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1. Sinoadele locale, ecou al Conciliului Tridentin

1.1. Conciliul Tridentin (1545-1563) ºi naºterea modernitãþii
Pentru istoriografia marxistã, Conciliul Tridentin nu putea fi decât

expresia rezistenþei societãþii feudale faþã de burghezia pe cale de a se
naºte. Istoriografia idealistã (Benedetto Croce) nu vedea nici ea altceva
decât o mobilizare a forþelor celor mai conservatoare. Dupã vastele cerce-
tãri întreprinse de Jean Delumeau din perspectiva antropologiei religi-
oase ºi a istoriei sociale, istoriografia mai  recentã  a vãzut în el adevãratul
început al modernitãþii europene. Conciliul a creat o incizie în istoria
confesiunii catolice ºi a separat douã perioade mari, dintre care cea de-
a doua avea sã se termine doar odatã cu Conciliul al II-lea din Vatican,
în plinã modernitate1. Confruntarea cu provocarea Reformei ºi rãspun-
surile gãsite la aceasta constituie, fireºte, substanþa reflecþiei conciliare.
Dar aceastã problemã obsesivã a fost înfruntatã într-un context mai
vast, care a produs ºi a înglobat fractura religioasã. Noul sistem de state,
apãrute la sfârºitul veacului al XV-lea, tindea sã-ºi asume, direct sau
indirect, controlul Bisericilor din teritoriul lor. De aceea, întrebarea
capitalã ce se nãscuse în Biserica Romanã, chiar înainte sã încolþeascã
semnele Reformei, se formula astfel:  cum putea fi menþinut propriul
magisteriu ºi, mai presus de toate, propria jurisdicþie universalã într-o
lume a cãrei putere se disloca, decupându-se ºi consolidându-se teritorial
la nivelul statelor moderne?2.

Împotriva acestei tendinþe politice, Biserica Romanã a reacþionat pe
douã planuri: pe de-o parte, ea îºi asumã caracteristicile unei societãþi

1 Despre modul în care conciliul a trasat cadrele modernitãþii în toate dimensiunile
acesteia, cf. A. DUPRONT, „Le concile de Trente”, în Le Concile et les Conciles, Paris-
Chevetogne 1960, 195-243; W. BÖCKENFÖRDE, „Zum Verhältnis von Kirche und moder-
nere Welt. Aufriss eines Problems”, în Studien zum Beginn der modernen Welt, ed.
Reinhardt Köselleck, Stuttgart 1977, 154-177; P. Prodi – W. Reinhard, ed., Il Concilio
di Trento e il moderno, Il Mulino, Bologna 1996; G. ALBERIGO – I. ROGGER , ed., Il
concilio di Trento alla vigilia del terzo millenio, Brescia 1997, 267-285.

2 Aceastã tezã este susþinutã în H. JEDIN – P. PRODI, ed., Il concilio di Trento come
crocevia della politica europea, Bologna 1979.
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suverane, imitând-o pe cea statalã cu toate formele ºi expresiile tipice
ale puterii statului modern (trecerea de la dreptul canonic la jus
publicum ecclesiasticum ca formã a dreptului pozitiv, înfiinþarea Cole-
giului Permanent al Cardinalilor, care a devenit Sfântul Scaun), cu
excepþia teritorialitãþii; pe de altã parte, se strãduie sã-ºi creeze o
dimensiune normativã care sã  nu coincidã ºi sã se sustragã dimen-
siunii pozitive (raþionale) a statului, care îºi elaboreazã în aceastã
perioadã sistemul sãu propriu de drept. Aceastã dimensiune normativã
nouã a Bisericii ca instanþã atinge straturile profunde ale societãþii
pânã la nivelul persoanei, straturi aflate sub nivelul raportului Bise-
ricã-Stat, sub nivelul compromisurilor dintre „tron ºi altar”; dimensi-
unea nouã se cheamã „puterea asupra conºtiinþelor”3. Renaºterea Bise-
ricii Romane se va produce, aºadar, nu în sfera publicã, ci în cea
privatã, nu în cea a dreptului, ci a eticii, adicã în ceea ce avea sã se
numeascã, dupã Conciliul Tridentin, cura animarum.

1.2. Construirea unei noi legitimitãþi
Conciliul s-a deschis dupã o epocã de scepticism, dacã þinem seama

de insuccesul conciliilor precedente ºi al tentativelor locale întreprinse
de puterea politicã de a angaja un dialog cu protestanþii. Conciliul din
Ferrara-Florenþa (1438-1439) îºi cheltuise energiile în efortul unei
uniri vremelnice ºi neviabile cu Biserica Rãsãritului, Conciliul din Basel
(1431-1449) eºuase în condamnarea ereticilor, Conciliul de la Pisa (1409)
se împotmolise în rãfuieli sterile de naturã politicã4. Pe plan local,
eforturile imperiale de „reunire” (Hagenau, Worms, Ratisbona 1540-1541,
Augsburg 1548) nu reuºiserã sã depãºeascã blocajul asupra chestiu-
nilor dogmatice, astfel încât nu au condus la o înþelegere doctrinarã
între catolici ºi protestanþi în Germania5.

În mai multe privinþe, Conciliul Tridentin nu a corespuns exigen-
þelor normative impuse de practica istoricã a unui asemenea tip de
adunare bisericeascã. El a inaugurat astfel o formã modernã de dezba-
tere ºi de genezã a deciziilor, care va înrâuri decisiv sinoadele ulterioare.
Deschis oficial la 13 decembrie 1545, conciliul a ratat de la bun început
obiectivul major care ar fi trebuit sã-l justifice: unirea din nou a creº-
tinilor. Reformarea vieþii religioase ºi eliberarea creºtinilor aflaþi sub
stãpânirea Semilunei erau celelalte douã þinte ale pãrinþilor conciliari.
De ambele pãrþi, se manifestaserã grave neînþelegeri în privinþa carac-
terul ecumenic al adunãrii.  Protestanþii ar fi dorit ca lucrãrile sã se

3 P. PRODI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo
tra coscienza e diritto, Il Mulino 2000, 269-275.

4 Cf. J. HELMRATH, „Reform als Thema der Konzilien des Spätmittelalters”, în
Christian Unity, ed. G. Alberigo, Presse Universitaire de Louvein 1989, 75-152.

