http://www.jurnaluldearges.ro/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=3635:cutiile-milei-din-toate-bisericile-i-mnstirile-vor-fi-
ferecate-cu-trei-lacte-i-deschise-cu-comisie-de-preoi&catid=17:secre-
tele-arhiepiscopiei&Itemid=19 
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sălbatice din Corabia mântuitoare, să rabde până la prigoană, dar ni-
cidecum să-i accepte aşa, să le urmeze exemplul rău sau să părăsească 
Corabia, pe motiv că nu le mai suportă mizeria, ci scopul lor este să-i 
transforme în fiinţe eclesiale hristice, lucrători ai iubirii prin consec-
venţă şi statornicie în adevărul cel veşnic, Iisus Hristos şi în păzirea 
poruncilor lui Dumnezeu. (…) 
Sf. Ioan Gură de Aur spune că omul în viaţă nu este numai grâu, ci 
şi neghină. În clipa în care cineva vrea să smulgă neghina în locul lui 
Dumnezeu, atunci îi ia acelei persoane 
şansa de a deveni grâu, îi ia şansa de a se 
transforma din lup în oaie, iar cine pre-
tinde să facă separarea sau judecata de pe 
acum, se substituie lui Dumnezeu şi se 
opune răbdării Lui23. 
Personal, îmi cer scuze şi iertare faţă de 
cei mai mari ai Bisericii şi faţă de evlavia 
şi bunul simţ al credincioşilor, de teama 
de a nu-i sminti, pentru faptul că am scris 
despre o situaţie jenantă internă a Bisericii 
recente, nu iremediabilă, şi despre atitudi-
nea nebisericească a câtorva nevrednici lu-
crători tocmiţi la vie, pe care i-am surprins, 
în mica mea intervenţie, de data aceasta în 
faza de neghină, dar personal am răbdare 
şi sper împreună, să-i vedem transfiguraţi 
şi metamorfizaţi şi în faza de grâu, spre fo-
losul nostru duhovnicesc şi spre întărirea 
Trupului Tainic al Bisericii lui Hristos.

(20 iulie 2012 praznicul Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul,  Înaintemergătorul 
celei de-a doua veniri a lui Hristos).

23 Vezi Pr. dr. Mihai Valică, prof. dr. Pavel Chirilă, dr. Andreea Băndoiu şi dr. ec. Cristian Geor-
ge Popescu, op. cit. p. 171.

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



62 A T I T U D I N I

Pentru a se înțelege mai bine ce 
înseamnă a face un compromis, 
vom adopta metoda euristică; 
nu vom începe cu definiția, ci 
vom obține definiția prin studi-
erea atentă a unor cazuri. Deși 
ca-zurile pe care le vom prezen-
ta sunt imaginare, nu excludem 
posibilitatea apariției acestora în 
realitate.
Cazul 1. Un student care nu cu-
noaște ce este ecumenismul, nu 
reacționează atunci când profe-
sorul prezintă ecumenismul ca 
fiind ceva bun și nici nu verifică 

prin comparație cu scrierile ortodoxe.
Cazul 2. Un student care nu cunoaște ce este ecumenismul, deși nu 
reacționează atunci când profesorul prezintă ecumenismul ca fiind 
ceva bun, verifică mai apoi ceea ce a aflat la curs prin comparație cu 
scrierile ortodoxe.
Cazul 3. Un student care cunoaște ce este ecumenismul, nu 
reacționează atunci când profesorul prezintă ecumenismul ca fiind 
ceva bun, deoarece îi este frică.
Cazul 4. Un student care cunoaște ce este ecumenismul, nu 
reacționează atunci când profesorul prezintă ecumenismul ca fiind 
ceva bun, deoarece se gândește că, tăcând, va promova facultatea și va 
avea apoi posibilitatea să lupte împotriva ecumenismului.
Studentul din cazul 1 este naiv sau indiferent. Nu verifică ceea ce 

DESPRE COMPROMIS ŞI LAŞITATE
de Ioan Vlăducă
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i se spune deoarece sau are încredere oarbă în 
profesor, sau nu-l interesează Adevărul.
Studentul din cazul 2 este prudent și caută Ade-
vărul.
Studentul din cazul 3 dă dovadă de lașitate. 
Studentul din cazul 4 face un compromis. El 
se amăgește cu gândul că va mărturisi dreapta 
credință mai târziu. Însă, după facultate, urmea-
ză masterul. Nici atunci nu va mărturisi în chip 
ortodox, deoarece, tăcând, va putea promova și 
va lupta pentru Ortodoxie având și masterul; se 
amăgește cu gândul că va avea putere mai mare 
de convingere dacă va avea și studiile de mas-
ter. După aceea, vine doctoratul, iar situația se 
repetă. Tânăr fiind, nu se gândește că o moarte 
năprasnică îl poate găsi în starea aceasta de com-
promis.
Prin urmare, trebuie să facem deosebirea dintre 
lașitate și compromis. Lașitatea este o stare, este 
o patimă. Comportarea lașă este un păcat. Tot 
păcat este și compromisul. Deci trebuie să facem 
deosebirea dintre comportarea lașă și compro-
mis, ambele fiind păcate.
Comportarea lașă se află față de compromis 
într-un raport de încrucișare (de suprapunere 
parțială). Astfel, deosebim trei situații:

- comportare lașă fără compromis;
- compromis fără comportare lașă;
- compromis cu comportare lașă.
Un om care evită rugăciunea de teama ispitelor care 
pot apărea are o comportare lașă fără compromis. 

Un om care încalcă rânduiala Bisericii cu gândul 
că face un rău mai mic pentru a avea posibilitatea 
să facă mai târziu un bine mai mare, săvârșește 
un compromis fără comportare lașă, dacă moti-
vul nu este frica. 
Iar compromis cu comportare lașă săvârșește ace-
la care, temându-se de stăpânire, nu mărturisește 
Dreapta Credință atunci când ar trebui să măr-
turisească, ci se amăgește cu gândul că, tăcând, 
va fi lăsat în pace și va lucra în ascuns în chip 
ortodox.
În conformitate cu învățătura Sfinților Părinți, 
lașitate înseamnă a fugi, de frica ispitelor, de lu-
crările şi de virtuţile cele după voia lui Dumne-
zeu.1 Iar compromisul poate fi definit ca fiind ale-
gerea unei variante greșite, cu gândul că aceasta 
ne dă posibilitatea de a lucra bine mai târziu.
Compromisul se poate face în mod activ sau în 
mod pasiv. În mod activ se face prin cuvinte sau 
prin fapte. În mod pasiv se face prin tăcere sau 
prin lipsa acțiunii.
Trebuie să facem deosebire între compromis și 
pogorământ. Pogorământul nu înseamnă ale-
gerea unei variante greșite, ci alegerea variantei 
optime în prezența unor restricții (condiții) care 
ne împiedică să alegem optimul precizat cu acri-
vie. Sfinții Părinți admiteau pogorământul, însă 
nu admiteau compromisul. Cunoaștem faptul că 
în probleme dogmatice nu se face pogorământ; 

1 Sfântul Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, Cartea a doua, 
Cuvântul XIX, în Filocalia, vol. V.
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un pogorământ ar însemna aici abaterea de la acrivia 
dogmatică și alegerea unei variante eretice care, evident, 
nu poate fi varianta optimă. Deci, în domeniul dogma-
tic, pogorământul ar însemna compromis. Iar acesta nu 
poate fi acceptat. 
Unii ne îndeamnă să păstrăm tăcerea și să nu luăm atitu-
dine atunci când este atacată Dreapta Credință, ca să nu 
punem gaz pe foc. Oare Sfinții Părinți și Sfinții Mucenici 
au turnat gaz pe foc atunci când au luptat împotriva ere-
ziilor? Nicidecum! A lupta împotriva ereziilor înseamnă 
a stinge focul cel devastator, nu a pune gaz pe foc. 
Ajunși în acest punct al controversei, cei care sunt dominați 
de compromis ne spun că nu putem să luăm ca mode-
le pe Sfinți, ci trebuie să tăcem fiindcă nu avem măsura 
sfințeniei. Iată, însă, ce ne îndeamnă Părintele Justin Pâr-
vu: „Ceea ce se întâmplă astăzi în viața noastră bisericeas-
că este foarte grav, nu este lucru lipsit de importanță2. Nu 
trebuie să trecem indiferenți pe lângă problemele cu care 
se confruntă Biserica noastră. Sfinții Părinți așa ne învață, 
că atunci când credința ne este primejduită, porunca 

Domnului este să nu păstrăm tăcerea și nimeni nu este îndreptățit să 
zică «dar, ce, eu sunt prea mic, cine sunt eu să mă amestec în probleme-
le Bisericii?» Nu, dragii mei, Sfinții Părinți ne învață că dacă noi vom 
rămâne nepăsători, pietrele vor striga. Este necesar să ne cunoaștem 
catehismul, canoanele și învățătura Bisericii noastre.”3

„Așadar, să nu ne facem părtași la erezie, ci mai bine să murim 
mucenicește pentru adevărul Bisericii lui Hristos, după cum spune 
și troparul: «Sfinților Mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încu-
nunat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre» Frați 
români, nu dați uitării martirajul sfinților noștri! Apărați-vă credința 
și sufletele voastre și ale fiilor voștri!”4
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81, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1990.
Sfântul Maxim Grecul, Viaţa şi cuvinte 
de folos, Ed. Bunavestire, Galaţi, 2002.
Sfântul Maxim Grecul, Adevăr şi 
minciună. Scrieri dogmatico-polemice, 
Ed. Sophia, 1998.
Părintele Filothei Zervakos, Tes-tament 
duhovnicesc. Mărturisirea credinţei orto-
doxe, Ed. Bunavestire, Galaţi, 2003.
Dreapta Credință în scrierile Sfinților 
Părinți, Sfântul Teodor Studitul, 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul 
Amfilohie de Iconium, vol. 1, Ed. So-
phia, București, 2006.
Filocalia sau culegere din scrierile 
Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate 
omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol.V, Ed. IBMO,  Bucureşti, 1976.
Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate 
omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol.VII, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1977.
Ne vorbește Părintele Justin, Fundația Justin Pârvu, 2011.
Proloagele. Vieţile Sfinţilor şi Cuvinte de învăţătură, Ed. Mitropoliei 
Olteniei.
Viaţa şi nevoinţele celui între sfinţi Părintelui nostru Grigorie Palama 
Arhiepiscopul Thessalonicului, Ed. Cartea Ortodoxă, Ed. Egumeniţa.
Viaţa şi nevoinţele celui între sfinţi Părintelui nostru Fotie cel Mare 
Patriarhul Constantinopolei, Ed. Cartea Ortodoxă, Ed. Egumeniţa.
Viaţa şi nevoinţele celui între sfinţi Părintelui nostru Marcu Evghenicul 
Mitropolitul Efesului, Ed. Cartea Ortodoxă, Ed. Egumeniţa.
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scrIsorII pATrIArhAle

În mijlocul Postului Mare, pe data 
de 16 martie 2012, Patriarhul Ecu-
menic, kir Bartolomeu, a trimis o 
scrisoare către Arhiepiscopul Ate-
nei, kir Ieronim, care abordează 
problematica Mişcării Ecumenice.
Scrisoarea patriarhală ne aminteş-
te de o altă scrisoare mai veche (din 
2009), cu un conţinut asemănător, 
prin care Patriarhul condamna 

„Mărturisirea de credinţă împotriva 
Ecumenismului”, pentru că ar pro-

voca, chipurile!, schismă în Biserică, şi cerea atunci aplicarea unor 
pedepse aspre împotriva promotorilor acesteia. Însă, harul lui Dum-
nezeu altfel a rânduit şi – slavă Domnului! – scrisoarea aceasta a 
devenit motivul ca pentru prima oară să se discute amănunţit, timp 
de două zile (15-16.10.2009), în Sfântul Sinod al Bisericii Greciei 
evoluţia Dialogului Teologic Bilateral cu Romano-catolicii. În discu-
ţia din Sinod s-au dezvăluit fapte şi date despre Mişcarea Ecumenică 
pe care Ierarhii noştri implicaţi în dialog le ţineau cu grijă ascunse. 
Sinodul nostru, acţionând corect, nu a condamnat „Mărturisirea de 
credinţă împotriva Ecumenismului”, nici pe pro-motorii acesteia, aşa 
cum abuziv i se ceruse de la Constantinopol. Nu face obiectul pre-

1 ρθόδοξος Τύπος, 15 iunie 2012, nr. 1931, pp. 1, 6, 7. Traducere Mihail Ilie, sursa: graiulortodox.ro.
2 prin care cere eliminarea arhiereilor şi a teologilor antiecumenişti, avându-l în frunte pe  
Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Pireului, kir Serafim. 

mărTUrIsIre exemplAră  
împoTrIvA ecUmeNIsmUlUI

scrIsoAreA1 sINAxeI ANTIecUmeNIsTe 
A clerIcIlor şI moNAhIlor DIN GrecIA 
lA scrIsoAreA pATrIArhUlUI ecUmeNIc 
ADresATă ArhIepIscopUlUI şI sINoDUlUI 
permANeNT Al BIserIcII GrecIeI2
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zentei scrisori să comentăm acea decizie, membrii Sinaxei noastre au 
făcut acest lucru la momentul respectiv.
Însă, citind recenta scrisoare a Patriarhului Ecumenic şi văzând sti-
lul în care este scrisă, nu putem să nu ne amintim de paragraful 6 al 
comunicatului Sinodului Bisericii Greciei (16.10.2009), prin care se 
adresează poporului credincios cu un cuvânt deosebit de emoţio-
nant: Ierarhia „îi roagă pe credincioşi să aibă încredere în păstorii lui”. 
Este vădită diferenţa de ethos-uri şi stiluri dintre mai vechea decizie 
sinodală şi prezenta scrisoare patriarhală: Ierarhii greci, exprimând 
Biserica-mamă, se adresează fiilor ei. Episcopul, ca părinte şi nu ca 
tată vitreg, vorbeşte fiilor săi. Ierarhii Bisericii Greciei se adresează 
cu un deosebit respect faţă de persoanele credincioşilor şi înţeleg ne-
liniştea îndreptăţită a poporului credincios al lui Dumnezeu pentru 
câte se uneltesc în Mişcarea Ecumenică (…) 

eclezIoloGIe De lA vATIcAN

Din păcate, documentul patriarhal, se sprijină pe elemen-
te ale ecleziologiei Vatican-iene, potrivit căreia, un episcop, 
care este, chipurile!, „primul din Biserica universală”, poate 
să „se bucure de putere canonică supremă, deplină, directă 
şi universală în Biserică, putere pe care o poate exercita tot-
deauna în mod liber”!
Cum altfel ar putea fi interpretată pretenţia indirectă, dar 
limpede, a Patriarhului Ecumenic de a fi el cel care aprobă 
la care congrese teologice va trimite reprezentanţi Arhiepi-
scopul Atenei şi la care vor putea participa Ierarhii Bisericii 
Greciei?
Cum altfel poate fi interpretat stilul scrisorii patriarhale, al că-
rei autor se adresează Arhiepiscopului Bisericii Greciei ca unui 
simplu cleric din jurisdicţia sa? Este acesta stil de scrisoare către 
un „frate” de-aceeaşi-cinste, împreună-episcop şi chiar Arhi-epi-
scopul unei Biserici Autocefale? (…)
Cum altfel să interpretăm pretenţia Patriarhului Ecumenic ca 
Sinodul Bisericii Greciei să respingă şi să condamne ceea ce el 
consideră vrednic de condamnat?
Ne pare rău, dar, cu siguranţă, a scăpat atenţiei autorului scriso-
rii patriarhale că doar atunci când avem de-a face cu o încălcare 
a credinţei ortodoxe sau a Sfintelor Canoane, este îndreptăţit 
sau, mai bine spus, Patriarhul Ecumenic are obligaţia să acţio-
neze dincolo de graniţele jurisdicţiei sale şi să atragă atenţia asupra 
abaterii respective. Această obligaţie nu este însă un drept exclusiv al 
Patriarhului Ecumenic, ci este obligaţia şi dreptul oricărui episcop 
ortodox. Însă, o asemenea situaţie de abatere de la credinţa orto-
doxă şi de la rânduiala canonică, care să justifice depăşirea limitelor 