5 Cf. J. DELUMEAU, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF 1988, 87-90; 109-
111; J. DELUMEAU,  Le catholicisme entre Luther et Voltaire, PUF 1985, 47-50; P.
CHAUNU, Le Temps des Réformes, Fayard 1975, 513-537.
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desfãºoare în Germania, þara în care Reforma se nãscuse, ºi sã se
bucure de „libertate”, adicã sã se acorde un spaþiu suficient de expresie
teologilor, laicilor reformaþi ºi, în primul rând, reprezentanþilor prin-
cipilor, papa sã se subordoneze hotãrârilor conciliului, care sã nu fie
proclamate ca infailibile. Cât despre catolici, aceºtia nu doreau cu nici
un chip sã abandoneze autoritatea papei. Aºa se face cã doar câþiva
teologi protestanþi germani au venit la Trento în faza a doua a lucrã-
rilor, acceptând sã negocieze indirect, prin interpuºii imperiali, obligând
astfel conciliul sã se  mulþumeascã, în final,  cu condamnarea  tezelor,
în absenþa capilor Reformei6.

Al doilea criteriu de legitimare neconfirmat de Conciliul Tridentin
era reprezentativitatea. Cifrele absolute, ca ºi distribuþia teritorialã a
diecezelor europene reprezentate la Trento, ne indicã un total care
doar de câteva ori a atins un maximum de 273 de votanþi, ceea ce
însemna chiar mai puþin decât la conciliile anterioare ºi, în orice caz,
aproape jumãtate din numãrul episcopilor catolici din Europa Occi-
dentalã la acea datã. Ca urmare a acestei situaþii, chestiuni esenþiale
de ordin dogmatic sau de moralã, cum ar fi: liberul arbitru, doctrina
asupra pãcatului originar, doctrina despre justificare, Euharistia, au
ajuns sã fie votate de doar 73 de episcopi ºi reprezentanþi ai ordinelor.
Prin urmare, în istoriografia conciliarã7, nu de puþine ori s-a afirmat
caracterul meridional al catolicismului reprezentat la Trento.

Mai mult decât atât. La deschiderea sa, Conciliul Tridentin nu mai
era o adunare a creºtinãtãþii asemenea celorlalte similare ale evului
mediu târziu, la care naþiunile erau prezente nu numai prin inter-
mediul episcopilor, ci ºi al stãrilor ºi corporaþiilor (capitlurile, univer-
sitãþile) ºi al principilor sau al reprezentanþilor acestora. La Trento,
aceºtia din urmã rãmân în mod constant în afara adunãrii. Iatã, aºadar,
un alt semn al modernitãþii, înscris în paralelismul dintre o adunare cu
o componenþã eminamente ecleziasticã ºi organizarea politicã.

Cu toate acestea, nu este mai puþin adevãrat ca mãreþia conciliului
s-a nãscut din rãspunsul pe care el l-a oferit unei imense ºi arzatoare
dorinþe de reformã, nãscutã în sânul Bisericii catolice înseºi. Dacã salv-
gardarea ºi consolidarea catolicismului în teritoriile unde curentele
protestante nu pãtrunseserã încã ar fi putut pãrea la început un obi-
ectiv mai curând minimal ºi, în orice caz, mult prea modest, evoluþia
situaþiei dupã un secol de la încheierea lucrãrilor Conciliului Tridentin
avea sa confirme justeþea ºi eficienþa strategiei lui. Restructurarea
sistematicã a teologiei, renovarea catehezei, un cler motivat ºi devotat
pastoraþiei, spaþiul acordat devoþiunii personale, aºa-numita devotio
moderna8 au fost obiective atinse  care ºi-au dat pe termen lung roadele

6 Cf. H. TÜCHLE – C. A. BOUMAN – J. LE BRUN, ed., Nouvelle Histoire de l’Eglise.
Réforme et Contre- Réforme, III, Seuil 1968, 174-175.

7 Leibniz este primul care a sesizat acest caracter „italian” al conciliului; cf. J. DELU-
MEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 51.

8 M. BENDISCOLI, Riforma cattolica. Antologia di documenti, Roma 1963; H. O.
EVENNETT, The Spirit of The Counter Reformation, Cambridge 1968, 125-146.
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atât calitativ, cât ºi cantitativ, în recucerirea treptatã a teritoriilor
pierdute. Dar oricât de pertinente ºi îndreptãþite ar fi fost reformele,
oricât de necesare ºi de conforme realitãþii, ele ar fi rãmas doar nobile
intenþii sau literã moartã în decretele conciliare, dacã nu ar fi fost
purtate spre viaþã, puse în practicã de instrumente noi, adecvate schim-
bãrilor scontate9.  Sinoadele locale au fost, alãturi de vizitele pastorale
ºi de seminarii, un astfel de instrument privilegiat.

Consolidarea autoritãþii papale, pe care conciliul o contrapune
cezaro-papismului suveranilor, a fãcut ca aplicarea pe cât de riguros
posibilã a deciziilor conciliare sã devinã principalul scop al sinoadelor
locale. Chiar în decretul general de reformã al conciliului se prevedea
sinodul diecezan, adicã reunirea întregului cler sub preºedinþia episco-
pului locului o datã pe an ºi o datã la trei ani, sinodul provincial, ce
consta în reunirea episcopilor dintr-o provincie ecleziasticã, sub preºe-
dinþia unui arhiepiscop sau mitropolit, în baza unei legislaþii ºi a unei
jurisdicþii10. Aceastã dialecticã dintre universal ºi local s-a izbit însã
adesea de tendinþele centraliste romane ºi de presiunea statului.

Gest revelator, Pius al V-lea trimite imediat dupã închiderea lucrã-
rilor textele decretelor conciliare în cele mai îndepãrtate dieceze (Gova,
Mexic, Guatemala, Honduras, Venezuela etc.)11. Sinoadele au avut apoi
scopul de a transfera spiritul conciliar în viaþa cotidianã a catolicilor, de
a dezbate asupra cultului, a sacramentelor, asupra doctrinei ºi moralei.
Multe dintre ele au fost convocate imediat dupã închiderea lucrãrilor
Conciliului Tridentin, în 1565, permiþând astfel o preluare eficientã a
controlului asupra clerului ºi credincioºilor. Numai între 1566 ºi 1581,
titularul diecezei ambroziane de Milano, sfântul Carol Borromeu, a
convocat nu mai puþin de 11 sinoade diocezane, iar în Lombardia, în
toatã aceastã perioadã, 6 sinoade provinciale12.

Un numãr de peste 100 de astfel de sinoade (diecezane ºi provin-
ciale) se þinurã peste tot, în Europa, doar în intervalul 1565-1572.  În
acest context se înscrie, de pildã, ºi sinodul local din Moldova, promovat
de vizitatorul apostolic Alessandro Comuleo, abate de Nona, ºi de com-
panionul sãu, iezuitul Tomas Radius în 1586, în vremea domniei lui

9 Cf. G. BEDOUELLE, La storia della Chiesa, Jaka Book 1993, 110; se vorbeºte despre
„reforma programatã” ºi „reforma aplicatã”.