Nu cumva s-a pricopsit 
şi Biserica Ortodoxă cu 
un papă infailibil, ale 
cărui decizii nu per-
mit nici o critică?
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depsirea aşa-zişilor vinovaţi? Nu cumva s-a pri-
copsit şi Biserica Ortodoxă cu un papă infailibil, 
ale cărui decizii nu permit nici o critică?
Oare grija mărturisitoare a credincioşilor pentru 
temele credinţei nu ar trebui să îi bucure pe păs-
torii noştri? Sau ei se bucură doar când poporul 
este de acord şi încuviinţează spusele şi faptele 
conducerii? (…)
Negreşit, la sinoade participă episcopi, dar de-
terminant este şi rolul poporului (clerici şi cre-
dincioşi) în primirea sau respingerea hotărârilor 
Sinoadelor. Exemplele din Biserica Ortodoxă 
sunt multe: Sinoadele de la Efes (449), Sinodul 
din Iéria (754) şi de la Ferrara-Florenţa (1439) 
care au fost respinse dintru început de conştiin-
ţa bisericească a poporului lui Dumnezeu (cler 
şi credincioşi) ca fiind tâlhăreşti, şi abia apoi a 
venit formularea sinodală a hotărârii bisericeşti 
a poporului. Cum, aşadar, se pedepseşte, cu ini-
mă uşoară, simpla exercitare a criticii faţă de 
deciziile sinoadelor sau ale întâistătătorilor? Să 
nu uităm nici decizia panortodoxă a celor patru 
Patriarhi ai Răsăritului (1848), care sintetizează 

jurisdicţiei sale, nu se probează cu date în docu-
mentul patriarhal. Prin urmare, scrisoarea patri-
arhală nu numai că încalcă Tomosul Autofecaliei 
Bisericii Greciei şi principii canonice statornice 
care guvernează Biserica Ortodoxă, dar vădesc şi 
devierea spre poziţii bisericeşti papistaşe. (…)
Sunt nevoiţi, astfel, poporul credincios, clericii 
şi monahii simpli să identifice abaterile de la cre-
dinţă şi de la rânduiala canonică şi să atragă aten-
ţia asupra lor, ca unii care exprimă conştiinţa bi-
sericească şi dogmatică ortodoxă (vezi Hotărâ-
rea Patriarhilor Răsăritului, 1848), atunci când, 
iată!, cei a căror datorie şi obligaţie de căpătâi 
este să vegheze asupra credinţei, adică Episcopii 
ortodocşi şi Sinoadele Bisericilor Ortodoxe Lo-
cale, în afara câtorva cazuri izolate, evită să o facă 
în numele iubirii de fraţi, al politeţii, al ascultării 
prost înţelese, din pricina, chipurile!, respectului 
faţă de instituţiile bisericeşti şi a invocării unor 
condiţii speciale.

cU eTeroDocşII DIAloGăm,  

IAr orToDocşIlor le îNchIDem GUrA!

În documentul patriarhal se exprimă mâhnirea 
şi neliniştea Patriarhului „faţă de declaraţiile, 
manifestările şi, în general, mişcările din sânul 
Bisericii noastre, prin care se exprimă poziţii, 
aprecieri şi păreri care nu se potrivesc caracte-
rului moral şi vieţuirii ortodoxe”. În continuare 
se precizează că problema constă în exercitarea 

„criticii… faţă de Dialogurile Teologice bilaterale 
şi multilaterale care se desfăşoară la întâlnirile 
intercreştine din Consiliul Mondial al Biserici-
lor, din Consiliul European al Bisericilor şi din 
alte organisme intercreştine asemănătoare”.
Cu tot respectul faţă de instituţia Tronului Ecu-
menic, ne întrebăm:
De când şi pe baza cărei rânduieli canonice, pre-
ocuparea poporului lui Dumnezeu pentru Ade-
vărul credinţei şi pentru unitatea în Adevăr a 
Bisericii şi, în consecinţă, exercitarea unei critici 
cuviincioase şi argumentate a unor fapte şi dis-
cursuri ale conducătorilor bisericeşti constituie 
o încălcare bisericească canonică şi impune pe-
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ecleziologia patristică ortodoxă despre rolul po-
porului lui Dumnezeu: „Încă la noi nici Patriar-
hii, nici Sinoadele nu au putut vreodată a aduce 
lucruri noi, căci păzitorul Credinţei este însuşi 
trupul Bisericii, adică poporul însuşi, care voieş-
te ca veşnic neschimbată să-i fie credinţa, şi la fel 
cu a Părinţilor săi”.
În documentul patriarhal se face pomenire de 
critica exercitată asupra dialogurilor. Ce răspuns 
propune Biserica Primului Scaun a Constantin-
opolului la această critică? Din păcate, doar astu-
parea gurii şi pedeapsa! (…)
Păstorii, oare, nu au obligaţia să vină să dialogheze 
cu turma lor, să se îngrijească, aşa încât hotărârile 
lor să fie bine înţelese? Turma aceasta este necu-
vântătoare, aşa încât să fie mânată şi să se poarte cu 
ea după dorinţele păstorilor, fără ca ea să îşi poată 
exprima nici cea mai mică nelinişte? Din păcate, se 
observă din partea ortodocşilor care sunt impli-
caţi la vârf în Mişcarea Ecumenică că promovează 
trâmbiţând cu putere dialogul cu eterodocşii şi cu 
cei de alte credinţe, dar evită provocator, tremură 
efectiv, la cea mai mică discuţie cu fraţii lor de ace-

eaşi credinţă, cu fiii lor duhovniceşti şi împreună-
slujitori ai Trupului lui Hristos!
Fără îndoială, în scrisoarea patriarhală este vădit 
faptul că autorul scrisorii a fost foarte deranjat de 
Conferinţa cu tema „Teologie patristică şi erezie 
postpatristică” organizată de Sfânta Mitropolie 
a Pireului (pe care o caracterizează în scrisoare 
drept „adunare populară”). Este foarte limpede 
succesul pe care, în fapt, l-a avut conferinţa: a tul-
burat apele tulburi ale duhului antipatristic şi ale 
Ecumenismului, a trezit conştiinţe, i-a deranjat pe 
responsabili. Slavă Domnului! Este vădit faptul 
că se tem de popor şi de adunarea acestuia: pen-
tru că nu vor ca poporul să fie catehizat şi infor-
mat, ca să facă ei ce vor fără nicio împotrivire! Po-
porul nu trebuie să ştie! Este interzisă informarea 
responsabilă a acestuia! Este un element de gravă 
decădere faptul că mai-marii bisericeşti înfierează 
cunoaşterea, educaţia, informarea poporului des-
pre cele care se întâmplă în Mişcarea Ecumenică!

cINe îNcAlcă hoTărârIle pANorToDoxe? 

Suntem acuzaţi că dispreţuim „hotărârile panor-
todoxe”. Este „bomboana” facilă care adesea, dar 
de neîngăduit, o servesc acuzatorii noştri. Sunt 
necesare în acest punct trei observaţii:
a) Hotărârile panortodoxe nu sunt hotărâri de 
Sinoade Ecumenice, faţă de care nu încape cri-
tică. De aceea, adesea nu doar că se critică astfel 
de hotărâri panortodoxe, dar nici nu sunt aplica-
te de către Bisericile Locale, fără să fie validate de 
aceste Biserici.
b) Potrivit tuturor hotărârilor panortodoxe, par-
ticiparea Ortodoxiei la Mişcarea Ecumenică nu 
este nencondiţionată; se pun anumite condiţii, 
pe care sunt cu toţii obligaţi să le respecte şi 
să le ţină. În caz contrar, prezenţa ortodocşilor 
în forurile ecumenice se va face prin încălcarea 
acestor decizii panortodoxe. Tocmai pentru că, 
din păcate, nu se respectă condiţiile puse la ni-
vel panortodox, există Biserici Ortodoxe locale 
care s-au retras cu totul din Mişcarea Ecumenică 
temporar sau definitiv sau din anumite departa-
mente ale acesteia: spre exemplu, definitiv s-au 
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retras din Consiliul Mondial al Bisericilor Patriarhia Georgiei, Pa-
triarhia Bulgariei, şi pentru un mare interval de timp, în trecut, Pa-
triarhia Ierusalimului; în anii ’90 s-au retras provizoriu din Dialogul 
Teologic Bilateral cu papistaşii cele mai multe Biserici şi Patriarhii 
Ortodoxe Autocefale (Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Rusiei, 
Patriarhia Serbiei, Patriarhia Bulgariei, Patriarhia Georgiei, Biserica 
Greciei, a Cehiei şi a Slovaciei)… 
c) Dacă studiem cu atenţie hotărârile panortodoxe, vom vedea că nu 
persoanele care critică cele spuse şi săvârşite la nivel ecumenic de că-

tre unii ortodocşi sunt cele care 
nesocotesc hotărârile panortodo-
xe, ci chiar fruntaşii ortodocşi din 
Mişcarea Ecumenică, cei care sunt 
în prim planul dialogurilor. Da! 
Ecumeniştii dispreţuiesc şi răstăl-
măcesc deciziile panortodoxe.
Arată oare respect faţă de hotă-
rârile panortodoxe care condam-
nă Uniaţia, faptul că Patriarhul 
Ecumenic, kir Bartolomeu, a ofe-
rit un Sfânt Potir ca dar cu un 
simbolism foarte profund, nou-
alesului Episcop Unit al Atenei?
Arată respect faţă de hotărârile 
panortodoxe care au condamnat 
categoric Uniaţia, „Mitropolitul 
Pergamului, considerat un foarte 
iniţiat în teologia ortodoxă, care 
declară că chestiunea Uniaţiei nu 
constituie o problemă ecleziolo-
gică, ci o problemă practică, pe 
care trebuie să o abordeze fiecare 
Biserică Ortodoxă în parte”, po-
trivit scrisorii Arhiepiscopului 

Australiei, kir Stilianós, adresate unui membru al Sinaxei noastre?
Potrivit Enciclicei din 31.1.1952 a Patriarhiei Ecumenice – care ex-
prima consensul panortodox de-a lungul veacurilor – sunt interzise 
categoric rugăciunile în comun care „fac obiectul Sfintelor Canoane 
şi tocesc sensibilitatea mărturisitoare a ortodocşilor”. Din păcate, cei 
care nu respectă Tradiţia panortodoxă sunt chiar reprezentanţii Tro-
nului Ecumenic; şi îşi permit să ne denunţe pe noi, cu inimă uşoară, 
ca încălcând Sfintele Canoane! Să amintim:
a) În 2002 este aprobat regulamentul privitor la rugăciunea comună 

„confesională” şi „interconfesională” la întâlnirile Consiliului Mondial 

Turma aceasta este necu-
vântătoare, aşa încât să 

fie mânată şi să se poarte 
cu ea după dorinţele 

păstorilor, fără ca ea să 
îşi poată exprima nici 

cea mai mică nelinişte? 
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al Bisericilor de către reprezentanţii Patriarhiei Ecumenice!
b) Biserica Constantinopolului aduce cântări de laudă Papei, care 
stăruie în erezie, ca fiind „venerabil Păstor şi Întâi-stătător” şi asta 
chiar în biserica patriarhală şi în prezenţa Patriarhului Ortodox!
c) Se aduc cântări de laudă ereziei papismului, ca fiind „Biserică ve-
nerabilă, Scaunul lui Petru”, de către Biserica Constantinopolului şi 
asta în biserica patriarhală şi în prezenţa Patriarhului!
d) Papa, cel care stăruie în erezie, îmbrăcat în veşminte liturgice, 
participă activ la Dumnezeiasca Liturghie în biserica patriarhală 
(30.11.2006) schimbând săru-
tarea liturgică cu (… co-liturghi-
sitorul său) Patriarhul şi rostind 
Rugăciunea Domnească (Tatăl 
nostru) în numele poporului or-
todox!
e) Clerici papistaşi şi armeni, îm-
brăcaţi în veşminte liturgice, ci-
tesc Evanghelia la Vecernia Dra-
gostei [a „Doua Înviere”, n.tr.] în 
biserica patriarhală (în anii 2011, 
2012) şi intră în Sfântul Altar 
prin Uşile Împărăteşti, ca nişte 
clerici ortodocşi canonici!
f ) Mitropolitul Germaniei, kir 
Augustin, a participat la Trier 
în Germania la o manifestaţie 
dedicată „pomenirii Botezului” 
în „Ziua Lumii creştine” (5 mai 
2012)! S-a rugat împreună chiar 
şi cu pastoriţe şi episcopese şi a 
primit să fie stropit pe frunte de 
un Episcop papistaş întru „pome-
nirea Botezului”! În aceeaşi mă-
sură tragică pentru un Episcop 
ortodox a fost şi clipa în care Mitropolitul Germaniei, ca şi cum ar fi 
fost un cleric papistaş, i-a stropit pe frunte pe mirenii catolici şi pro-
testanţi întru „pomenirea Botezului”! Ar fi putut, aşadar, Roma să-şi 
asigure o mai bună legiferare bisericească a „botezului” papistaş de-
cât printr-un Episcop ortodox cunoscut, reprezentant al Patriarhiei 
Constantinopolului? La aceeaşi ceremonie, acelaşi Mitropolit a fost 
fotografiat aşteptând la rând după o pastoriţă sau episcopeasă, care 
îl binecuvintează pe frunte (!) pe un episcop papistaş! Cu adevărat 
miserabile visu!
g) Episcopi papistaşi au participat în biserici ale Patriarhiei Ecume-

Din păcate, cei care nu 
respectă Tradiţia pa-
nortodoxă sunt chiar 
reprezentanţii Tronului 
Ecumenic; şi îşi permit 
să ne denunţe pe noi, cu 
inimă uşoară, ca încăl-
când Sfintele Canoane!
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nice la litania Icoanelor în Duminica Ortodoxiei! O, 
cumplită confuzie şi batjocorire!
h) Mitropolitul Prusei şi directorul Facultăţii de Teo-
logie din Halki, kir Elpidofos, le predă studenţilor lui 
că rugăciunile în comun cu eterodocşii sunt îngăduite 
şi nu reprezintă o încălcare canonică, potrivit Sfintelor 
Canoane, a Enciclicei Patriarhale din 31.1.1952 şi Scri-
sorii din 3.7.1999 a Patriarhului Ecumenic, kir Barto-
lomeu, adresată Sfintei Chinotite a Sfântului Munte.
Cele de mai sus nu constituie oare o adevărată dispreţuire 
a hotărârilor panortodoxe? Când i-a condamnat Tronul 
Ecumenic pe cei de mai sus pentru încălcările săvârşite?
Este oare în acord cu hotărârile panortodoxe, care in-
sistă asupra mărturisirii conştiinţei de sine ortodoxe în 
spaţiul ecumenic, textul provocator pe care l-au semnat 
reprezentanţii Patriarhiei Ecumenice la a IX-a Adunare 
Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Por-
to Alegre (februarie 2006), potrivit căruia „fiecare bise-
rică [să nu uităm că din Consiliul Mondial al Bisericilor 
fac parte 340 de grupări protestante, n.a.] este Biserică 
sobornicească şi nu doar o parte a acesteia. Fiecare bi-
serică este Biserică sobornicească, dar nu în întregul ei. 
Fiecare biserică îşi împlineşte sobornicitatea când este 
în comuniune cu celelalte biserici [adică, în comuniune 
cu grupările protestante!, n.a.]”! De asemenea, în ace-
laşi text a fost recunoscut calitatea de Biserică tuturor 

„bisericilor” eretice protestante ale Consiliului Mondial 
al Bisericilor şi a fost acceptat că mulţimea cacodoxiilor 
şi rătăcirilor lor sunt „moduri diferite de exprimare ale 
aceleiaşi credinţe” şi „diversitate de harisme ale Duhului 
Sfânt”! La urma urmei, este posibil să existe încuviinţa-
re panortodoxă pentru aceste hule?
Am prezentat aceste câteva cazuri ca să vedem cine dis-

preţuieşte cu adevărat şi încalcă „hotărârile panortodoxe”! Ca mem-
bri ai Bisericii Ortodoxe avem pretenţia de la păstorii noştri să res-
pecte şi să ţină toate hotărârile panortodoxe. Toate hotărârile şi nu 
doar pe cele pe care le vor unii. Pentru că niciodată şi niciun Sinod 
Panortodox nu a stricat ecleziologia ortodoxă, nu a anulat Sfintele 
Canoane ale Sinoadelor Ecumenice, nici nu a dat cuiva dreptul să 
dispreţuiască şi să facă derogări de la Tradiţia şi rânduiala biseri-
cească, aşa cum se întâmplă adesea în spaţiul ecumenist. Dacă acest 
lucru s-a întâmplat vreodată, atunci, orice Sinod – fie el şi „panorto-
dox” – se va anula de la sine şi se va transforma în „sfat al nelegiuiţilor” 
şi „adunare a vicleninzilor”. De altfel, „ecumenicitatea” sau caracterul 

Noi ne rugăm cu sinceri-
tate Domnului să lumi-
neze şi să dăruiască har 

celor care sunt în fruntea 
Tronului Ecumenic şi a 
întregii noastre Biserici, 

aşa încât să îi facă „şi păr-
taşi chipurilor şi urmaşi 
tronurilor Apostolilor”.

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



73 A T I T U D I N I

Patriarhul să ne acuze pe noi pentru faptul că 
criticăm cele întâmplate la dialoguri şi informăm 
poporul lui Dumnezeu?

ecUmeNIşTII sUNT ceI cAre sUBmINeAză 

INsTITUţIA pATrIArhIeI ecUmeNIce.  

şI De ce INcomoDeAză mITropolITUl  

serAfIm De pIereU?

În scrisoarea sa, Patriarhul arată că „mişcările şi 
manifestările” condamnabile „au luat recent di-
mensiuni inadmisibile” şi se referă la citirea de 
către Mitropolitul Pireului a „«anatemelor» îm-
potriva eterodocşilor şi a celor de alte credinţe, 
ca şi împotriva celor care iau parte la numita 
Mişcare Ecumenică”.
a) Respectăm instituţia Patriarhiei Ecumenice, 
pentru că, într-adevăr, aşa cum se menţionează 
în scrisoarea patriarhală „Biserica din Constan-
tinopol a alăptat neamul nostru binecredincios 
de la izvoarele neprihănitei noastre credinţe 
ortodoxe şi a păstrat credinţa în vremuri nefas-
te şi grele, drept învăţând cuvântul adevărului 
(…) Dar înaintea lui Dumnezeu mărturisim 
că, cu toată buna noastră intenţie, nu putem să 
distingem aceleaşi trăsături şi azi. Pentru că, ce 
legătură poate să aibă Enciclica panortodoxă a 
Patriarhilor de la 1848 cu cele întâmplate la Ser-
barea Tronului din 2006 în biserica patriarhală 
a Constantinopolului?
b) Ca să se arate mai limpede neîntemeierea 
acuzaţiei că am lupta „împotriva acestei institu-
ţii preasfinte a Patriarhiei Ecumenice”, suntem 
nevoiţi să amintim că între membrii de frunte ai 
Sinaxei noastre se numără profesori universitari 
emeriţi care de multe ori, şi în trecut, şi azi, au 
pus în slujba Tronului slujirea lor ştiinţifică şi 
academică. Câte documente patriarhale şi sino-
dale nu au întocmit sau câte mii de pagini nu au 
scris membrii sus-pomeniţi ai Sinaxei noastre, 
slujind, sprijinind şi promovând ofranda Tronu-
lui către Biserica Ortodoxă şi către neamul nos-
tru? (…) Însă va trebui să fie întru totul limpe-
de că mai presus de persoane şi instituţii se află 
Adevărul Evangheliei şi Biserica. Instituţiile şi 

„tâlhăresc” al unui sinod nu sunt definite de nu-
mărul şi reprezentarea participanţilor, ci, înainte 
de toate, de deciziile acestuia.

DIAloG îN cADre eclezIoloGIce  

şI cANoNIce orToDoxe

O altă acuză care cu timp şi fără timp se dezlăn-
ţuie împotriva noastră este aceea că refuzăm ori-
ce dialog cu eterodocşii. Nimic mai fals! Curată 
calomniere a cuvântului nostru! Primim dialogul, 
aşa cum l-au primit Domnul, Apostolii şi Părin-
ţii; în acelaşi timp îl refuzăm la fel cum Domnul 
a refuzat orice discuţie cu Pilat, cu Ana şi Caiafa. 
Suntem de acord şi încuviinţăm decizia Sinodu-
lui nostru din 16.1.2009, potrivit căreia „Dialogul 
trebuie să continue, însă în cadrele ecleziologice 
şi canonice ortodoxe”. Precizarea „însă în cadrele 
ecleziologice şi canonice ortodoxe” a fost socotită 
necesară, pentru că, evident, Sinodul nostru con-
sideră că nu se întâmplă acest lucru. Politeţea şi 
subtilitatea exprimării comunicatului ar trebui să 
îi pună pe gânduri pe ecumenişti pentru mersul 
lor de până acum, dacă vor să respecte păreri-
le şi deciziile sinodale. Şi nu este doar Sinodul 
nostru. Încă şi ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice 
îşi exprimă profunda nelinişte faţă de abaterile 
din cadrul Dialogului. Cităm doar pe unul din-
tre cei mai iluştri, datorită pregătirii lui teologice 
şi a participării timp de 20 de ani de pe poziţia 
de co-preşedinte la Dialogul Teologic Bilateral 
cu Romano-catolicii, pe Arhiepiscopul Austra-
liei, kir Stilianós, care a condamnat decăderea 
Dialogului cu Papistaşii la un simplu „joc care nu 
are nimic sfânt”, iar într-o scrisoare adresată unui 
membru al Sinaxei noastre, între altele, vorbeşte 
despre „devieri în privinţa acriviei poziţiilor orto-
doxe” la dialog şi declară că, după cum a evoluat 
dialogul teologic bilateral, „azi, din păcate, nu ne 
mai deosebim întru nimic de uniaţi”! Când, aşa-
dar, încă şi personalităţile din fruntea Dialogului 
şi a Mişcării Ecumenice, care slujesc de pe pozi-
ţii importante în Patriarhia Ecumenică vorbesc 
despre „devieri de la învăţătura dogmatică” şi de 

„joc care nu are nimic sfânt”, cum e cu putinţă ca 
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către Mitropolitul Pireului a „«anatemelor» îm-
potriva eterodocşilor şi a celor de alte credinţe, 
ca şi împotriva celor care iau parte la aşa-numita 
Mişcare Ecumenică”. Considerăm că este opor-
tun să atragem atenţia că:
a) Nu se precizează în scrisoarea patriarhală în 
ce constă „inadmisibilul” din „citirea… «anate-
melor»”. În faptul că au fost citite anatemele sau 
în conţinutul lor? Dar, citirea anatemelor nu este 
prevăzută în cartea liturgică a Triodului, afla-
tă în uz? Faptul că nu se citeşte Sinodiconul în 
majoritatea bisericilor nu înseamnă că este gre-
şită citirea lor sau că apare primejdia provocării 
schismei din simpla lor citire!
b) Pentru restabilirea adevărului şi pentru a nu 
se crea impresii greşite menţionăm că, aşa cum 
reiese din înregistrarea postată pe internet, Mi-
tropolitul Pireului nu a rostit anateme „împotri-
va tuturor celor care iau parte la numita Mişcare 
Ecumenică”, după cum în mod eronat se menţio-
nează în scrisoarea patriarhală, ci doar împotriva 
celor care propovăduiesc şi învaţă Ecumenismul 
sincretic: „Împotriva celor care propovăduiesc şi 
învaţă Ecumenismul sincretic, anatema”. Credem 
că este vădită diferenţa dintre cele două fraze; ne 
provoacă nedumerire cu de a scăpat atenţiei au-
torului scrisorii patriarhale acest lucru. În plus, 
există oare chiar şi un singur ortodox responsabil 
care să nu condamne „Ecumenismul intercreştin 
şi interreligios sincretic”? De ce, aşadar, atâta 
tulburare din cauza condamnării lui categorice 
în Biserică? De unde reiese primejdia schismei 
şi a neorânduielii în Ortodoxie, la care se face 
referire în scrisoarea patriarhală? Nu cumva ne 
luptăm cu himerele?
c) În anatemele citite de către Mitropolitul Pire-
ului s-au adăugat şi referiri la Papă, la pionierii 
protestanţilor, la monofiziţi, la discipolii „So-
cietăţii Skopiá”, la sionişti şi islamişti, care nu 
sunt menţionaţi în Triodul aflat în uz. S-a pus 
întrebarea: dar toţi aceştia, prin firea lucrurilor, 
sunt în afara Bisericii; ce sens are deci rostirea 

„anatemei” împotriva lor? Va trebui să înţelegem 
că scopul rostirii anatemelor în Tradiţia noastră 

persoanele primesc valoare doar atunci când ne-
întrerupt slujesc Adevărului credinţei şi Bisericii 
Ortodoxe. Există cineva care poate să nu fie de 
acord cu primul Patriarh şi etnarh de după căde-
rea Constantinopolului, cu Ghenadios al II-lea 
Scolarios, care spunea că fără continuarea şi apă-
rarea Ortodoxiei „nici Biserica Constantinopo-
lului nu va avea însemnătate pentru ortodocşi”? 
Poate cineva să nu accepte cunoscuta scrisoare 
a pururea-pomenitului părinte Epifanie Theo-
dorópulos către Patriarhul Atenagora?
c) Atunci, cine subminează „instituţia preasfântă 
a Patriarhiei Ecumenice”? Istoria bisericească este 
clară: Instituţia este subminată de cei care o folo-
sesc ca să susţină Ecumenismul. Nu s-a întâmplat 
acest lucru şi după Sinodul de la Ferrara-Florenţa? 
Moscova a găsit atunci prilejul să se înfăţişeze lu-
mii ca a treia Romă, pentru că Constantinopolul 
trădase Ortodoxia însoţindu-se cu Latinii. Nu au 
subminat instituţia Tronului tocmai ecumeniştii 
epocii respective, Patriarhii Constantinopolului 
Vékkos şi Kalékas? Oare ar trebui să îi cinstim 
şi pe aceştia, respectând „instituţia preasfântă a 
Patriarhiei Ecumenice”? Oare nu au respectat 
„instituţia preasfântă a Patriarhiei Ecumenice”, Si-
noadele II şi III Ecumenice care i-au condamnat 
pe constantinopolitanii Macedonie şi Nestorie 
sau Sinodul VI Ecumenic care a condamnat patru 
Patriarhi ai Constantinopolului (Serghios, Pyrros, 
Pavlos al II-lea şi Petros)? …Noi ne rugăm cu 
sinceritate Domnului să lumineze şi să dăruiască 
har celor care sunt în fruntea Tronului Ecumenic 
şi a întregii noastre Biserici, aşa încât să îi facă „şi 
părtaşi chipurilor şi urmaşi tronurilor Apostoli-
lor”, ca să păstorească turma cuvântătoare şi să ne 
conducă pe calea Adevărului. Astfel doar se vor 
şterge şi de pe inimile noastre umbrele şi amără-
ciunea care s-au acumulat.

sUNT îNDrepTăţITe ANATemele pe cAre 

le-A rosTIT mITropolITUl pIreUlUI? 

În scrisoarea sa, Patriarhul notează că „mişcările 
şi manifestările” condamnabile „au luat recent di-
mensiuni inadmisibile” şi se referă la rostirea de 
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bisericească are în primul dimensiune pastorală. Prin „anatemele” Si-
noadelor Ecumenice şi Locale, Biserica îmboldeşte sensibilitatea fra-
ţilor rătăciţi şi trage semnalul de alarmă faţă de membrii ei atrăgând 
atenţia asupra stricării şi deformării Adevărului. De aceea, şi la Sino-
dul VII Ecumenic se reiau condamnările ereticilor Arie, Macedonie, 
Nestorie, Dioscur, Eutihie şi ale altor ereziarhi şi discipoli ai lor, care 
de secole erau în afara Bisericii. Atunci, de ce Biserica repetă ana-
temele? Pentru că totdeauna există primejdia ca părerile lor eretice 
să se răspândească în Trupul Bisericii şi să îi otrăvească pe membrii 

acestuia. Biserica, rostind anatemele strigă cu glas foarte mare: „Po-
por al lui Dumnezeu, îţi poţi primejdui mântuirea, există învăţături 
care strică Adevărul Evangheliei, nu poţi fi mădular al Trupului Bi-
sericii şi în acelaşi timp să crezi în înşelări şi minciuni; Adevărul nu 
este totuna cu rătăcirea şi cu erezia”.
d) O referire specială trebuie să se facă la „anatemele” citite împotriva 
iudaismului şi islamului. După cum se ştie, este vorba de cu totul alte 
religii, care nu au nicio legătură cu Evanghelia şi, la urma urmei, s-ar 
putea afirma că nu poate exista în niciun caz primejdia confuziei sau 
a stricării credinţei ortodoxe prin acţiunea lor. Care este deci nevoia 

Prin „anatemele” Si-
noadelor Ecumenice şi 
Locale, Biserica îm-
boldeşte sensibilitatea 
fraţilor rătăciţi şi trage 
semnalul de alarmă faţă 
de membrii ei atrăgând 
atenţia asupra stricării şi 
deformării Adevărului. 
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pastorală a rostirii anatemelor împotriva lor? În trecut acestea erau 
datele problemei; astăzi, însă, lucrurile sunt foarte diferite: dacă cerce-
tăm cu atenţie Mişcarea Noii Epoci, precum şi apariţia şi dezvoltarea 
Ecumenismului înţelegem necesitatea acestor anateme: specialistul 
francez în studii islamice şi mistice, Luis Massignon (1883-1962), a 
formulat teoria „religiilor avraamice” care învaţă că creştinismul, iuda-
ismul şi islamul adoră acelaşi Dumnezeu şi aparţinem aceleiaşi fami-
lii a religiilor avraamice monoteiste, suntem aproape fraţi în aceeaşi 
credinţă a lui Avraam. Concepţii asemănătoare au fost formulate în 
Proclamaţia „Nostrae Aetate” (§ 3-4) a Conciliului II Vatican.

Aceste concepţii sunt ascultate cu bunăvoinţă în Apusul protestant 
şi pe nesimţite sunt servite de către mai-marii bisericeşti şi de teolo-
gii academici ortodocşi şi în Răsărit. În spaţiul ortodox nu am ajuns 
încă să vorbim despre CRISLAM (Cristus şi Islam) şi să aşezăm la 
amvon sau pe Sfânta Masă una lângă alta, Evanghelia şi cartea Cora-
nului, predând din amândouă, aşa cum se întâmplă în unele biserici 
protestante din SUA, dar, din păcate, într-acolo ne îndreptăm, de 
vreme ce arhierei ortodocşi vorbesc tot mai des şi mai stăruitor des-
pre „Sfântul Coran” şi nu ezită să îl ofere ca dar. 
De asemenea, învăţătura despre paternitatea comună, din Avraam, a 

Probabil că unii au fost 
surprinşi, iar alţii s-au 

mâhnit pentru că le sunt 
împiedicate uneltirile.   
De aceea au protestat 

vehement faţă de această 
alterare formală a „Sino-

diconului Ortodoxiei”.

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



77 A T I T U D I N I

ne în biserici din jurisdicţia Tronului Ecumenic. 
Cu adevărat, jalnică privelişte să facă litanie în 
Duminica Ortodoxiei, alături de episcopi orto-
docşi, şi cei care, de fapt, ocărăsc Biserica noastră 
Ortodoxă, considerând-o „deficitară”, pentru că 
nu recunoaşte primatul papal şi infailibilitatea. 
Regretăm să constatăm că Tronul Ecumenic 
purcede la acţiuni care îi depăşesc atribuţiile în 
Biserica Greciei împotriva celor petrecute în Mi-
tropolia Pireului de Duminica Ortodoxiei, dar 
tace în privinţa răsturnării rânduielii canonice în 
propria-i jurisdicţie. Ne întrebăm, la urma ur-
mei, cine subminează prestigiul Tronului şi cine 
dezbină poporul lui Dumnezeu?