10 Cf. G. LE BRAS, „Dialectique de l’universel et du particulier dans le droit canon”,
în Annali di storia del diritto 1 (1957) 77-84. Despre criza de creativitate în care au
intrat sinoadele locale la doar câteva decenii dupã reformã, cf. P. CAIAZZA, „La prassi sino-
dale nel seicento: un «buco nero »”, în Ricerche di storia sociale e religiosa 51 (1997)
61-109.

11 Cf. J. DELUMEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 81.
12 Cf. G. BASCAPÉ, Vita e opere di San Carlo, Milano 1983, 123-168. Studiul conci-

liilor provinciale pe unitãþi teritoriale este de abia la început; cf., în acest sens, lucrãrile
recente publicate de P. CAIAZZA, Tra Stato e papato. Concili provinciali post-tridentini
(1564-1648), Roma 1992 ºi M. M. MIELE, Die Provinzialkonzilien Süditaliens in der
Neuzeit, Paderborn 1996.
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Petru ªchiopul13. ªtirile despre conþinutul acestui sinod sunt foarte
sumare: un fapt este cert, ºi anume voinþa afirmatã cu acest prilej ºi
secondatã de politica domnului de a împiedica accesul în Moldova al
pastorilor luterani, sub ameninþarea unor severe amenzi civile. Alãturi
de aceastã mãsurã, sinodul pune problema reorganizãrii provinciei
ecleziastice a Moldovei ºi a intrãrii acesteia în regularitatea canonicã.
Acest deziderat nu va fi împlinit decât peste câþiva ani, la 7 ianuarie
1591, prin numirea lui Bernardin Quirini, fost privincial al minoriþilor
observanþi din Creta, ca episcop titular de Argeº, cu jurisdicþie ºi asupra
Moldovei ºi cu sediul la Bacãu.  Graþie vizitelor sale eparhiale, Moldova
se poate mândri cã este una dintre primele þãri ale zonei în care refor-
mele tridentine au început sã fie aplicate.

2. Europa „ad extra”: sinoadele în  lumea frontierei

2.1. Rupturã în timp,  unitate în spaþiu
Cu atât mai necesar era sinodul ca instituþie a dialogului ºi a reflec-

þiei la marginea Europei, spaþiu al diferenþei, acolo unde îºi încruciºau
prezenþa, alãturi de catolici ºi protestanþi, ºi popoarele „pãgâne” (musul-
manii) sau cele aflate sub jurisdicþia unor Biserici ce se dovediserã
ireductibile la unire (Bisericile Rãsãriteanã ºi Armeanã). De aceea, harta
sinoadelor locale sau a sinoadelor interconfesionale din prima jumãtate
a secolului al XVII-lea retraseazã limitele continuumului creºtin euro-
pean14, adicã a acelei unitãþi axiologice ce continuã sã domine continentul,
în ciuda clivajelor create de Reformã.

2.2. Europa continuumului creºtin
Am ales aceastã sintagmã ca instrument de analizã eficace, nu

pentru a introduce în perspectiva noastrã iluzia simplificatoare a omoge-
nitãþii instituþionale, a normelor ºi practicilor, a valorilor ºi reprezen-
tãrilor occidentale într-o perioadã datã (premodernitatea). Cu atât mai
puþin împãrtãºim nostalgia celor care ºi-ar dori  sã reînvieze marile
sinteze „imperialiste” înfãptuite în anii ’60-’70 de cãtre nume rãsunã-
toare ale istoriei sociale. Înþeleasã în cele douã dimensiuni ale ei – stu-
diul economiei ºi al mentalitãþilor –, aceastã vârstã a istoriei sociale nu
a dus, cum se spera, la fãurirea unor categorii fundamentale care sã defi-
neascã atât civilizaþiile europene, cât ºi pe cele extraeuropene, din sim-
plul motiv cã acestea din urmã, chiar dacã se doreau cu ardoare  integrate

13 Cf. C. ALZATTI, Terra romena tra Oriente e Occidente. Chiese ed etnie nel tardo
’500, Jaka Book 1981, 273-274. Un cadru general, în  M. CRÃCIUN, Protestantism ºi
ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea, Cluj-Napoca 1996, 170-185; V. BARBU, „Contra-
reforma catolicã în Moldova la jumãtatea secolului al XVII-lea”, în  Historia manet. Volum
omagial Demény Lajos emlékkonyv,  ed. V. Barbu – T. Kinga, Kriterion 2000, 332-339. 

14 Cf., în acest sens, ºi conceptual foarte recent de „frontiere ale credinþei”  în cule-
gerea de studii Frontiers of Faith. Religious Exchanges and the Constitution of Reli-
gious identities. 1400-1750, ed. E. Andor – Istvan György Tóth, Budapesta 2001.
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în  modele explicative globale, nu se reflectau decât sporadic ºi parþial
în discursul istoriografic, iar o alternativã la aceastã unicã sursã de
comparaþie încã nu fusese întrezãritã.  Nu e de mirare cã ceea ce a
rezultat, la capãtul eforturilor de sintezã ale lui Fernard Braudel15 a
fost mai degrabã o articulare a Europei ca model „tare” la lumile care
o înconjoarã, largi zone în care statisticile rezultau rarefiate, iar petele
albe se uneau între ele.

Din punct de vedere al evoluþiei istoriei sociale, ne aflãm de abia
acum în plin proces de explorare a substanþei, parametrilor ºi istori-
citãþii acestui model „european”. Ultimile douã decenii, în afara unui
progres semnificativ în ceea ce priveºte raþionamentul ºi epistemologia
istoriei, au deplasat ºi reformulat câteva proprietãþi structurale de
duratã lungã ale societãþii occidentale, iar mai apoi, dupã 1990, câteva
„forme de experienþã” socialã înzestrate cu istoricitate.

În aceastã conjuncturã, ca epocã recunoscutã îndeobºte ca cea mai
unitarã, evul mediu s-a bucurat chiar de o dezbatere în cadrul cãreia
Jacques Le Goff, promotorul noii istorii sociale din anii’80, se întreba
în mod serios dacã este posibilã o „istorie totalã”16 a acestei perioade ºi
cât de coerentã ºi de unitarã este ea cu adevãrat. Pentru faza finalã a
evului mediu (secolul al XIV-lea ºi al XV-lea), Europa Occidentalã s-ar
delimita cu o frontierã deschisã ºi ar constitui un model cultural definit
printr-o antropologie unitarã ºi prin recurenþa aceloraºi clivaje majore
în culturile care îl compun (separaþia între teologie ºi filosofie, între
justiþie ca instituþie ºi forul conºtiinþei, între cele douã „corpuri”,
privat ºi politic, ale principelui, între puterile statului de drept, între
spiritual ºi secular etc.17). O bunã parte dintre aceste separaþii au
devenit mai vizibile la analizã când s-a constatat cã ele se opreau la
graniþele politice ale Commonwealth-ului bizantin, dupã expresia binecu-
noscutã a lui Dmitri Obolensky, ºi nu întâmplãtor au fost formulate de
un istoric rãsãritean de reputaþie europeanã, Aaron Gurjeviæ, într-o
carte devenitã clasicã pentru istoriografia modernã18.