ABATerI semNIfIcATIve  

De lA îNvăţăTUrA De creDINţă

În scrisoarea patriarhală se arată cu emfază că 
participarea la Mişcarea Ecumenică se face „fără 
niciun compromis de la cele mai sensibile punc-
te ale neprihănitei noastre credinţe ortodoxe” şi 
îşi arată surprinderea faţă de critica noastră care 
s-ar limita la „referinţe şi interpretări unilaterale 
şi selective”.
Am fi fericiţi, dacă am putea fi de acord cu scri-
soarea patriarhală. Din păcate, însă, ne temem 
că compromisurile şi vătămările în problemele 
credinţei sunt multe şi serioase. 
a) Teologia baptismală dezvoltată în spaţiul 
Ecumenismului, potrivit căreia graniţele Biseri-
cii sunt delimitate de botez. Adică, oricine este 
botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfân-
tului Duh face parte din Biserica lui Hristos, in-
diferent ce crede în chestiunile fundamentale ale 
credinţei.
b) Ne-am referit deja la a IX-a Adunare Genera-
lă a Consiliului Mondial al Bisericilor care a avut 
loc la Porto Alegre (2006), la care reprezentanţii 
ortodocşi în fapt au negat Sobornicitatea Biseri-
cii Ortodoxe pe care o mărturisim în Crez. Au 
semnat că deplinătatea sobornicităţii Bisericii 
depinde de comuniunea cu ramurile protestante 
ale Consiliului Mondial al Bisericilor!
c) În Declaraţia Comună a Comisiei Mixte de 

creştinilor, iudeilor şi mahomedanilor, am auzit-
o şi din gura Patriarhului Ecumenic rostind-o în 
sinagoga Park East din New York. Oare doresc 
să pregătească poporul ortodox ca să primească 
învăţătura despre familia religioasă avraamică şi 
despre unitatea religiilor acesteia? Ecumenismul 
sincretic interreligios avansează cu paşi repezi. 
În faţa acestei răstălmăciri new-age-iste, a schi-
monosirii şi falsificării predicii evanghelice şi a 
hulei împotriva Sfintei Treimi, care cu viclenie 
se oferă poporului nostru, în cele din urmă, s-a 
găsit un Mitropolit cu o mai mare răspundere 
pastorală şi care, provocând duhul de relaxare 
în care se complac creştinii noştri care dorm, a 
început să strige cu glas mare în biserică: „Ana-
tema!”. Poate chiar ne vom trezi din letargia grea 
pe care vor să ne-o provoace! Probabil că unii au 
fost surprinşi, iar alţii s-au mâhnit pentru că le 
sunt împiedicate uneltirile. De aceea au protes-
tat vehement faţă de această alterare formală a 

„Sinodiconului Ortodoxiei”. Însă tocmai această 
adăugire, chipurile contrară literei „Sinodiconul 
Ortodoxiei”, a salvat fără îndoială tocmai duhul 
acestuia. Să ne gândim puţin: dacă acest lucru 
s-ar fi întâmplat în toate mitropoliile, ar mai fi 
găsit teren în poporul nostru blasfemiile despre 
religiile avraamice?
Vorbind despre adăugirea, chipurile contrară li-
terei Sinodiconului, trebuie să arătăm că la tex-
tul iniţial al „Sinodiconului Ortodoxiei”, care s-a 
întocmit în 843, Biserica a adăugat de-a lungul 
timpului noi condamnări ale rătăcirilor şi erezi-
ilor din secolul al XIV-lea, datorită grijii pasto-
rale faţă de poporul credincios, ca să îl păzească 
de noile rătăciri şi ca să nu rămână credincioşii 
neinformaţi. Acelaşi lucru l-a făcut şi Mitropo-
litul Pireului.
d) Încheind referirea la Duminica Ortodoxi-
ei, am dori să atragem atenţia că aceia care s-au 
mâniat din pricina adăugirii de noi anateme au 
tăcut provocator – şi tocmai ei, care au răspun-
dere şi vină! – în faţa batjocoririi Duminicii 
Ortodoxiei prin participarea cardinalilor şi ar-
hiepiscopilor papistaşi la litania Sfintelor Icoa-
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Dialog Teologic cu monofiziţii, reprezentanţii ortodocşi au semnat 
că monofiziţii „au păstrat cu adevărat credinţa ortodoxă”. Cu alte cu-
vinte, rău au făcut Părinţii Sinodului IV Ecumenic care i-au tăiat 
din Trupul Bisericii ca fiind eretici. Şi, desigur, s-au înşelat şi Părinţii 
celorlalte Sinoade Ecumenice, al V-lea, al VI-lea, Sinodul V-VI şi al 
VII-lea Ecumenic care au reafirmat condamnările!
d) Ne-am referit la acordul de la Balamand (1993) la care pentru 
prima oară reprezentanţii ortodocşi, încălcând hotărâri panortodoxe, 
au recunoscut Uniaţia. La Balamand însă a existat şi alt compromis 
la pretenţiile papistaşe, întru totul de neîngăduit pentru conştiin-
ţa ortodoxă. Reprezentanţii ortodocşi au recunoscut că deţinător al 
succesiunii apostolice nu este doar Biserica Ortodoxă, ci şi papismul. 
Literal: „de ambele părţi se recunoaşte că ceea ce Hristos a încredin-
ţat Bisericii Sale – mărturisirea credinţei apostolice, participarea la 
aceleaşi Taine, înainte de toate la preoţia unică care săvârşeşte uni-
ca jertfă a lui Hristos, succesiunea apostolică a Episcopilor – nu se 
poate considera ca proprietate a uneia dintre Bisericile noastre”! Ne 
întrebăm, cei care au semnat acest text au înţeles oare ce au semnat? 
Acceptă ei că Papismul păstrează succesiunea apostolică, adică fap-
tul că dogmele: Filioque, primatul papal, infailibilitatea papală, harul 
creat, meritele prisositoare ale Sfinţilor, imaculata concepţie a Năs-
cătoarei de Dumnezeu sunt parte a învăţăturii apostolice? Aşadar, 
învăţături întru totul potrivnice învăţăturii Bisericii Ortodoxe sunt 
şi ele parte a învăţăturii apostolice! Totală halucinaţie teologică, teo-
logie contemporană de tip new-age-ist, potrivit căreia şi la unii, şi la 
alţii există Adevărul.

„hoTărâm şI porUNcIm”

În sfârşit, scrisoarea patriarhală având ifosul unei autorităţi biseri-
ceşti conducătoare nu cere Sinodului Bisericii Greciei să studieze 
cele pe care le reclamă şi să ia poziţie faţă de acestea, ci ordonă şi 
stabileşte hotărârea pe care Sinodul grec este obligat să o ia: ca să 

„respingeţi şi să condamnaţi acestea la nivel oficial ca fiind neînte-
meiate şi primejdioase, luaţi, deci, şi în sinod deciziile care se impun 
pentru o mai largă condamnare şi respingere a acţiunilor acestora”. 
O pretenţie asemănătoare s-a impus şi prin scrisoarea mai veche, din 
2009.
Să înţelegem bine, este vorba de o ameninţare directă împotriva Bise-
ricii Greciei: fie vă conformaţi pretenţiilor mele, fie voi convoca Sinod 
Panortodox, ca să vă condamn eu pe voi!
Nu ne neliniştim din pricina unor asemenea ameninţări. Dimpotrivă, 
ne-am bucura pentru o asemenea evoluţie, pentru că orice ar pune la 
cale oamenii, ultimul cuvânt îl are tot Dumnezeu. (…) Şi, acolo, toţi 
episcopii ortodocşi în faţa poporului lui Dumnezeu, a conştiinţei 
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lor şi a Domnului Iisus Hristos 
vor lua o poziţie responsabilă. 
Cine ştie, dacă nu cumva aşa vrea 
Dumnezeu să elibereze Biserica 
Sa din legăturile Ecumenismu-
lui, în care sistematic unii vor să 
o încătuşeze?
Desigur, din altă perspectivă, o 
asemenea evoluţie va avea urmări 
tragice pentru însăşi Patriarhia 
Ecumenică şi, inevitabil, pentru 
unitatea panortodoxă. Dar încă 
şi acest lucru poate să ne ajute, 
ca să ne ridicăm din moliciunea 
relaxării şi să ne asumăm cu toţii, 
mici şi mari, răspunderi înaintea 
lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale. 
Este sigur că va provoca multă 
durere şi mâhnire, dar harul lui 
Dumnezeu cunoaşte şi iconomi-
seşte viaţa Bisericii spre folosul 
poporului lui Dumnezeu şi a 
credinţei neprihănite, a Ortodo-
xiei apostolice şi patristice.

În numele Sinaxei Clericilor şi Monahilor semnează:
Arhimandritul Athanasios Anastasíu (Stareţul Sfintei Mănăstiri a 
Marelui Meteor),
Arhimandritul Sarantis Sarántos (Parohul Sfintei Biserici a Ador-
mirii Maicii Domnului din Amarusi, Attiki)
Arhimandritul Grigorios Hatzinikoláu (Stareţul Sfintei Mănăstiri a 
Sfintei Treimi, Ano Gatzeas, Volos)
Bătrânul Evstratie Ieromonahul (Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 
Sfântul Munte Athos)
Protopresviterul Gheorghios Metallinós (Profesor Onorific al Fa-
cultăţii de Teologie a Universităţii din Atena
Protopresviterul Theodoros Zísis (Profesor Onorific al Facultăţii de 
Teologie a Universităţii din Tesalonic)
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Cine sunt catehumenii? La înce-
putul Bisericii şi de atunci până 
astăzi, toţi păgânii care se pregă-
teau să primească tai-na Sf. Bo-
tez, erau datori să înveţe mai în-
tâi catehismul, să cunoască învă-
ţăturile de temelie ale Evangheli-
ei şi ale Bisericii. De la data când 
începeau să înveţe adevărurile şi 
să cunoască tainele religiei creş-
tine şi până în clipa Botezului, 
toţi catehumenii sau chemaţii la 
Sf. Botez, spre deosebire de cre-
dincioşii care erau membri bote-
zaţi ai Bisericii – aveau dreptul 

să asculte învăţăturile religiei şi să se roage împreună cu credincioşii 
Bisericii, să meargă la Biserică şi să asculte rugăciunile, cântările şi 
citirile din Biserică, dar numai până la ectenia rânduită pentru ei. 
Din îndemnul apostolesc şi din îndatorirea frăţească de a ne ruga 
unii pentru alţii (Iac. 5:16), Biserica a rânduit pentru catehumeni 
o ectenie specială, o rugăciune obştească aşezată în Sf. Liturghie la 
vremea când trebuiau să părăsească Biserica. 
Ectenia începe prin invitarea lor la rugăciune: „Rugaţi-vă cei chemaţi 
Domnului”, apoi se continuă prin invitarea celor credincioşi, să se roage 
pentru catehumeni: „Cei credincioşi, pentru cei chemaţi să ne rugăm”, ca 
Domnul să-i miluiască, să-i înveţe cuvântul adevărului, să le descopere 
Evanghelia dreptăţii, să-i unească pe dânşii cu Biserica şi să-i mântuiască 

Despre ImporTANţA ecTeNIeI 
cATehUmeNIlor 1

De ce NU Ar TrebUI să se scoATă ecTeNIA 
cATehUmeNIlor DIN lITUrghIere
de Preot Ilarion V.Felea

lI
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A

1 Preluată din Tâlcuirea Sfintei Liturghii, de Preot Ilarion V. Felea, în curs de apariţie.

Foto: Pr. Ilarion Felea
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prin harul Său. Apoi din nou, preotul se adresează 
catehumenilor şi-i invită la plecarea capetelor: „Cei 
chemaţi, capetele voastre Domnului să le plecaţi” şi 
în timp ce credincioşii cu strana răspund lung: „Ţie 
Doamne” – preotul se roagă pentru catehumeni ca 
Dumnezeu să-i învrednicească de baia naşterii de 
a doua, adică de veşmântul nestricăciunii, de unire 
cu Biserica şi cu turma ei cea aleasă. Apoi înche-
ie: „Ca şi aceştia, adică cei chemaţi, catehumenii, 
împreună cu noi să mărească prea cinstitul şi de 
mare cuviinţă” numele lui Dumnezeu Tatăl, Fiul 
şi Duhul Sfânt. După răspunsul „amin” din partea 
tuturor, catehumenii sunt poftiţi să părăsească în-
dată Biserica, prin cuvintele: „Câţi  sunteţi chemaţi, 
ieşiţi, cei chemaţi ieşiţi, ca nimeni din cei chemaţi”, 
se subînţelege – să nu rămână în Biserică. 
Împreună cu catehumenii erau obligaţi să iasă din 
Biserică şi toţi cei ce se făcuseră vinovaţi de păcate 
grele, pentru care trebuiau să se pocăiască. Aceştia 
erau împărţiţi în patru grupe şi anume: plângăto-
rii, care tot timpul ascultau până aici Sf. Liturghie 
plângând în afară de biserică şi rugând pe cei ce 
intrau în biserică să se roage pentru iertarea lor, 
îngenunchetorii, care tot timpul ascultau sf. sluj-
bă în genunchi; ascultătorii, care aveau dreptul să 
asculte Sf. Liturghie, dar numai până la predică şi 
împreună şezătorii care puteau aduce daruri la Sf. 
Biserică şi nu se puteau împărtăşi. 
O astfel de canonire astăzi nu se mai face. La tre-
buinţă însă, Biserica va putea înnoi oricând astfel 
de măsuri disciplinare, menite să aducă sănătatea 
în membrele ei bolnave. Astfel la invitarea: „Cei 
chemaţi, ieşiţi…”, catehumenii şi penitenţii trebu-
iau să părăsească Biserica. Din timpul apostolilor 
şi până astăzi, la Sf. Liturghie nu pot lua parte 
decât credincioşii botezaţi. Necredincioşii şi nebo-
tezaţii nu pot lua parte la Sf. Liturghie, fără să o 
profaneze, fără să o necinstească prin necredinţa 
şi neştiinţa lor. Cum ar şi putea lua parte cu cre-
dincioşii la sf. slujbă, cei ce nu cunosc nimic din Sf. 
Jertfă, din Sf. Cină, din Sf. Taine!...
Astăzi, când mai ales prin părţile noastre nu 
sunt decât rareori şi puţini catehumeni, s-ar pă-
rea că ectenia aceasta pentru catehumeni, n-ar 

mai avea rost în cuprinsul Sf. Liturghii. Ea to-
tuşi rămâne pentru noi credincioşii un strigăt de 
chemare la cercetarea conştiinţei. Invitarea: „Cei 
chemaţi ieşiţi..” trebuie să răscolească până în 
adâncuri sufletele noastre şi să ne întrebe: dacă 
voi cei botezaţi, sunteţi vrednici să staţi înaintea 
lui Dumnezeu la aducerea sfintei jertfe?... Aţi 
păstrat curată haina sfântului Botez şi credinţa 
mărturisită în Crez? Eşti curat cu gândurile şi cu 
inima, sau eşti pângărit, creştine?
Virtuţile Sfintei Evanghelii fac podoaba sufletu-
lui tău, creştine, sau sunt străine de tine? Ai ţi-
nut sau ai călcat poruncile Bibliei şi ale Bisericii? 
Faptele îndurării trupeşti ţi-au adunat ceva „par-
te” şi „comoară” în cer sau eşti sărac de ele ca şi 

bogaţii cei nebuni şi nemilostivi? Dacă patimile 
tale sunt legate şi stăpânite sau au făcut din tine 
un fiu pierdut şi nefericit? Dat-ai semne destule 
de pocăinţă, de smerenie şi de îndreptare ca să 
poţi sta în faţa îngerilor, să te poţi împărtăşi pre-
gătit, în vrednicie cu Trupul şi Sângele Domnu-
lui şi să poţi da răspuns bun la judecata conşti-
inţei, la judecata oamenilor, la judecata istoriei şi 
la judecata lui Dumnezeu? Sau la invitarea: „cei 
chemaţi ieşiţi…”, ar trebui să te cobori şi tu şi să 
ne coborâm şi noi toţi ca nişte nevrednici în rân-
dul catehumenilor şi a penitenţilor, să ne smerim 
inimile şi obrazele, înnoind în noi cu toată hotă-
rârea voinţa de îndreptare?...
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Nimeni din cei nevrednici de a mânca din masa cea dumnezeiască, 
spune Sf. Ioan Gură de Aur, nimeni din cei ce nu pot să primească 
Sângele cel ceresc, vărsat pentru iertarea păcatelor, nimeni din cei ce 
nu sunt vrednici de jertfa cea vie, nimeni din cei ce nu cunosc tainele 
credinţei, nimeni din cei ce au buze întinate, să nu îndrăznească a sta 
de faţă. Masa întinsă aici este Dumnezeiască, la ea servesc îngerii şi 
Însuşi Împăratul stă de faţă!...  
„De aceea: ai mânie asupra unui duşman, arunc-o ca să primeşti de 
la Dumnezeu masă, lecuirea rănilor inimii tale”2. Chemarea la ieşirea 

catehumenilor şi a penitenţilor pedepsiţi, 
precum şi la cercetarea conştiinţei credin-
cioşilor, mai poate avea încă un înţeles şi 
anume să se ştie că de aici înainte, la Sf. 
Liturghie nu mai pot lua parte decât creş-
tinii dreptcredincioşi. Păgânii şi orice oa-
meni de altă religie nu mai pot lua parte 
la Liturghia credincioşilor şi mărturisirea 
crezului, taina prefacerii şi împărtăşirea 
credincioşilor sunt lucruri de cult care pre-
tind o credinţă lămurită pe care ei nu o au 
şi astfel poate da naştere la sminteală.
Din cele învăţate până aici, am putut în-
ţelege că partea întâi a Sf. Liturghii, pros-
comidia, se desfăşoară sub un văl de taină 
şi închipuieşte peştera smerită în care se 
naşte Mântuitorul, iar părticelele de pe Sf. 
Disc închipuiesc Biserica, având în centru 
pe Iisus Hristos Capul şi Mântuitorul ei, la 
dreapta pe Maica Preasfântă, la stânga ce-
tele îngerilor şi ale sfinţilor, iar înainte şi la 
picioare toţi viii şi morţii dreptcredincioşi.
Partea a doua a Sf. Liturghii, de la tra-

gerea sau ridicarea perdelei şi de la binecuvântare până la plecarea 
catehumenilor se desfăşoară în plină lumină, cu rostul să ne înfă-
ţişeze arătarea în lume a Mântuitorului şi predica învăţăturilor Lui 
(caracter didactic). De aceea să luăm aminte. În faţa Mântuitorului 
şi a Evangheliei Lui, toţi trebuie să ne cutremurăm, să ne dăm seama 
de nevrednicia noastră şi cu hotărârea de îndreptare şi îmbunătăţire 
sinceră, să dorim a ne număra printre credincioşii care iau parte la 
Sf. Liturghie ca adevăraţi învăţăcei ai lui Hristos, împreună cu sfinţii 
şi îngerii Lui.

2 D. Tudor, Jertfa laudei, p. 248-249

Sângele cel ceresc, vărsat 
pentru iertarea păcate-

lor, nimeni din cei ce nu 
sunt vrednici de jertfa 

cea vie, nimeni din cei ce 
nu cunosc tainele cre-

dinţei, nimeni din cei ce 
au buze întinate, să nu 

îndrăznească a sta de faţă. 
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PROFEţIA SFÂNTUlUI IUSTIN 
POPOvIcI PENTRU EUROPAI1

DE lA SUPRA-Om lA hOmO-TEhNIcUS;  
OmUl RObOT –OmUl DEz-îNDUmNEzEIT
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1 Preluat din lucrarea Biserica ortodoxă şi ecumenismul, de Sf. Iustin Popovici, Fundaţia Justin Pâr-
vu, 2012.

Să luăm un scurt respiro, căci 
drama umanismului s-a înche-
iat: a fost plăsmuit omul nou, 
supra-omul! Din embrionul lui 
Rousseau, omul umanist a evo-
luat în supra-om. Dar ce este, în 
esenţa lui, supra-omul, din ce 
este el alcătuit? Dintr-un singur 
instinct – instinctul autoconser-
vării. Însă, daţi-mi voie, poate 
fi alcătuită dintr-un singur in-
stinct fie şi gâza cea mai mică? Şi 
atunci cum este cu putinţă să fie 
alcătuită dintr-un singur instinct 
cea mai complexă fiinţă de pe pământ, omul? În tot regnul animal, 
care cuprinde mai mult de şase sute de mii de specii de vieţuitoare, 
nu există nicio musculiţă, nici altă vietate, chiar mai măruntă de-
cât musculiţă, care să fie alcătuită numai dintr-un instinct, fie acesta 
chiar instinctul autoconservării; iar Nietzsche a recunoscut un sin-
gur instinct drept supra-om. Drept aceea, supra-omul lui este în re-
alitate un sub-om, adică un ne-om. Dacă vreţi, supra-omul este cea 
mai respingătoare caricatură a omului pe acest pământ întunecat. 
Ceea ce e adevărat în privinţa supra-omului e adevărat şi în privinţa 
strămoşilor săi umanişti. Astfel, omul natural al lui Ro usseau nu este 
nimic altceva decât o jumătate de om, pentru că i s-a luat tot ce e su-
prafiresc; iar o jumătate de om este acelaşi lucru cu sub-omul, fiindcă 
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Da, da, da: fabrică de 
roboţi, iată ce a tins să 

se facă - şi până la urmă 
a reuşit - Europa, de 
la Renaştere şi până 

astăzi; iar robo tul este cel 
mai mizerabil tip de om. 

Cine are ochi de văzut 
poate să vadă: pe pământ 

n-a existat vreun om 
mai mizerabil, mai 

monstruos, mai ne-om 
ca robotul european.

în el odrăslesc neîmpiedicate toate relele firii că-
zute, ba încă şi răsfăţate de educaţia umanistă. 
Dar omul ca senzaţie al lui Locke, ce este? O fă-
râmă din om arătată drept om. Şi aici avem un 
nou sub-om şi o nouă schimo nosire a omului; 
căci ce sunt simţurile fără de suflet? O vioară cu 
cinci strune, dar fără violonist. 
Dar omul ca logică al lui Kant, ce este? O bucată 

de om recu noscută ca om. Unde este lumea, nesfârşita lume a simţă-
mintelor omeneşti, în care se găsesc şi raiul, şi iadul nostru? Poate oare, 
fără acestea, omul să fie om? Nu. Nici omul kantian nu este altceva de-
cât o caricatură de om. 
Dar omul ca voinţă al lui Schopenhauer şi Nietzsche, prin ce seamănă 
ca om? Unde este sufletul cu nemărginirile sale, unde este conştiinţa, 
unde e împreună-pătimirea? Fără toate acestea, poate omul să fie om? 
Fireşte că şi asta e o caricatură de om, doar o nouă caricatură! 
Priviţi, aşadar, panorama umanistă a noilor oameni: jumă tate-om 
lângă altă jumătate-om, sub-om lângă alt sub-om, ne-om lângă alt 
ne-om, adică o caricatură lângă altă caricatură. Doar homunculi lân-
gă homunculi. Nu vedeţi că educaţia europeană umanistă a închipuit 
numai nişte homunculi şi a populat cu ei Europa? Un homuncul este 
omul natural al lui Rousseau, un homuncul este omul ca senzaţie, un 
homuncul este omul ca logică, un homuncul - şi supra-omul. Pre-
tutindeni numai un om neîmplinit, fărâme şi bucăţi de om, nicăieri 
un om întreg! Asistăm la o privelişte nenorocită: prin educaţia/lu-
minarea lui umanistă, omul european fără Dumnezeu a degenerat în 
ho munculi şi în pigmei! 
Aici este nevoie de nişte noi plângeri ale lui Ieremia. Uma nismul 
european şi-a îndeplinit misiunea: a plăsmuit noul om, omul fără 
Dumnezeu şi fără suflet. Dar unde se găseşte acest om nou, acest 
supra-om? Iată, el nu există ca personalitate in dividuală, ci ca pute-
re colectivă, pustieşte Europa prin filosofia umanistă, şi prin ştiinţa 
umanistă, şi prin educaţia/luminarea  umanistă, şi prin cultura uma-
nistă, şi prin tehnica umanistă, şi prin civilizaţia umanistă. În felul 
acesta, s-a înfăptuit un tip specific de om european: holbachianul 

„l’homme machine”, „homo faber”, „homo technicus”. Acesta e, în toa-
te privinţele, un om fără Dumnezeu şi fără suflet. Cu alte cuvinte, un 
om-robot, dez-dumnezeit şi dez-însufleţit. 
Robotul tocmai prin asta e robot, că nu recunoaşte pe Dumnezeu 
şi sufletul. În asta ştiţi ce îl ajută mai cu osebire? Aşa-zisa psiholo-
gie experimentală, „Psychologie ohne Seele” (psihologia fără suflet). 
Este vorba de ştiinţa europeană umanistă despre suflet. Ştiinţă des-
pre suflet care nu recunoaşte existenţa sufletului! Poate exista ceva 
mai absurd? Şi totuşi, această absurditate este palatul de nepătruns 
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în care trăieşte măria sa, psihologia europeană 
umanistă fără suflet – iar acesteia i se închină as-
tăzi ca unui zeu fără greşeală nenumăraţi roboţi. 
Da, da, da: fabrică de roboţi, iată ce a tins să se 
facă - şi până la urmă a reuşit - Europa, de la 
Renaştere şi până astăzi; iar robo tul este cel mai 
mizerabil tip de om. Cine are ochi de văzut poate 
să vadă: pe pământ n-a existat vreun om mai mi-
zerabil, mai monstruos, mai ne-om ca robotul eu-
ropean. Ruşine şi ocară, veşnică ruşine şi veşnică 
ocară a Europei, asta e „omul nou” al ei, omul fără 
Dumnezeu şi fără suflet, omul-robot. 
După ce a omorât în sine pe Dumnezeu şi sufle-
tul, omul euro pean, începând cu câteva decenii 
în urmă, se sinucide cu încetul – fiindcă sinuci-
derea este însoţitoarea de neînlăturat a omorâ rii 
lui Dumnezeu... Educaţia/cultura fără Dumnezeu a 
arun cat Europa într-un întuneric în care niciun con-
tinent n-a mai căzut vreodată. În întunericul acesta, 
nimeni nu mai cunoaşte pe nimeni şi nimeni nu mai 
recunoaşte pe cineva drept frate!... 
Ce alt scop are educaţia/cultura decât acela de a lumi-
na pe om, de a lumina toate abisurile şi prăpăstiile lui şi 
de a alunga de la el tot întunericul? Iar omul fără Dum-
nezeu, fără Hristos, fără această neasemănată Lumină, 
cum va putea să împrăştie întunericul cosmic care din toate laturile 
năvăleşte asupra lui, şi cum va putea să alunge întunericul din sine? 
Cu toate „lumi nile” lui, omul fără Dumnezeu nu este altceva decât un 
licurici în nesfârşitul întuneric al acestui univers; iar ştiinţa lui, filo-
sofia lui, educaţia/luminarea lui, cultura lui, tehnica lui, civilizaţia lui 
sunt nişte lumânărele plăpânde, pe care el le aprinde în întu nericul 
întâmplărilor pământeşti şi cosmice. Ce înseamnă toate aceste lumâ-
nărele în noaptea nesfârşită şi întunericul adânc al problemelor şi în-
tâmplărilor individuale, sociale, naţionale şi internaţionale? Oare nu 
s-au şi stins ele deja, iar asupra Euro pei nu s-a lăsat deja un întuneric 
des şi apăsător şi n-a căzut o întunecime nepătrunsă? 
Credinţa uşuratică în atotputernicia ştiinţei umaniste, în atot-
puternicia educaţiei/luminării umaniste, în atotputernicia culturii 
umaniste, în atotputernicia tehnicii umaniste, în atotputernicia civi-
lizaţiei umaniste, este vecină cu demenţa. Sub nefericita înrâ urire a 
acestei credinţe uşuratice, educaţia/luminarea europeană umanistă a 
pricinuit şi la noi conflict între Biserică şi şcoală, ceea ce pentru noro-
dul nostru ortodox înseamnă şi a însemnat în totdeauna nenorocire. 
Sub înrâurirea aceasta, şi omul nostru a început să se mecanizeze, 

Unde este sufletul cu 
nemărginirile sale, 
unde este conştiinţa, 
unde e împreună-păti-
mirea? Fără toate acestea, 
poate omul să fie om? 
Fireşte că şi asta e o 
caricatură de om, doar 
o nouă caricatură! 
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să se robotizeze. (Cărturarii, rupţi de rădăcinile 
lor, încă de câteva veacuri aduc „luminile” unui 
astfel de umanism, ca să „reformeze” norodul 
ortodox. Rezultatul a fost că au prefăcut şi ţări-
le lor ortodoxe în abatoare de suflete. Pe altarele 
noii închinări la idoli, fiarele apocaliptice ale ci-
vilizaţiei europene săvârşesc o nemaiîntâlnită în 
istorie ucidere a nenu mărate suflete omeneşti, 
prin mâinile cărturarilor noroadelor şi ale edu-
caţiei lor umaniste. Pe bună dreptate spunea A. 
Zint că Dachau şi celelalte lagăre de concentra-
re sunt templele pe care le-au ridicat şi în care 
liturghisesc cărturarii Europei, având ca religie 
vestitul lor umanism). 
Ca să ocolim dezastrul de pe urmă, avem o sin-
gură ieşire: să primim învăţătura Dumnezeiesc-
omenească şi să o punem în lucrare deplin în 
toate şcolile, de la cele mai de jos până la cele 
mai înalte, şi în toate aşezămintele cărturăreşti, 

de la primele şi până la ultimele. Educaţia/luminarea Dumnezeiesc-
omenească străluceşte şi luminează cu singura Lumină nestinsă şi 
adevărată din toate lumile: cu Dumnezeu-Omul Hristos. Niciun 
întu neric nu poate să stingă sau să biruie Lumina aceasta, nici măcar 
întunericul Europei. Numai ea e în stare să alunge toate întunericu-
rile: şi pe cele din om, şi pe cele din societate, şi pe cele din norod, şi 
pe cele din stat. Ea, singura lumină adevărată, luminează pe tot omul 
până în adâncul fiinţei lui şi descoperă fiecăruia dintre noi pe fratele 
nostru nemuritor, Dumnezeiesc şi veşnic; şi ne învaţă că şi problema 
omului, şi problema socie tăţii, şi problema naţiei, şi problema ome-
nirii pot fi desluşite şi dezlegate uşor şi limpede doar atunci când şi 
omul, şi socie tatea, şi naţia, şi omenirea sunt înţelese în legătură cu 
Dumne zeu-Omul Hristos. 