Este cazul sã aducem aici în discuþie ºi o altã teorie fãuritã recent19

tot în istoriografia rãsãriteanã. Autorul ei, Jerzy Kloczowski20, cunoscut

15 Cf. Grammaire des Civilisations, Flammarion 1987, 25-39.
16 J. LE GOFF, La nouvelle histoire, Editions Complexe 1978, 18.
17 Cf. J.-C. ESLIN, Dieu et pouvoir. Théologie et politique en Occident, Seuil 1999, 73-78.
18 Cf. A. GURJEWISCH, Die Welt des Mittel-alterlichen Menschen, Dresden 1978. Despre

douã tradiþii aflate în conflict se vorbea deja în perioada interbelicã; cf. A. FLORENSKIY,
Le conflit de deux traditions, la latine et la Byzantine, dans la vie intellectuelle de l’Europe
Orientale aux XVIe-XVIIe siècle, Praga 1937. Teoria opusã, a legãturilor continue în D.
GEANAKOPULOS, Byzantine East and Latin West. Two Worlds of Christendom in Middle
Ages and Renaissance. Studies in ecclesiastical and Cutlural History, Oxford 1967, iar
pentru momentul particular de translatio studi de dupã 1453, cf. N.G. WILSON, Da
Bisanzio all’Italia. Gli studi greci nell’Umanesimo italiano, Edizioni dell’Orso,
Alessandria 2001.

19 Elemente ale unei teorii similare se regãsesc ºi în A. ZOLTOWSKI, Border of Europe.
A Study of the Polish eastern Provinces, London 1950.

20 Cf. J. KLOCZWSKI„Les Slaves dans la chrétienté aux XIVe et XVIIe siècle”, în The
Common Christian Roots of the European Nations. An international Collokium in the
Vatican, I, Le Monnier-Florence 1982, 115-126.
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istoric al Bisericii, pleacã de la premisa cã, cel puþin pentru secolul al
XIV-lea ºi al XV-lea, Europa Rãsãriteanã ne dã, prin contrast cu cealaltã
Europã confesional omogenã, imaginea unei mari diversitãþi culturale
ºi confesionale. Succesul fermentului divizator al Reformei nu a fãcut
decât sã ducã mai departe aceastã fãrâmiþare. În ciuda pluralismului
confesional al regiunii, din care nu lipsesc nici Islamul, nici iudaismul,
convieþuirea paºnicã a denominaþiunilor ºi toleranþa rãmân caracte-
risticile majore ºi înainte, ºi dupã valul protestantismului. Dupã
Kloczowski, secretul se aflã în prudenþa politicii religioase a dinastiilor
locale. Sub influenþa lor, Bisericile locale au adoptat cu rezervã normele
canonice ºi disciplina ecleziasticã romanã (bizantinã), într-o relaþie de
subsidiaritate – dar nu de autonomie – cu autoritatea centralã. În spri-
jinul demonstraþiei, istoricul polonez aduce ºi influenþele religioase
(comportamente, practici, tipuri de pietate) ce rezultã din contactul
societãþilor limitrofe (cultul icoanelor în Polonia, circulaþia aceloraºi apo-
crife în zona centralã ºi sudicã, revendicarea, de cãtre husiþi, a Împãrtã-
ºaniei sub ambe specii etc.).

Fiindcã este construitã atât pe criteriul distincþiei, cât ºi pe acela al
analogiei,  ipoteza  lui Jerzy Kloczowsky prezintã interesul unui instru-
ment de analizã. În fond, ea imagineazã spaþiul „celeilalte” Europe ca
rezultatul îngemãnãrii a douã „periferii”, în a cãror identitate cultu-
ralã iau loc similare decalaje, frecvente inculturãri ºi diluãri progresive
faþã de cei doi poli. Valoarea de interes a acestor „zone de tranzit”, pentru
înþelegerea modelului „tare” european, a fost recomandatã, de altfel,
chiar de Fernand Braudel, încã din 197221.

Dacã admitem ca pe un loc comun „explozia” continuumului creºtin
medieval sub loviturile Reformei ºi redesenarea întregii hãrþi confe-
sionale a Europei apusene, în geometria mai amplã a întregului continent
ºi la nivelul reprezentãrilor dominante, diviziunea nu este atât de pro-
fundã pe cât pare. Distincþiile operate chiar în geografia politicã a
continentului nu sunt de ajuns sã-i submineze  unitatea.

Potrivit analizei lui Bernard Plongeron22, doi sunt factorii prin care
acest orizont comun de valori continuã sã supravieþuiascã totuºi ºi în
epoca de dupã Reformã: devotio moderna, care capteazã masele largi de
credincioºi din ambele confesiuni, catolicã ºi protestantã, ºi o menta-
litate teologicã în sensul larg al cuvântului. Aceasta din urmã presupune
convingerea larg împãrtãºitã în Europa premodernã cã lumea este
teritoriul unui conflict moral între bine ºi rãu, cã trãieºte într-un
continuum temporal, în care creaþia ºi escatologia traseazã traiectoria
trecut-prezent-viitor. O astfel de percepþie a timpului se organizeazã în
jurul a doi poli complementari, cum îi numeºte Reinhardt Kösellek:
„un spaþiu al experienþei”, pe care Biserica îl numeºte „tradiþie”, ºi un

21 Cf. Ecrits historiques, Flammarion 1972, 23.
22 Cf. B. PLONGERON, „Continuum chrétien et changement de sociétés en Europe