Asistăm la o priveliş-
te nenorocită: prin 

educaţia/luminarea lui 
umanistă, omul euro-
pean fără Dumnezeu 

a degenerat în ho-
munculi şi în pigmei! 
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… ECUMENISMUL NOSTRU  
CEL DE TOATE ZILELE…

DE LA EURO-OMUL LA EURO-CăLUgăRUL
de Monahia Ecaterina Fermo

EC
U

M
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Unul din „atributele” cele mai 
pertinente ale epocii pe care o 
trăim, ar putea fi perfidia – as-
cunsă – dar şi pe faţă, strecurată 
cu abilitate în toate domeniile, 
în special în cel religios. Despre 
momentul istoric al zilelor noas-
tre, Sfântul Părinte Justin Popo-
vici spunea fără pic de îndoială 
că: „Epoca noastră este în multe 
privinţe una apocaliptică”.
Conducătorii lumii acesteia îşi 
dau toată silinţa să ne facă viaţa 
din ce în ce mai apocaliptică. În-
robirea şi dependenţa de cele materiale, desacralizarea ,slăbirea du-
hovnicească şi, în final, descreştinarea – sunt priorităţile principale 
ale guvernanţilor lumii acestei epoci întunecate.
Dezbinarea şi ura sunt scopurile principale ale stăpânitorilor puterii 
politice ,economice şi spirituale. Pentru acest scop „ei” se unesc în 
grupări şi organizaţii oculte care folosesc magia, vrăjitoria şi satanis-
mul făţiş pentru ca finalul „planului lor „întunecat” să fie înlocuirea 
închinării adusă lui Dumnezeu cu cea adusă satanei-Lucifer. 
Pare absolut nebunească ideea la prima vedere şi cu totul de necrezut, 
dar la o analiză mai atentă a constituţiilor, a planurilor de „redresare”, 
a aşa zisei democraţii absolut inexistentă ,sau mai bine zis transfor-
mată în demono-cratie, se descoperă clar scopul lor mârşav Aşa au 
apărut în lume sectele, sincretismul şi secularizarea şi cu ajutorul lor 
au deschis calea largă pentru ECUMENISM – acest tăvălug, acest 
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tsunami spiritual al puterilor satanice, o noapte a minţii umane prin 
care se urmăreşte distrugerea ortodoxiei.
Cine nu înţelege şi nu vede acest pericol, ascuns în spatele ecume-
nismului, este orbit de duhul luciferic al NOM (NOUA ORDINE 
MONDIALĂ) şi NEW-AGE-ului, cele două braţe satanice ale so-
cietăţilor secrete –teozofice.
Este orbit de duhul distrugător al Europei – această „desfrânată”, pli-
nă de „podoabe şi giuvaericale” false –desigur, dar pe care cel ce nu 

are un studiu aprofundat al scrierilor Sfinţilor Pă-
rinţi, le percepe drept valori inestimabile… şi astfel 
se rătăceşte, pierzându-şi sufletul.

EURO-OMUL şI OMUL LUI DUMNEZEU

Europa, integrare, curs euro în creştere, euro-graniţe, 
euro-alimente, euro-animale, euro-Omul…, chiar 
şi euro-călugărul…. Acestea sunt noile cuvinte in-
troduse aproape cu forţa în vocabularul întregului 
glob. Biata „Terra”! asistă neputincioasă la schimbă-

rile majore ce se petrec cu Ea şi nu e în stare decât să strige către 
Creator: „Salvează-mă, Doamne!” Strigătul ei străbate Universul şi 
ajunge la Tronul Ceresc, unde Tatăl Ceresc spune: „Aşteaptă puţin, 
că mai sunt ascunşi în pântecul tău câţiva CĂLUGĂRI-OAMENI, 
şi pentru rugăciunile lor, iată, am să liniştesc cu Cuvântul, mările şi 
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oceanele, ţările şi munţii lor şi cu lacrimile acelor călugări-oameni 
am să spăl păcatele tale, Terră desfrânată şi am să-ţi redau strălucirea, 
liniştea şi pacea Edenului… 
Acesta ar fi un posibil scenariu în iconomia divină. O să îmi spuneţi 
că e absurd şi imposibil… Iar eu o să vă aduc aminte de Ninive şi de 
Sodoma şi Gomora, cele două scenarii care au fost posibile din marea 
milă şi dreapta judecată a Domnului, unul spre salvare întru dragostea 
desăvârşită a Domnului, cu tot ceea ce avea bun oraşul Ninive, cu toţi 
ninivitenii căzuţi în genunchi şi plini de lacrimi, 
regrete şi umilinţă…, şi celălalt ras de pe faţa 
pământului şi care a lăsat în urmă spre amintire 
doar o sărătură încremenită, lipsită de viaţă. 
În scenariul meu, OAMENII LUI DUMNE-
ZEU nu fac parte din proiectul „E.U, INTE-
GRAREA ŞI BISERICA”, nu solicită şi nu 
folosesc fonduri FARE pentru construirea şi 
re-re-reconstruirea catedralelor, bisericilor şi 
mănăstirilor, nu înfiinţează hoteluri în curţile 
mănăstirilor numai pentru a justifica fondurile, 
nu participă la întruniri de PACE şi nu vin cu 
linguriţa de acasă ca să se cuminece la biserică. 
Oamenii Lui Dumnezeu vin din adâncuri, din 
pântecele Terrei şi miros a cărbuni şi a IUBI-
RE şi Călugării-Oameni seamănă foarte mult 
cu „ATET ANATOLI” din fericitul Ostrov, 
plin de lacrimi în interior şi numai o iubire şi 
un zâmbet în exterior. Deviza lor nu este „pro-
letari (ecumenişti) din toate ţările, uniţi-vă!” 
Ei strigă la fiecare ceas: „Hristos a înviat, bu-
curia mea!” Şi la strigătul lor se umple Cerul 
de îngeri şi de dulceaţa Numelui Sfânt cu care 
deschid porţile tuturor inimilor încremenite 
şi îngheţate. 
Călugării-Oameni au de multe ori aspect de 
nebuni şi chiar acţiunile lor sunt uneori hilare 
în faţa euro-călugărilor. În timp ce aceştia din 
urmă se şcolesc la mari universităţi. 
Călugării-Oameni rătăcesc prin peşteri, prin 
păduri ascunse, recită psalmi pe de rost şi 
plâng cu lacrimi fierbinţi pentru fiecare vietate, plantă sau om, atacat, 
distrus său pierdut. Ei nu au făcut rost de broşura „Politică Agricolă 
Comună”, nici de pliantul „Ghid U. E.”, nu participă la întâlniri pan-
europene pe teme religioase şi agricole, unde vin specialişti din toate 
colţurile Europei să îi înveţe Agricultură Ecologică… 
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Dar Oamenii Lui Dumnezeu ştiu că există pe Terra o ţară, România, 
care a fost zeci de ani Grânarul Europei şi acum, în momente tulbu-
rări climatice, ei cheamă un Avva care le dă binecuvântare şi plantează 
un ciot uscat, apoi ridică toţi mâinile la Cer în rugăciuni, cu lacrimi 
fierbinţi şi Cel Milostiv îşi revarsă binecuvântarea cu rouă şi ploaie, 
desţelenind sufletele lor şi pământului dând roadă binecuvântată. 
Călugării-Oameni îl au ca mentor desăvârşit pe Sf. Teodosie – în-
cepătorul vieţii de obşte, care a trăit cu sute de ani în urmă în mijlo-

cul pustiei, la ieşirea din Bethleem şi care, prin dragoste în Hristos, a 
strâns în peşterile pustiei sale trei mii de Călugării-Oameni şi i-a în-
văţat să lucreze (rucodelie) coşuri împletite şi apoi să se roage în Duh 
şi Adevăr. Apoi delega pe unii din ascultători, care plecau să vândă 
coşurile şi să cumpere mâncare suficientă pentru trei mii de suflete. 
Euro-călugării au norme şi contracte în toate colţurile lumii, pentru 
produsele lor de atelier (pictură, haine preoţeşti, obiecte de cult bise-
ricesc) şi sunt plătiţi, bineînţeles, cu mulţi euro. De aceea superiorii 
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lor consideră că nu trebuie pierdută nici o cli-
pă fără producţie şi pornesc atacul chiar şi 
noaptea, reducând vizibil orele de rugă-
ciuni şi somn, în favoarea producţi-
ei, iar în timpul zilei se ocupă cu 
cazatul celor din hotelul proaspăt 
construit în curtea mănăstirii şi 
ridicat cu forţe proprii (braţele 
călugăreşti şi euroii obţinuţi din 
vânzările obiectelor produse).
Călugării-Oameni trăiesc în ostroavele 
lor, având drept ocupaţie principală rugăciunea curată pentru în-
treaga omenire şi ajutorarea celor ce sunt în pragul căderii, în cădere 
sau chiar a celor căzuţi, pentru că ei sunt conştienţi de cele jurate în 
faţa lui Hristos: „De ce ai venit aici, frate?” „Doresc viaţă pustniceas-
că, prea cuvioase părinte!” Apoi au urechile 
bine destupate când li se citesc cele trei vo-
turi: sărăcie de bună voie, castitate, asculta-
re  desăvârşită. 
Având aceste ingrediente, peste care au 
aruncat un strat gros de Iubire în Hristos, 
încearcă să se mântuiască şi să-i tragă şi pe 
ceilalţi în Împărăţia Cerurilor, construind 
astfel suflete mântuite. 
Euro-călugărul este îndemnat de superio-
rii lui, dotaţi cu un imens spirit civic – să 
construiască frumoase ziduri şi minunate 
biserici în interiorul lor, dar să nu uităm 
niciodată că atunci: „Când trupul pleacă gârbovit, sufletul rămâne 
între zidurile pe care şi le-a construit” (Mircea Ştefănescu, Căruţa cu 
paiaţe)…  „Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii şi în 
munţi şi în peşteri şi în crăpăturile pământului”(Evrei 11).
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EmIsIUNI cU TEmA  

mATrImoNIAlă: 

„Mireasa pentru fiul meu”, „Nora 
pentru mama”, „Nora pentru 
mine”, „Burlacul”, „Fără pereche”, 

„Burlăciţa”, „Inelul cu Diamant”, 
„Nunta cu surprize”, „Tablou de 
nuntă”, „Te vreau lângă mine” 
(Unele emisiuni au dispărut deja, 
apărând altele…).
La primele emisiuni enumerate 
asemănarea cu „Casa Big Bro-
ther” este izbitoare! Acţiunea 

se desfăşoară tot într-o casă, timpul petrecut în casă este de 9 
luni, eliminările se fac tot prin votul telespectatorilor, urmărirea 
concurenţilor cu camerele de luat vederi se face 24 din 24 de ore, 
sunt mulţi bani puşi în joc pentru câştigător, ş.a. „Ajustarea” ar fi 
aceea că nu mai există „camera secretelor” (unde se auzea vocea gravă 
şi impunătoare a lui „Big Brother” care dădea pedepse concurenţilor 
ce îndrăzniseră să încalce sau să ignore regulamentul!), se caută o 
mireasă (sau o noră) dintre concurente pentru finalul concursului, 
care să se căsătorească cu unul dintre concurenţi. Participă mamele 
fetelor care trebuie să devină modele de mame (?!) ce trebuiesc votate 
(?!) de telespectatori. Tot telespectatorii, trebuie să voteze şi cuplul 
ideal în viziunea lor sau cine dintre băieţi trebuie să fie eliminat şi 
cine dintre mame trebuie eliminată. (Atenţie la acest regulament!) 
Casa se numeşte „Casa curcubeu” (simbol New Age), mamele au 

„Cameră roz”(!). La sfârşit de săptămână se întâlnesc în „Templul 

TElEvIzIUNEA – „pâINEA 
NoAsTră cEA DE ToATă zIUA”?

Armă A răzBoIUlUI psIHoloGIc DUs 
ÎmpoTrIvA româNIEI (v) 
de Lt. Col. (r.) N.M. Popescu

m
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iubirii”(!) unde au puse la dispoziţie toate condiţiile pentru a se dis-
tra, fetele au casa lor, băieţii pe a lor, ş.a. Faţă de emisiunile cu tema 
muzică şi dans, aici intenţiile lui „Big Brother” sunt scoase mai mult 
la lumină, mai evidente.
Chiar dacă prima emisiune „Big Brother” a dispărut datorită ratingului 
scăzut, ea s-a dorit a fi un test al „Fratelui cel Mare” şi ocultei sale 
pentru telespectatorii români, cu privire la promovarea în 
public a relaţiilor sexuale. Acest lucru a fost sancţionat la 
acea vreme de C.N.A. Prin Decizia Nr. 75/16.04.2004, 
astfel: „… în emisiunea de ştiri din data de 12 aprilie 
2004, începând cu orele 18.00, precum şi în emisiunea 
Salut Big Brother (…), a difuzat imagini filmate în timpul 
consumării unui act sexual, fapt recunoscut public de către 
prezentatoarele celor două emisiuni”. (…) „Consiliul a ţinut 
cont de faptul că (…) a mai fost sancţionată de două ori 
cu amendă contravenţională pentru aceleaşi abateri (…) 
postul de televiziune a adus prejudicii grave interesului 
public prin violentarea repetată a moralei publice, (…) 
fiind indecent sau obscen sexul în public”.
Urmare a acestui fapt, emisiunile din genul „Big Brother”, au 
fost „îmbrăcate” în „haine” noi, mai „îndulcite”, poate aşa vor 
fi acceptate şi „digerate” mai uşor de un public cu o morală 
creştină încă vie, comparativ cu a celui din ţările occidentale.
Mesajul nerostit în cuvinte a lui „Big Brother” ar fi acesta: 

„Sub masca unui concurs cu tema matrimonială, scot în 
public discuţii şi relatări intime, totul înregistrat audio 
şi video, 24 din 24 de ore, asta însemnând că în curând, 
prin controlul bioelectronic la nivel planetar, vă voi şti 
permanent toate gândurile, vorbele şi faptele. Mai mult, 
am angrenat în concurs mamele concurenţilor, „pilonul de 
rezistenţă” dintr-o familie creştină şi, printr-un diabolic 
regulament, urmăresc degradarea rolului şi imaginii ei într-o ţară 
majoritar creştin ortodoxă. Astfel că, genul acesta de emisiune, va 
duce inevitabil, la discuţii sterile şi inutile, având un nivel scăzut 
de moralitate, care nu au nimic în comun cu învăţătura şi implicit, 
mântuirea voastră creştină!”.      
Celelalte emisiuni au criterii de eliminare ştiute şi aplicate doar de 

„burlac”, „burlăciţa” şi „milionar”, publicul nu intervine în stabilirea 
câştigătorului. Sigur că putem vorbi de subiectivitatea acestor criterii 
folosite – subtil inoculate printr-un regulament, astfel conceput, 
încât să ducă la desfăşurarea concursului pe un anume făgaş şi la 
un anume deznodământ – evidente cu claritate la finalul acestor 
emisiuni, care seamănă foarte mult între ele. 
Tinerii concurenţi se străduiesc din răsputeri să pară ceea ce nu sunt 

Scopul urmărit îl re-
prezintă premiul în 
bani pus în joc, ce le-ar 
asigura (doar unei fete 
şi unui băiat) realizarea 
(spera ei!) în domeniu. 
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în realitate, pentru a corespunde criteriilor de 
selecţie ce-i vor face să meargă mai departe, spre 
finală. Scopul urmărit îl reprezintă premiul în 
bani pus în joc, ce le-ar asigura (doar unei fete 
şi unui băiat) realizarea (spera ei!) în domeniu. 
Nunta – scopul final al emisiunii – a fost 
doar pretextul pentru a se realiza acest gen de 
emisiune. Practic, ni se propune un „joc” ce nu are 
nici o legătură cu realitatea (dar are legătură cu 

„realitatea” pe care vrea să o creeze „Big Brother”), 
un fel de licitaţie, unde persoana care conduce 

„licitaţia”, este chiar obiectul licitat! 
Mesajul nerostit în cuvinte al lui „Big Brother”, ar 
fi acesta: 

„Toate sunteţi frumoase şi aveţi calităţi deosebite. 
Eu însă folosesc un criteriu, pentru care nu dau 
socoteală nimănui! Numai aceea pe care eu o 
vreau poate îndeplini acest criteriu! Numai aceea 
pe care eu o vreau va câştiga acest concurs! Dacă 
eu nu vreau pe nimeni, înseamnă că nimeni nu va 
câştiga acest concurs! Concursul este de fapt un 
pretext prin care vreau să vă transmit o anumită 
sugestie mentală. Vă mai amintiţi de târgul de 
sclavi de altădată? Pentru mine sunteţi doar o 
marfă, cu care pot face ce vreau, oricând!”
Vă amintiţi că la final, „Burlacul” nu s-a căsătorit 
cu câştigătoarea iar la una din ediţii, „Burlacul” 
chiar a abandonat concursul? Vă amintiţi că 