Occidentale (XVIe-XXe siècles), în The Common Christian Roots, I, 137-198.
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„orizont de aºteptare”23, împlinit în dimensiunea escatologicã. Între
aceºti doi poli, se joacã tensiunea dramaticã a schimbãrii sociale. Domi-
natã de aceastã „mentalitate teologicã”, Europa Occidentalã tinde sã
subordoneze mereu spaþiul timpului. De abia în epoca Contrareformei,
spargerea unitãþii spaþiale a republicii creºtine medievale  (Europa ad
intra) face ca Europa ad extra sã devinã o realitate ce pãtrunde încet,
dar sigur, în orizontul conºtiinþei. Ca orice perioadã de crizã, Reforma
catolicã a pus în discuþie „unitatea”, declanºând prin miºcarea ce ºi-a
propus sã o contracareze un vast proces conºtient ºi dirijat nu numai
de recuperare a acestei unitãþi ad intra, ci ºi de expansiune irezistibilã
ad extra. Niciodatã în trecutul creºtinismului, observã Jean Delumeau,
acesta nu s-a rãspândit mai mult ºi pe teritorii atât de vaste. Încã
înainte de Conciliul Tridentin, catolicismul plecase sã ia cu asalt lumile
noi atinse de corãbiile oamenilor Apusului. O cucerire religioasã, compa-
rabilã cu cea din vremurile apostolice reîncepu nu la scara unui
imperiu, ci a întregii planete. În secolul al XVI-lea ºi al XVII-lea, lumea
catolicã era îndreptãþitã sã aibã sentimentul cã pierderile provocate de
Reformã erau generos compensate de câºtigurile în afara graniþelor euro-
pene, ºi aceasta cu atât mai mult cu cât, în Europa Centralã ºi Orien-
talã, pericolul turcesc pãrea sã fie þinut sub control. Între 7 octombrie
1571, cea dintâi mare izbândã asupra turcilor la Lepanto, ºi bãtãlia de
la Kahlenberg (12 septembrie 1683), care marcheazã refluxul inexo-
rabil al otomanilor, Biserica Romanã nu a încetat ofensiva spiritualã în
teritoriile creºtine care i se deschideau astfel.

Rosturile acestui demers sunt, aºadar, acelea de a surprinde acest
fenomen în expansiunea lui ºi de a-i mãsura importanþa în redesenarea
frontierelor culturale europene. Peste zonele astfel decupate, imbricate
ºi în continuã miºcare, ampla miºcare a misionarilor trimiºi de „Pro-
paganda Fide” pânã la Constantinopol a fost susþinutã de dialogul
înteþit în sinoade ºi dispute interconfesionale, tot atâþia vectori ai unei
noi conºtiinþe europene, dramatic interpelatã de alteritate.  De naºterea
alteritãþii interioare a depins, fãrã îndoialã, conºtientizarea alteritãþii
din afarã, ca ºi dorinþa de a o depãºi. 

3. Sinodul ca modalitate a acordului ºi a consensului
A. Chestiunea acordului ocupã în ultimii ani un loc central în

antropologia istoricã24. Recursul la sociologia lui Emil Durkheim25 este
esenþial în aceastã privinþã ºi presupune existenþa unui „loc” care nu
este niciodatã nici pur religios, nici pur politic, nici pur social, în cadrul

23 R. KÖSELLEK, Le future passé; contribution à la sémantique des temps historiques,
Paris 1990, 123-129 ; A. BOURGUIÈRE, „Le changement social”, în Les formes de l’expéri-
ence. Une autre histoire sociale, ed. B. Lepetit – A. Michel, 1995, 256.

24 Cf. B. LEPETIT, „Histoire des pratiques, pratiques de l’histoire”, în Les formes de
l’expérience, 16-22.

25 Cf. E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris 1912.
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cãruia agenþii sociali negociazã convenþiile pe baza unor sisteme de
legitimare. Sinodul este, din acest punct de vedere, un astfel de „loc”,
în care se poate urmãri, în toate articulaþiile ei, dinamica acordului. În
cazul sinoadelor din Rãsãritul Europei, agenþii sociali posedã o etero-
genitate etnicã, socialã ºi religioasã, ce nu corespunde regulilor precise
ale noþiunii de „sinod” în sensul restrâns al cuvântului. Apartenenþa
lor la un grup care îi închide ºi îi defineºte se constituie, se reconstituie
sau se refuzã în funcþie de instituirea sau de ruperea acordului. Aceastã
maleabilitate surprinsã istoric ar putea avea aparenþa doar a unui joc
instabil al configuraþiei religioase, dacã nu am înscrie-o într-o încer-
care de a reconstitui pentru acea epocã categoriile în care ea a fost
gânditã. Care ar fi aceste categorii întruchipate de „locul” plurivalent
al sinodului? Mai întâi, categoria normelor ca regulatoare a practicilor
religioase ºi refondatoare ale instituþiilor. În al doilea rând, categoriile
unei noi antropologii, articulatã la revizuirea unor concepte ale teologiei
fundamentale, cum ar fi categoria libertãþii (discuþia asupra liberului
arbitru), categoria persoanei (teologia trinitarã), categoria rãspunderii
morale (judecata particularã ºi purgatoriul), categoria sacrului (sfin-
þenia), categoria semnificaþiei (teologia sacramentelor). Cea de-a treia
categorie este cea a schimbãrii, înþeleasã în sensul expresiei lui Pierre
Bourdieu, „o nouã manierã de a gândi”, capabilã sã antreneze o tran-
sformare a socialului. Din acest punct de vedere, sinodul ºi, în general,
ceea ce s-a numit via concilii este un „loc” privilegiat al dialogului,
adicã al împlinirii deficitului de cunoaºtere al celuilalt.

B. O altã noþiune la modã este consensul, care, în timp, a cãpãtat o
constelaþie istoricã ºi socialã de utilizãri. În teoria filosofiei politice
moderne a ªcolii de la Frankfurt, consensul are valoarea de acord asupra
argumentelor cu care se probeazã  adevãrul26; prin aceasta se deosebeºte
de accepþia clasicã potrivit cãreia prin consens se înþelege acordul
faptic exprimat al majoritãþii.

Consecinþele extrapolãrii consensului în argumentaþia teologicã au
fost explorate ºi sistematizate recent27: cum adevãrurile teologice sunt
nu numai universale, ci ºi adevãruri de credinþã ºi de speranþã, ele nu
pot fi închise într-o argumentaþie, ci au nevoie de deschiderea cuvenitã
cãtre transcendent. Pe de altã parte, aceste adevãruri sunt rezultanta
consensului unei pluralitãþi (tradiþia, comunitatea).

Din acest punct de vedere, apare evident cã sinoadele ecumenice au
fost locuri privilegiate în care cãutarea consensualã a adevãrului s-a
fãcut pe cale discursivã ºi argumentativã. Consensul teologic presupune

26 Cf. J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1981; J.
HABERMAS, Diskurs des Moderne, Frankfurt 1985, 362-368.

27 Cf. J. WOHLMUTH, „Konsens als Wahrheit. Versuch einer theologischen Klärung”,
în Zeitschrift für Katholische Theologie 103 (1981) 309-322; H. G. STOBBE,
„Konsensfindung als hermeneutische Problem”, în Theologisce Konsens und
Kirchenspaltung, ed. H. G. Stobbe, Stuttgart 1981, 38-44.
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însã alþi doi factori, la fel de indispensabili împlinirii lui, ca ºi acordul
asupra argumentelor: autoritatea ºi receptarea acestor adevãruri de
cãtre ansamblul societãþii. Conciliul din Ferrara-Florenþa este un exem-
plu suficient pentru eºecul în planul autoritãþii ºi al receptãrii. În cazul
acestui conciliu, de care Occidentul ºi Orientul îºi legaserã atâtea
nãdejdi, receptarea a dezavuat armonia adevãrurilor obþinute pe cale
discursivã ºi a atras atenþia în modul cel mai serios cu putinþã asupra
necesitãþii unei practici a consensului social, fãrã de care teoria abs-
tractã ºi chiar voinþa politicã nu vor trece de litera moartã.

În sfârºit, studiul experienþei istorice a încercãrii de restaurare a
unitãþii pe cale sinodalã, via concilii, conduce cãtre existenþa necesarã
a douã planuri  pe care se poate dezvolta un dialog ecumenic durabil:
cel dintâi este  convergenþa  (armonia) asupra unor principii fundamen-
tale (consens de bazã)28, cel de-al doilea, mult mai fragil ºi mai dificil de
atins, este consensul prin unanimitate, unanimis consensus, exprimatã
îndeobºte prin vot. Or, în cazul puterii de convingere a argumentãrii,
echilibrul majoritate- minoritate nu este întotdeauna ireversibil ºi nici
atât de simplu de determinat ca în formele mecanice de tip democratic.

4. Sinoadele din Polonia ºi Ucraina

4.1. Sinodul ºi principiul „quod omnes tangit”; Piotrkow (1551)
Aºa cum se ºtie, Polonia nu a participat la Conciliul Tridentin. Sinodul

de la Piotrkow (1551) fusese convocat  tocmai pentru a se decide
asupra participãrii Poloniei la Conciliul Tridentin ºi asupra poziþiei ce
trebuia adoptate în materie de chestiuni de credinþã. Douã figuri impor-
tante ale catolicismului polonez aveau sã-ºi dispute poziþiile diametral
opuse: Andrea Frycius Modrevius29 ºi Stanislas Hosius30. Îi uneau
încrederea de care se bucurau în ochii regelui Sigismund, îi despãrþeau
formaþia ºi profilul intelectual: în timp ce Modrevius se mândrea cu
contacte personale foarte strânse cu personaje-cheie ale Reformei, Eras-
mus ºi Melanchton, Hosius, viitor cardinal cu studii la Padova, se consi-
dera mai apropiat de cercurile romane, conservatoare.

Miezul dezbaterilor sinodului din 1551 l-au format tezele expuse de
cei doi teologi: Mãrturisirii de credinþã a lui Hosius, care avea sã fie
editatã în 1553 la Cracovia, ºi monumentala operã a lui Modrevius De
Republica emendanda, împãrþitã în cinci volume: Despre moravuri,

28 Cf. J. WOHLMUTH, „Kircheneinigung durch Konsens? Eine systematisch-histo-
rische Ûberlegung zu den Unionsverhandlungen auf dem Konzil von Ferrara-Florenz?”,
în Christian Unity, 199.

29 Dintre numeroasele studii care i-au fost consacrate, amintim aici monografia lui
S. KOT, Andrej Frycz Modrzewski, Cracovia 1923; P. MESNARD, L’essor de la philosophie
politique au XVIe siècle, J. Vrin, Paris 1969, 471 º.u.; T. WYRWA, „La liberté de conscience
en Pologne à la charnière des XVe et XVIIe siècles”, în La liberté de conscience (XVIe-
XVIIe siècles). Actes du Colloque de Mulhouse et Bâle, Geneva 1989, Droz 1991, 257-259.

30 Cf. J. LORTZ, Kardinal Slanislas Hosius, Köln 1931.
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Despre legi, Despre rãzboi, Despre Bisericã ºi Despre ºcoalã, apãrutã la
Cracovia în 1551, cu excepþia pãrþii Despre Bisericã, cenzuratã deja de
Universitatea din Cracovia. Deºi poziþia lui Hosius, conservatoare ºi
antiprotestantã, dominã lucrãrile sinodului, opera lui Modrevius, reedi-
tatã la Basel în 1554, sub auspiciile importantei case editoriale „Oporin”,
avea sã însemne un moment de rãscruce în definirea unei noi ºtiinþe
europene, ºtiinþa politicã. Prin el, Polonia se înscria în miezul dezba-
terilor civice ale Renaºterii. Aºezat de  cãtre istoriografia recentã alãturi
de Erasmus ºi de faimosul Jean Bodin, Modrevius împãrtãºea poziþii ºi
mai radicale decât aceºtia, cu atât mai neaºteptate cu cât, spre deose-
bire de ceilalþi doi umaniºti,  erau susþinute de un teolog catolic.

Opera sa traseazã, de fapt, jaloanele celei dintâi doctrine sociale a
Bisericii, prin principiile expuse în primele douã pãrþi: universalitatea
pedepselor în conformitate cu egalitatea persoanelor, potrivit dreptului
natural ºi divin, dreptul tuturor de a se bucura de libertate ºi propri-
etate ºi desfiinþarea servituþii, ca incompatibilã cu principiile creºtine
catolice, alegerea magistraþilor prin sufragiu universal.

Dar ceea ce intereseazã pentru tema noastrã este noua ecleziologie
propusã în partea intitulatã De Ecclesia, în care Modrevius preconi-
zeazã, sub inspiraþia operei lui Erasmus, De sarcienda Ecclesiae concor-
dia31, un nou sistem de organizare a Bisericii locale ºi, în consecinþã, un
nou mod de a delega trimiºii la conciliul general de la Trento. Pentru
ca un conciliu sã fie general, trebuie sã fie reprezentatã Biserica ºi
poporul întreg. Mai întâi, la nivelul sinoadelor diecezane, era necesar
sã se întâlneascã, în spiritul cel mai irenic, toate confesiunile, inclusiv
cele de rit oriental: rutenii, grecii, armenii. Credincios unui principiu
apostolic, Modrevius postuleazã cã toþi creºtinii, inclusiv laicii, trebuie
sã aibã un cuvânt de spus la conciliu, aºa cum se întâmplã în republicã,
unde regele consultã Senatul ºi dietinele, care sunt organisme ce func-
þioneazã pe temeiul reprezentativitãþii. În sprijinul acestei idei, omul
de stat polonez invocã binecunoscutul adagiu medieval: „ceea ce intere-
seazã pe toatã lumea” – quod omnes tangit32 – trebuie dezbãtut ºi hotãrât
de toatã lumea.