„Burlăciţa” nu a ales nici măcar un câştigător, dar 
să se mai căsătorească cu el? La fel şi „milionarul” 
care oferă inelul cu diamant în valoare de 11 
mii de euro. Practic, ni se creează o situaţie 
falsă – sub masca unei emisiuni concurs cu 

tema matrimonială – cu ajutorul căreia, „Fratele 
cel Mare” ne transmite acest mesaj nerostit în 
cuvinte, din care noi trebuie să înţelegem ceva 
anume. În sprijinul acestei concluzii, sunt chiar 
participanţii la acest „concurs”, care sunt oameni 
absolut normali, cu viaţa, sentimentele şi trăirile 
lor, comportându-se ca atare, iar scopul acestui 
aşa-zis concurs este acela de „educare” a noastră 
pe o anumită direcţie, în conformitate cu planu-
rile „Fratelui cel Mare”. 
Participanţii la „licitaţie” (fete sau băieţi), intră în 
cantonament (se autoprivează de libertate luni 
de zile!) pe toată perioada concursului, ajun-
gând să facă lucruri jenante, înjositoare, uneori 
degradante. Îmbrăcate în costume foarte sumare 
şi transparente, fac gesturi cu tentă erotică – 
regulamentul de „educare” bată-l vină! – pe care 
nu le-ar face în public, fiind în viaţa de zi cu zi.
Apogeul l-a atins emisiunea „Inelul cu Diamant” 
(postul TV respectiv, a şi fost amendat de C.N.A. 
în 2009!), când un părinte a reclamat con-ţinutul 
obscen al emisiunii şi ora nepotrivită de difuzare 
(18.00!), emisiunea având sigla „A.P”. Iată un 
foarte scurt fragment din documentul C.N.A.: 

„Emisiunea Inelul cu Diamant este o emisiune 
de divertisment tip concurs, în care mai multe 
participante trebuie să demonstreze, în urma 
unor probe, puterea lor de seducţie (Sic!) pentru a 
câştiga premiul concursului, şi pentru a-l convinge 
pe (…) că este cea mai potrivită persoană pentru 
a-i deveni soţie. Astfel, concurentele sunt supuse 
unor probe având ca scop demonstrarea măiestriei 
sexuale şi puterea lor de seducţie. (Sic!) În ediţia 
emisiunii din 27.01.2009, una dintre concurente 
(…), actriţă de filme xxx (…)”. Comentariul 
C.N.A. continuă, dar nu mai putem reda toate ar-
gumentele sale într-o revistă cu conţinut religios! 
Este suficient atât.  
Concluzionând, putem spune că „Big Brother” ne 
predă prin televiziune (pe banii noştri!), degradarea 
morală în direct! El ştie că vor fi afectaţi în primul 
rând tinerii, care vor fi cei mai vulnerabili datorită 
naivităţii şi lipsei lor de experienţă. 
Emisiunile „Nunta cu surprize”, „Tablou de nuntă” 
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se referă la concursuri între două nunţi (evenimente) şi nu între 
oameni! Sunt filmate concomitent două nunţi, una desfăşurându-se 
la oraş şi alta într-o localitate la ţară, fiecare având particularităţile 
ei. Gazdele emisiunii, împreună cu naşii celor două nunţi, pregătesc 
surprize inedite finilor lor. Interesul show-lui va fi dat de competiţia 
dintre naşii celor două cupluri, care se străduiesc să le ofere finilor 
nunta visurilor lor. Un reporter se strecoară în viaţa viitorilor soţi şi 
filmează tot: mirii, familia acestora, cei mai buni prieteni, pregătirea 
nunţii(cu tot ceea ce presupune ea), cununia civilă, cununia religioasă 
şi petrecerea propriu-zisă, toate condimentate cu declaraţiile mirilor 
după noaptea nunţii (educaţie sexuală pe un ton vesel şi „strecurată” 
copiilor sub 12 ani, emisiunea având sigla „A.P”.!). 
Telespectatorii pot să câştige şi 
premii, votând nunta care le-a plă-
cut cel mai mult. La majoritatea 
acestor nunţi putem constata – cea 
de la ţară încă mai păstrează o par-
te din simplitatea şi frumuseţea 
obiceiurilor noastre străvechi – pă-
trunderea rapidă a „modei” lumii 
moderne de astăzi: ţinute cât mai 
luxoase, extravagante, sumare; „obi-
ceiuri” cu tentă erotică evidentă, 
precum cel prin care mirele băgând 
capul sub rochia miresei, trebuie 
să-i scoată portjartiera de pe picior 
folosindu-se de gură; dansuri de 
strip-tease (fac parte din surprizele 
naşilor pentru miri) având ca 
protagonişti prieteni ai tinerilor 
căsătoriţi (nu neapărat), dansuri de 
strip-tease pe mese, mirele şi mireasa 
se mânjesc cu frişcă de la tort şi apoi se sărută, ş.a. 
La „Tablou de nuntă”, cei doi prezentatori vor fi în complicitate 
cu unul dintre miri apărând astfel surprize: declaraţii de dragoste 
surprinzătoare (erotismul la el acasă, vezi sigla „A.P.”!), artificii, 
cântăreţul preferat, ş.a. Nunta câştigătoare votată de telespectatori 
(spectatorii din „arenă mare”) va primi premiul cel mare: un weekend 
romantic la Veneţia, Verona sau Paris. Iată ce declară gazda la 
nunta unui cântăreţ de manele: „Petrecerea a avut trei puncte forţe: 
manelişti tari, un nas haios şi un dar de miliarde (…) Când spun 
bancnote, vorbim de euro şi lire sterline aruncate fără număr în aer”.
Mesajul nerostit în cuvinte a lui „Big Brother”, ar suna cam aşa: 
„Sub masca modernismului, emancipării şi libertăţii individuale, 

Momentele în care 
„marfa” poate fi „ex-
pusă” şi „cumpărată”, 
sunt stabilite printr-un 
regulament foarte precis, 
de către cinicul şi diabo-
licul „regizor din umbră”.
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Mesajul nerostit în cu-
vinte a lui „Big Brother” 
ar fi acesta: „Sub masca 

unui concurs cu tema 
matrimonială, scot în 

public discuţii şi relatări 
intime, totul înregistrat 
audio şi video, 24 din 24 

de ore, asta însemnând 
că în curând, prin con-
trolul bioelectronic la 

nivel planetar, vă voi şti 
permanent toate gându-

rile, vorbele şi faptele.

a… democratizării vieţii voastre, prin aceste „concursuri” interactive 
dintre două nunţi, urmăresc degradarea Tainei nunţii voastre creş-
tineşti şi strămoşeşti, trimiterea ei în desuet, distrugerea moralei 
creştine, folosindu-mă de mijloace ascunse şi perfide ştiind că nu pot 
fi descoperite atât de uşor, mai ales de oameni mai puţin sau deloc 
informaţi în domeniul coruperii, manipulării şi dezinformării, cum 
sunteţi marea voastră majoritate. Mă bazez şi pe faptul că deveniţi pe zi 
ce trece, creştini ortodocşi doar cu numele, ușurându-mi mult munca”!    

ÎNTrEBărI pErTINENTE

1). Cine sunt cei care au finanţat cu sume enorme construirea a două 
case de lux (în cazul primelor emisiuni) şi în jurul lor un adevărat 
complex de agrement complet utilat, pentru a învăţa nişte tineri (şi 
mamele lor!) ce înseamnă să fii „liber şi fericit”? 
2). Aceşti tineri şi mamele lor au acceptat să stea într-o „cuşcă de 
lux”, confortabilă şi spaţioasă [comparaţia de pe internet cu grădină 

zoologică nu este deloc forţată, deoarece „cuşcă 
de lux” poate fi vizitată oricând la adresa: 
www(666)…], doar pentru bani?
3). De ce prin regulamentul concursului, 
„regizorul din umbra” hotărăşte clar participarea 
mamei (vezi şi : „M-a făcut mama artist”, „Schimb 
de mame”, ş.a.)? Cititorii acestei reviste să se 
gândească la rolul pe care trebuie să-l joace mama, 
într-o familie creştină. 
4). Oare aceşti tineri şi mamele lor (în primul 
rând, ele!) nu au înţeles că se doreşte degradarea 
fiinţelor lor la nivel de instinct primar, dar 

ascultătoare şi supuse faţă de „regizorul din umbră”? 
5). Cine are interesul să finanţeze cu sume enorme deplasarea acestor 
tineri(vezi emisiunile: „Burlacul”, „Fără pereche”, „Burlăciţa”,) prin 
toate ţările şi capitalele lumii, fiind cazaţi la hoteluri de 5 stele, vizite 
la obiective turistice atent alese, masa în localuri selecte, vizionări de 
spectacole având bilete la lojă (vezi, „Moulin Rouge”), multe rochii şi 
costume de firma, ş.a.?
6). Cine are interesul să ofere un inel de diamant valorând 11.000 de 
euro (plus multe alte cheltuieli) ca să sponsorizeze emisiunea „Inelul 
cu Diamant”?
7). De ce se doreşte (emisiunile: „Nunta cu surprize”, „Tablou de 
nuntă”) divizarea telespectatorului – spectatorul din „arenă mare” 

– în pro şi contra unor nunţi (care se depărtează tot mai mult, sub 
ochii noştri, de la tradiţia lor creştină), ce nici nu ar trebui să apară la 
televizor, dar să mai fie şi votate? 
8). De ce lăsăm să se întâmple toate aceste lucruri chiar şi atunci când, 
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ca socri, suntem angrenaţi în pregătirile de nuntă 
pentru copiii noştri? Unde este rolul educator al 
părintelui dintr-o familie creştin ortodoxă? 

„Te vreau lângă mine” este o altă faţă a genului de 
emisiune „Big Brother”! Vă rugăm să fiţi foarte 
atenţi la regulamentul de desfăşurare al acestei 
emisiuni!  
Emisiunea caută să formeze cupluri între per-
soane mature şi singure, astfel că 22 de partici-
panţi bărbaţi şi femei, încearcă să-şi găsească ju-
mătatea. Până la finalul ediţiei nu se pot vedea 
(îşi pot vorbi doar aflaţi după un paravan), ei cu-
noscându-se doar prin intermediul întrebărilor 
puse reciproc, urmând ca la sfârşit, să-şi aleagă 
fiecare persoană pe care doresc s-o întâlnească. 
Cinicul „regizor din umbra” deschide lista cu 
oferte şi pentru telespectatori, astfel: 1). spec-
tatorul din „arena mare” este invitat să voteze 
printr-un s.m.s., care concurent crede el că s-ar 
putea cupla cu una din concurente, întemeind 
o familie; 2). spectatorul din „arena mare”, 
interesat să-şi întemeieze o familie cu unul sau 
altul dintre concurenţi, votează printr-un s.m.s. 
numele concurentului (ei) respectiv(e).
La o primă privire, emisiunea ne face să credem 
că urmărim un interesant şi emoţionant concurs 
matrimonial, însă un privitor care analizează cu 
atenţie şi regulamentul acestui concurs va descifra şi 
subtila sugestie mentală transmisă de acesta! Având 
în vedere că avem de-a face cu o emisiune unică 
(până acum!) în felul ei, datorită regulamentului 
de funcţionare, mesajul nerostit în cuvinte a lui „Big 
Brother”, îl vom decoda punându-ne câteva întrebări 
şi trăgând apoi, concluziile.  

1). De ce este necesar ca o activitate intimă, 
delicată şi de durată – cunoaşterea dintre doi 
oameni în vederea unei eventuale căsătorii – să 
fie expusă în văzul a milioane de oameni?
2). Nu cumva regulamentul este făcut cu intenţia 
de a prezenta în public discuţii şi dezvăluiri intime, 
trăiri de natură erotică şi sexuală, ş.a., care n-au ce 
să caute pe un post de televiziune care se respectă 
şi dorind în acelaşi timp să fie respectat?
3). De ce se doreşte ca prin caracterul ei interactiv 
şi desfăşurat sub masca unui concurs – de fapt, 
un „joc” codificat – emisiunea să sugereze un 
târg de sclavi de pe vremea romanilor? 
4). Nu vi se pare că parcă am fi la o bursă unde 
nişte oameni se licitează între ei, în timp ce alţi 
oameni din afară, urmărind toate mişcările 
acestora, îi licitează la rândul lor, pe unii dintre 
cei aflaţi înăuntru? 
Ne este sugerată subtil, o licitaţie umană în toată 
regula, unde fiecare obiect licitat este la rându-i 
şi licitator pentru celelalte obiecte licitate! 
Altfel spus, cineva din umbră regizează un aşa-zis 
joc matrimonial, aranjând în aşa măsură regulile, 
încât „jocul” devine un târg uman în toată regula, 
foarte inteligent mascat, unde toţi participanţii 
sunt interesaţi să se „cumpere” (căsătorească) 
unul pe altul! 
Se creează deliberat o situaţie falsă (nu există 
în realitate asemenea situaţii!), cu scopul de a 
înşela, înjosi, batjocori şi umili fiinţă umană, de 
a o reduce la stadiul de „marfă” care se „expune” 
şi „cumpără”, în văzul şi cu implicarea directă în 
„târguire”, a milioane de oameni. Momentele în 
care „marfa” poate fi „expusă” şi „cumpărată”, sunt 
stabilite printr-un regulament foarte precis, de 
către cinicul şi diabolicul „regizor din umbră”.
Înţelegeţi, stimaţi cititori, de ce v-am spus mai 
sus că suntem chemaţi în „arenă” iar unii dintre 
noi (fără să-şi dea seama), sunt deja în „arenă”?
Prin sigla „A.P.” a acestor emisiuni TV, se doreşte 
şi prezenţa copiilor noştri de până la 12 ani, în 
faţa televizorului. Ceea ce era de demonstrat. 

(va urma)
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În 1954, la graniţa dintre Elveţia 
şi Franţa a fost înfiinţat un Cen-
tru de cercetări ştiinţifice numit 
CERN2, care avea drept scop 
studierea particulelor elementare 
ale materiei, iar ca obiectiv mai 
îndepărtat găsirea răspunsurilor 
în ceea ce priveşte provenienţa 
acestor particule, cât şi „începutul 
timpului şi spaţiului”, astfel încât 
comunitatea ştiinţifică să ajungă 
în final la o teorie unificată (ac-
ceptată de toţi) ce va explica 

toată lumea naturală. Cu alte cuvinte aceste Centru, de jumătate de 
secol încoace, face experiment după experiment ca să dea un răspuns 
la cum au venit la fiinţă (existenţă) cele ce sunt, universul; cum a 
fost creată lumea văzută. În ultimele luni ale lui 2008, a fost pus 
în funcţiune Marele Accelerator de adroni3 LHC4, care rămâne de 
aşteptat să dea un răspuns mult-legendarei ipoteze a Marii Explozii5. 
Cercetătorii ştiinţifici de la CERN sunt stăpâniţi nu puţin de ambiţia 
de a „vedea faţă către faţă clipa naşterii Unversului6”. Până aici toate 
bune. Lumea ştiinţifică pune în valoare „modelele” şi teoriile despre 

1 Articolul tradus de Monahul Gherontie Nica, din periodicul „Fluierul păstoresc ortodox”, nr. 
29, sept.-oct. 2001, p. 22-25.
2 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Consiliul European pentru Cercetare Nucleară).
3 Particule (protoni) de materie, viguroase, capabile să producă interacţiuni
4 Large Hodron Collider
5 Mult discutatul „Big Bang”. Concepţie despre lume, potrivit căreia Universul a survenit în 
urma unei explozii puternice primitive. 
6 Periodicul „Focus”, nr. 104, oct. 2008
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existenţa lumii a Mecanicii cuantice7, încearcă să lărgească, până 
la capăt am zice, cunoaşterea umană, atât în ce priveşte legile ce 
guvernează fenomenele fizice, cât şi originea vieţii.
Dar, sub masca ştiinţei se ascund consecinţe extrem de neliniştitoare. 
În principiu, se pune o întrebare de bun simţ: în ce măsură o atare 
aruncare de privire „nevinovată” în lucrarea Iscusitului Meşter, 
Dumnezeu, constituie sete pentru cercetare, iar nu 
curiozitate trufaşă. În urma unui sondaj de opinie 
al Mass-Mediei în cercurile de intelectuali, dar şi din 
discuţiile zilnice, am constatat că prin experimentul 
CERN-ului se urzeşte o antinomie, o „revoluţie” 
mitocănească împotriva Creatorului-Dumnezeu, re-
voluţie al cărei loc şi timp a fost prevăzut cu multă 
atenţie şi care se estimează a fi un preludiu serios, un 
înainte-vestitor întunecat al vremurilor din urmă. Iată 
câteva dovezi despre acest lucru, cât şi despre faptul că 
acest experiment sau mai degrabă concluziile ce vor 
rezulta, nu (vor) avea un caracter pur ştiinţific, ci (vor) 
avea urmări grave atât morale, filosofice, sociale cât şi, 
mai cu seamă, religioase (da, religioase!):
1. Admiratorii şi susţinătorii – în orice caz, materia-
lişti – experimentului, care prea de timpuriu îşi 
freacă mâinile de bucurie (prevăzând reuşita experi-
mentului), declară cu o lăudăroșenie reţinută (reţi-
nută până la adeverirea – dacă se vor adeveri! – 
teoriilor şi concepţiilor lor, atunci când vor întrece în 
lăudăroşenie şi pe înşişi ziditorii turnului Babel), că 
savanţii urmează să dovedească existenţa „particulei 
lui Dumnezeu” sau a „bojoniului”8 (de la rusescul 