Ducând mai departe acest raþionament, Modrevius aplicã structurilor
ecleziastice colective principiile desprinse din organizarea politicã: repre-
zentativitate, alegeri libere, abolirea privilegiilor, toleranþã. În conse-
cinþã, sinodul local nu mai trebuie sã funcþioneze „dupã obicei”, ci ca o
adunare generalã a tuturor creºtinilor, laici ºi preoþi. Dintre aceºtia,
prin tragere la sorþi, urmau sã fie desemnaþi doi delegaþi la sinodul
provincial, iar de la acest nivel, sã fie aleºi trei delegaþi, indiferent de

31 Cf. J. LECLER, Histoire de la tolérence au siècle de la Réforme, Albin Michel 1994,
371-374.

32 A. BOUREAU, „Quod omnes tangit: De la tangence des univers de croyance à la
fondation sémantique de la norme juridique médiévale”, în Le gré des langues 1 (1990)
154-160.
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originea lor socialã ºi de funcþiile deþinute, care sã ducã la Trento
poziþia Bisericii Catolice din regat.

Tezele expuse în De Ecclesia, chiar dacã în mod evident de inspiraþie
protestantã,  sunt interpretate însã cu destulã moderaþie. În pofida faptu-
lui cã sinodul din 1551 a fost dominat de poziþia lui Hosius, seminþele
democratizãrii ecleziastice ºi ale ecumenismului fuseserã aruncate,
precum fusese deschisã o breºã largã prezenþei laicilor în forurile unde
se dezbãteau chestiunile de credinþã, quod omnes tangit.

4.2. Sinodul ca afirmare a consensului: Sandomir (1570)
Cuvântul „consens” a fost aºezat în fruntea actului final care a pecet-

luit sinodul protestant general de la Sandomir33, urmat apoi de alte
sinoade de acelaºi tip: 1573, 1578, 1583, 1595, care au reînnoit de
fiecare datã hotãrârile din 1570. Valoarea lui juridicã, în plan eclezi-
astic, meritã o atenþie specialã în studiul de faþã. Precedat de sinoade
regionale desfãºurate în intervalul 1567-1570, sinodul protestant de la
Sandomir consfinþea consensul dogmatic al cel puþin trei denomina-
þiuni protestante, cele mai semnificative în Polonia la acea datã: calvinii,
luteranii ºi „fraþii boemi”. La sfârºitul deliberãrilor, a fost adoptatã de
cãtre toþi delegaþii bisericilor protestante, grupaþi în jurul calvinilor,
Mãrturisirea de la Sandomir. Consensul a fost obþinut prin recu-
noaºterea dreptului egal ºi pentru celelate mãrturisiri de credinþã  (Con-
fesiunea de la Augsburg pentru luterani ºi Confesiunea cehã din 1535,
aprobatã de Luter pentru „fraþii boemi”)34.

Tãria ºi eficacitatea cuvântului consens vin din distincþia faþã de
principiul „unirii”, ºi aceasta nu va rãmâne fãrã urmãri pe parcursul
secolului urmãtor, ori de câte ori proiecte de unire ecleziasticã vor mai
fi înfãptuite sau imaginate. Dincolo de acordul asupra celor trei mãrtu-
risiri, consensul garanta fiecãrei confesiuni libertatea ritului ºi a ceremo-
niilor. Spre a consolida acest acord, credincioºii tuturor denominaþi-
unilor semnatare erau invitaþi sã frecventeze bisericile celorlalþi, sã
asculte predicile ºi sã primeascã sacramentele; reprezentanþi ai celor
trei Biserici erau invitaþi la sinoadele fiecãreia dintre acestea.

În timp, formula  de acord a consensului de la Sandomir s-a dovedit
mai viabilã ºi mai productivã  decât „armonia” preconizatã de Theodore
de Bèze în Harmonia confessionum fidei (Geneva 1581), de vreme ce se
regãseºte ºi este invocatã explicit  ca model peste tot în Europa, acolo
unde protestanþii cãutau o reconciliere a poziþiilor în faþa inamicului
comun, catolicismul: Franþa ºi Germania – 1614, Olanda – 1616, Anglia
– 1625 ºi chiar Suedia, la recomandarea lui Hugo Grotius.

33 Consensus mutuus in fide et religione christiana inter ecclesias evangelicas
majoris et minoris Polonaie, magni Ducatus Lithaniae primo Sendomiriae anno 1570
sancitus; cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila,  Heidelberg 1605.

34 Cf. O. HALECKI, L’accord de Sandomir, Varºovia 1915, 146-210.
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Urmând aceastã posteritate în Polonia ºi judecând dupã strategiile
utilizate de catolici pentru uniunea de la Brest, nu este greu sã desci-
frãm secretul succesului formulei de consens: uniune de jure, dar nu ºi
de facto, colaborare efectivã ºi unitate de poziþie faþã de celelalte forþe
ale societãþii, cu preþul garantãrii identitãþii ºi al recunoaºterii reciproce,
asumate nu numai de cãtre elita bisericeascã, ci de întregul ansamblu
al poporului credincios, prezervarea pãcii religioase cu preþul oricãrui
compromis. Mai ales acest din urmã principiu va fi afirmat cu tãrie de
ultimul sinod general din 1595, þinut la Torun35, cu participarea ºi a
unei delegaþii ortodoxe rutene, condusã de principele Constantin Vasile
Ostrogsky. Doritor sã împiedice cu orice preþ unirea episcopatului
rutean cu Roma, exortaþiile principelui erau menite sã-i stârneascã pe
protestanþi la o insurecþie armatã comunã. Adunarea a ales însã calea
constituþionalã  recomandatã de Turnovius, capul „fraþilor boemi”:
„dreptul comun ºi libertãþile de care ne bucurãm alãturi de adversarii
noºtri” (201).

4.3. Sinoadele disciplinare ale patriarhului Ieremia al II-lea
Vizita pastoralã a patriarhului ecumenic Ieremia al II-lea la credin-

cioºii ruteni din Polonia, în 1589, a fost prima de acest fel în toatã
istoria ºi a fost un rãspuns la cererea acestora de a rezolva problema
statutului frãþiei ortodoxe de la Liov. În drumul de întoarcere de la
Moscova, unde se dusese sã ridice mitropolia la rangul de patriarhie,
Ieremia al II-lea avea sã poposeascã vreme de ºase luni în Polonia.
Ducea cu sine aspiraþiile noii patriarhii ruseºti, care ºi-ar fi dorit sã
capete jurisdicþie ºi asupra rutenilor. Patriarhul constantinopolitan nu
înþelegea însã sã cedeze mitropolia lituanianã, ci, dimpotrivã, sã
întãreascã acolo influenþa ºi autoritatea scaunului ecumenic36.