„Boje” care înseamnă Dumnezeu), particulă care de 
la cele mici până la cele mari este puterea creatoare 
a Universului, pentru că (după fizicianul britanic 
Peter Higgs) este acel ceva, ce la începuturi a dat masa 
celorlalte particule de materie. Deci, „bojoniul” a 
provenit din Marea Explozie. Prin urmare, existând o 
astfel de particulă cu proprietăţi creatoare, Dumnezeu-Creatorul, în 
înţeles creştin, NU EXISTĂ!!!
Oricine îşi dă seama foarte bine, cum că aceşti nepocăiţi, ce tăgăduiesc 
pe Dumnezeu, vor valorifica şi vor pune în aplicare concluziile 
practice ale rătăcirii lor cumplite: le vor transforma într-o depravare 

7 Sistem de legi ale Fizicii, dezvoltat în sec, XX, potrivit căruia materia este compusă din bucăţi, 
grămezi (quantum) de particule, transmise sub chip de unde
8 „materia întunecată” sau „bossonii Higgs” (după numele cercetătorului britanic Peter Higgs), 
despre care cercetătorii presupun că se află la originea maselor tuturor corpurilor din univers. Deci 
orice să fie, numai Dumnezeu nu! (n.trad.)
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a moravurilor totală, fără ezitare şi fără pretext, de vreme ce, după 
cuvântul profetic al marelui Dostoievski: „fără Dumnezeu, toate 
sunt permise”.
2. Cu modelele teoretice evoluate ale Mecanicii Cuantice să se afle 
un răgaz din dovada lor (după cum, fireşte, îşi închipuie, întrucât 
nimic nu ne face să credem că toate acestea se vor confirma), în-

cepe să se întrezărească un mod de interpretare mai 
blasfemiator (ba încă dintre negările cele mai în-
verşunate) a conceptului de Dumnezeu: regresarea 
lui Dumnezeu (Care nu poate fi înţeles sau descris), 
într-un Dumnezeu…  cuantic!!! 
Circulă deja, în cor, „explicaţii cuantice” (ba chiar şi 

„dovezi”!), despre posibilitatea prezenţei materiei 
pretutindeni; despre posibilitatea de a percepe instan-
taneu şi de la distanţă (ba chiar şi de a interveni) a 
gândurilor sau planurilor cele mai intime (teleportare 
şi telepatie în limbaj ştiinţific). Astfel încât, peste 
puţin ne vor spune că „însuşirile excepţionale ale lui 
Dumnezeu nu sunt decât fenomene cuantice (Ferească 
Dumnezeu!).
Aici însă, ca şi în general, în toate afirmaţiile lor bom-
bastice, cu o lipsă de prudenţă ieşită din comun, trec 
cu vederea, cu conştiinţă netulburată următoarele:
Să acceptăm că lumea („podoabă” în nemuritoarea 
greacă veche), gândurile mai înalte, sentimentele subtile, 
nu sunt decât… întâmplătoare şi nedeterminate (să 
nu uităm principiul nedeterminării a lui Heisenberg9 
daruri ale oarecăror… cuante darnice şi preaînțelepte. 
Să admitem că „bojoniul” este acel ceva ce a făcut 
zidirea din toată lumea să progreseze şi că însuşi acest 
bojoniu a provenit din Big Bang (Marea Explozie). Se 
ridică însă, două întrebări logice:
1. Pentru Marele Experiment au lucrat împreună mii 
de savanţi din zeci de ţări (numai pentru fabricarea 
dispozitivului de urmărire şi observare CMS, care 
va încerca să localizeze „bojoniul” au lucrat 2000 
de specialişti din 37 de ţări) punând în valoare 
cunoașterea ştiinţifică şi observarea unor milenii 
întregi (căci nevoia de cercetare este înnăscută în om). 
După 65 (!) de ani de experimente neîntrerupte, au 
izbutit să facă o instalaţie subterană foarte complexă, 
formată din două inele în lungime de zeci de kilometri 

9 (1901-1976) – fizician şi filosof german, laureat al premiului Nobel; unul din întemeietorii 
Mecanicii cuantice (n.trad.)
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şi patru observatoare gigantice, ce costă în total 
6 miliarde (!) de euro, urmând să reproducă 
Marea Explozie, cu speranţa (incertă în multe 
privinţe) de a se ivi, bojoniul, varitonul şi alţi… 

-oni (protoni, neutroni etc).
Ei, aşadar! Cu toată această pregătire fără 
întrerupere este posibil vreodată (să presupunem) 
că acea Mare Explozie, creatorul de la început 
(sau orice altă energie creatoare) să fi avut loc 
întâmplător? Fără de Mintea diriguitoare care 
să o direcţioneze? Fără scânteie? Fără materie 
primordială? Fără un plan dinainte hotărât şi 
întocmit? CU SIGURANŢĂ, NU!
2. Mecanica cuantică încheie un secol de 
desfășurare activă, CERN-ul funcţionează de 
şase decenii şi de abia acum se întrezăreşte pro-
babilitatea (iar nu posibilitatea) unei reconstituiri 
a „Big-Bang”-ului.
Este posibil vreodată ca „autoritarul” BIG 
BANG (sau orice altceva similar) să fi avut loc 
la „timpul zero”? CU SIGURANŢĂ, NU!
Pentru ce, deci, strigătele de bucurie (barbare) şi 
trâmbiţările triumfaliste?
O personalitate publică cunoscută (ca şi mulţi 
alţi… specialiști în ştiinţe) a fost auzit zicând: 

„gata cu Creştinismul, Dumnezeu A MURIT10.” 
Dar în goana lor nebună, toţi tăgăduitorii, 
agnosticii, materialiştii, ateiştii, politeiştii, new-
age-iştii, gnosticii (nu numai ci şi vai! – mulţi 
creştini cu numele) asemenea celui menționat 
mai sus, nu sunt deloc originali. Aceste deliruri 
de coşmar, tip Nietzsche, sunt condamnate să 
rămână simple lăudăroşenii găunoase.
Deoarece, iubiţi închinători ai unei false cu-
noaşteri, ce aniversaţi jubilând un triumf (inexis-
tent de altfel) înainte de vreme, ceea ce căutaţi nu 
este ora 0 a creaţiei. Ceea ce s-a petrecut la ora 
0, poate să fi fost „suflare de vânt subţire”. Ceea 
ce într-adevăr are importanţă şi ar fi putut să 
explice originea Universului este un moment 1 
în timp: Ce a existat înainte de Marea Explozie? 

10 Idee preluată de la Nietzsche (184-1900) filosoful german care 
a îndrăznit să facă această afirmație demonică; drept urmare a înne-
bunit apoi (a se citi s-a îndrăcit), murind într-un spital de nebuni (n. 
trad.)

La această întrebare, cu siguranţă, nici un fel 
de CERN, LHC, CMS sau orice altă invenție 
omenească, nu se întrezăreşte să dea vreun 
răspuns.
Pentru că este vorba de un irepetabil şi unic „la 
început”11 pe care NUMAI învățătura creştină 
patristică îl tâlcuieşte şi explică într-un mod con-
vingător, dra şi unic. După Fericitul Augustin „la 
început” se referă la „preexistenţa de dinaintea 
timpului”, după cum zice în „Confesiunile” lui. 
Şi ceea ce a existat înainte de timp este, de bună 
seamă, Dumnezeul Treimic mai presus de început 
şi timp, Acela Ce „toate la fiinţă le-a adus”.
Dar surprinzător este altceva… bunăvoirea lui 
Dumnezeu! Ce minunat lucrează!
Vorbeam deunăzi cu un om de ştiinţă grec (de 
primă clasă) fizico-matematician de renume 
mondial (lui îi aparține sintagma deja consacrată 

„momentul 1 în timp”), domnul K.K. (din motive 
lesne de înţeles, nu-i dăm numele). Deci, ne-a 
spus următorul lucru uimitor. Potrivit unor 
dovezi şi surse sigure, organismul care a pus la 
dispoziţie (finanţat) cele 6 miliarde de euro (şi va 
mai finanţa până la sfârşitul Experimentului este…
Vaticanul! Sfântul Scaun! N-am simţit absolut 
nicio mirare, pentru că de la întemeierea lui, 
Vaticanul n-a încetat să comploteze, urmărind 
numai şi numai un scop: exilarea lui Dumnezeu 
din viaţa omenirii, izgonirea, închiderea şi în-
grădirea Lui, într-un oarecare colţ de lume (sau 
de cer!) uitat; şi de asemenea, dezdummnezeirea 
umană a Dumnezeu-Omului, după părintele 
Iustin Popovici (în „Omul şi Dumnezeu-Omul”). 
Ce triumf pentru papa, dacă Big Bang-ul va fi 
confirmat! Astfel se va „dovedi” că Dumnezeu nu 
participă la destinul uman (nu vine în legătură 
cu creaţia Sa) aşa că singurul ce participă are să 
rămână reprezentantul Lui, preasfântul Frate al 
ecumeniştilor neghiobi şi naivi, urât-mirositori 
şi pocitul papă. Şi atunci să vedeţi… explozii!!!...
N-avem nimic altceva de adăugat fără numai 
aceasta: „Să stăm bine! Să stăm cu frică!”

11 v. Ioan 1,1
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Titlul necesită o explicație. Preda-
rea necuvenită a limbilor străine 
este cea care alterează caracteris-
ticile neamului românesc (cuge-
tarea, simțirea și modul de viață). 
Prin urmare, predarea corectă a 
limbilor străine este cea care nu 
alterează aceste caracteristici.
Importanța unui învățământ cu 
adevărat românesc a fost subli-
niată de mari savanți ai neamului 
nostru. Astfel, Simion Mehedinți 
spunea că „numai o pedagogie ro-
mânească poate folosi pe deplin 

poporului român”.1 Tot el spunea că activitatea pe care o desfășoară 
copiii în școala muncii trebuie să păstreze specificul muncii și uneltelor 
proprii poporului român. „Nu poate exista, practic vorbind, o școală 
universală, nici un program universal sau cărți universale, ci fiecare uni-
tate etnică trebuie să-și croiască programa sa deosebită, potrivit cu ne-
voile sale speciale… A instrui – și mai ales a educa –  înseamnă a integra 
pe copil în neamul din care face parte”.2

Nu în Europa, nici în America, ci în neamul din care face parte, în 
cazul nostru, în neamul românesc. Din păcate, există o mare presi-
une din partea unor părinți care fac scandal cerând introducerea la 
grădiniță a cursurilor intensive de engleză. În această situație este im-
portant să precizăm faptul că învățământul românesc nu pregătește 

1 Simion Mehedinți-Soveja, Altă creștere. Școala muncii, Ed. Axia, Craiova, 2003, p. 16.
2 Ibidem, p. 30.
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emigranți, ci români adevărați.
Nu contestăm importanța cunoașterii limbilor 
străine, ci afirmăm că predarea acestora trebuie 
să fie făcută cu înțelepciune, pentru a nu se afec-
ta conștiința de neam și caracteristicile etnice. 
Așa cum bine spunea Simion Mehedinți, școala 
este o instituție etno-educativă.
Dintre toate limbile străine care se predau în 
învățământul românesc, influența cea mai ne-
fastă o are limba engleză, devenită limbă globală. 
Când spunem aceasta, nu criticăm limba în sine, 
ci modul în care este predată. În această privință 
se fac patru greșeli grave.
Prima greșeală este predarea intensivă a limbii en-
gleze de la vârste foarte mici, chiar din grădiniță, 
de la grupa mică. În această etapă de dezvol-
tare, conștiința de neam nu este dezvoltată, iar 
influența psihosomatică este puternică. Predând 
limba engleză de la vârste atât de mici, riscăm să 
denaturăm identitatea de neam a copiilor noștri.
A doua greșeală este folosirea materialului didac-
tic străin care are o influență psihologică negati-
vă în perioada de formare a identității de neam. 
Cântecelele străine, aparent nevinovate, textele și 
conținutul de imagini, au un impact puternic.
A treia greșeală este îmbinarea predării limbilor 
occidentale cu prezentarea laudativă a culturii și 
civilizației țărilor respective, înainte de a cunoaște 
în profunzime valoarea tradiției românești. Copi-
ilor li se induce impresia falsă că tradițiile acelor 
popoare merită copiate și folosite la noi. Simeon 
Mehedinți arăta foarte clar că „arta unui popor, 
împreună cu limba lui sunt cei doi stâlpi pe care 

se reazemă viața sa națională. Când un popor își 
pierde portul și limba, e pe vecie pierdut… De 
aceea, cine părăsește haina părinților își părăsește 
țara (chiar dacă rămâne în hotarele ei). Luând 
portul altuia, te-ai făcut robul lui; mărturisești că 
gustul lui e mai bun decât al tău și judecata lui 
mai puternică decât a ta”.3 
Astăzi, adolescenții și tinerii se îmbracă în haine 
occidentale, ascultă muzică americană, adoptă 
un stil de viață american și introduc în limba ro-
mână corpi străini cu influență subtilă (O.K., hi, 
cool, week end, hot dog, fast food, speed pizza, 
nice, news, never, dealer, full, fresh, shop, shopping, 
market, need, killer, bad, cowboy, strong, crazy, girl, 
happy, holiday, halloween, free, kiss, beauty, etc.).
A patra greșeală este începerea simultană a două 
limbi străine, fapt care imprimă în sufletul copi-
lului un amalgam multicultural.
Profesorilor care predau astăzi, în mod intensiv, 
limbile străine la grădiniță, li se potrivesc cele spu-
se de Simion Mehedinți: „încep a chinui pe copii 
de mici, silindu-i să guste din toate învățăturile și 
să se deprindă cu cât mai multe limbi”.4

Într-o carte din anul 1964, intitulată „Parlez-vo-
us franglais?” (Vorbiți frangleza?), cunoscutul 
savant francez René Etiemble, arăta că interesul 
unor cercuri americane este „să vorbim engleza, 
mai bine zis americana, ca să gândim ca yankeii 
şi să ne lăsăm evaporaţi de «modul de viaţă ame-
rican», the best in the world.... În Le Figaro din 
2 mai 1962, dl. Leon Gingembre se nelinişteşte: 

3 Ibidem, p. 137.
4 Ibidem, p. 188.
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«Riscăm ca, rapid, dacă nu vom fi atenţi şi nu vom lua mă-
suri, să ajungem la o adevărată colonizare a comerţului nostru, 
apoi a economiei, de către puterile financiare internaţionale». 
Bine crescut, dl. Gingembre nu vorbeşte de capitalismul yan-
keu. «Puteri financiare internaţionale» îi e de ajuns; grosolan 
cum sunt, eu voi preciza că e vorba de dolar şi că, pentru a 
câştiga de tot partida, acest dolar trebuie să ne ucidă şi limba. 
Atâta vreme cât francezii vor mai vorbi franceza şi vor gândi 
după Montaigne şi Diderot, nu vor putea fi făcuţi să înghită 
ca proştii toate porcăriile din American way of life”.
Despre influența limbii și culturii asupra gândirii, vom vorbi 
în numărul viitor.
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