Douã sinoade au fost convocate de Ieremia al II-lea: unul la Vilnius,
în marele ducat, ºi altul la Kamienec, în regat37. Primele mãsuri luate
în cadrul acestor sinoade au fost mai degrabã de ordin disciplinar-canonic:
s-a interzis hirotonirea preoþilor cãsãtoriþi a doua oarã ºi a fost depus
mitropolitul Onisifor, pe motiv cã fusese cãsãtorit a doua oarã. Succe-
sorul numit de patriarh, Mihail Rahoza, arhimandrit la Sluck, a primit,
o datã cu consacrarea, ºi porunca patriarhalã de a þine sinod o datã pe
an. Evident cã, prin subordonarea mitropolitului, Ieremia al II-lea
întãrea explicit jurisdicþia patriarhalã asupra acestor teritorii. Mai
mult decât atât; în acelaºi scop, îºi numi, fapt fãrã precedent, ºi un
exarh, un reprezentant personal, pentru toate diecezele orientale din regat,
în persoana episcopului de Luck, Chiril Terlecki.

35 Cf. T. GLEMMA, La situation ecclésiatique à Torun aux XVIe et XVIIe siècle, Torun
1934, 125-129.

36 Cf. H. JABLONOWSKI, Westrussland zwischen Wilna und Moskau, Leiden 1955, 56-89.
37 Cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila, 331-334.
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Chestiunea frãþiei ortodoxe de la Liov38 a rezolvat-o în acelaºi spirit
de întãrire a autoritãþii: a confirmat privilegiile ºi statutele acordate în
1586 de patriarhul Ioachim al Antiohiei, prin care confreria, iniþial
exclusiv burghezã, se deschidea ºi nobilimii, cãpãtând totodatã dreptul
de a deschide o ºcoalã, dupã modelul celei de la Ostrog, în care limbile
de predare sã fie slavona ºi greaca. Frãþia lioveanã devenea totodatã
stavropighie patriarhalã, ceea ce implica scoaterea ei de sub jurisdicþia
episcopului locului. Pentru întãrirea Bisericii Ortodoxe în faþa peri-
colului comun al protestantismului ºi al catolicismului, patriarhul a
înþeles cã trebuie sã cointereseze elitele sociale, ajutându-le sã se soli-
darizeze ºi sã-ºi creeze ºcoli pentru instruirea tineretului.

4.4. Sinodul de unire de la Brest (1596)
În logica cauzã-efect a istoriografiei din ultimii cincizeci de ani,

unirea de la Brest a fost evaluatã ºi interpretatã în variate contexte,
potrivit factorilor pe care fiecare analizã le privilegia: factorul politic,
factorul ecleziastic ºi chiar factorul social. Din acest dosar, deschis de
apologii contemporane, cum este cea a lui Baronies, nu lipsesc pole-
micile acerbe, mai ales cele pornite de pe poziþii confesionale asumate.
Un status questionis39 al acestei teme ne indicã dezvoltarea paralelã a
analizelor, dar ºi interferenþa lor sintetizatã în poziþiile mai recente. În
sinteza sa dedicatã progresului proiectelor unioniste de la Conciliul din
Ferrara-Florenþa pânã la cel din Brest, în prelungirea unei tradiþii
istoriografice poloneze mai vechi, din care îi amintim aici pe Mons.
Edward Likowski ºi pe Janusz Wolinski, Oskar Halecki40 considerã
evenimentele din 1596 care au condus la unirea unei pãrþi a Bisericii
Rutene cu Roma ca pe una dintre cele mai importante înfãptuiri ale
„spiritului federalist” pe care uniunea de la Lublin  (1569) îl dezvoltase
în Europa Centralã. Pentru Halecki, unirea de la Brest nu este decât
extensia religioasã a unei construcþii politice, ale cãrei temeiuri con-
stituþionale au rezistat vreme de douã secole, iar consecinþa ei cea mai
îsemnatã ar fi înlesnirea extinderii culturii occientale ºi a umanismului
renascentist în teritoriile lituaniene ºi rutene ºi împingerea spre est a
frontierei comunitãþii europene. Faþã de aceastã tezã s-au exprimat
rezerve întemeiate41, în principal, pe cele mai importante urmãri ale
uniunii de la Lublin: polonizarea elitelor din regiunile slave ºi întãrirea
poziþiei Bisericilor protestante, cele dintâi care au beneficiat de egalitatea

38 Cf. B. KUMOR, „Les associations ecclésiastiques de laiques dans les pays polonais
avant le partage”, în Le livre du Millénaire de Catholicisme, I, Lublin 1969, 546 (rez. fr.).

39 Cf. pentru aceasta numãrul special al revistei Istina 35 (1990) 3-107; G.
BEDOUELLE, La storia della Chiesa, 172-173.

40 Cf. O. HALECKI, From Florence to Brest, Roma 1958, 422-436; O. HALECKI, Border-
lands of Western Civilisation. A History of East Central Europa, Ronald Press Company,
New York 1952, 181-185; O. HALECKI, A History of Poland, Routledge and Kegan Paul
1978, 117; 129.

41 Cf. Nouvelle Histoire de l’Eglise, III, 487.
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religioasã stipulatã în actele tratatului. Istoricii iezuiþi ºi, în mod
particular, Georg Hofmann42, cel mai bun cunoscãtor al activitãþii ordi-
nului în orientul ortodox, au vãzut în actul din 1596 încununarea efortu-
rilor câtorva importanþi reprezentanþi ai Societãþiii lui Isus ºi a strãda-
niilor teologice ale unor personalitãþi din elita polonezã, care au intrat
în rândurile Societãþii: Jakob Wujek, Stanislas Kostka, Stanislas
Warszewicki, misionar în Moldova. Lor li se adaugã intransigentul
Petru Skarga, autorul operei Despre unitatea Bisericii lui Dumnezeu
sub un singur pãstor ºi despre ruperea acestei unitãþi de cãtre greci
(Vilnius 1577, reeditatã în 1590)43 ºi profesor la Colegiul Iezuit înfiinþat
la Vilnius.  A doua dimensiune a activitãþii iezuite, dincolo de învãþã-
mânt ºi de scrierile teologice, este cea a strãdaniilor politice în care s-a
ilustrat Antonio Possevino44, a cãrui misiune ajunsese pânã la Moscova
ºi în Transilvania. Nu în ultimul rând, trebuie sã ataºãm acestei liste
de nume pe unul dintre cei trei artizani ai unirii, fost elev al Colegiului
Iezuit de la Roma, episcopul Bernard Maciejowski, viitor cardinal
(1600) ºi primat (1606-1608).

Pe baza seriei de documente publicate de bazilitanul Atanasie
Welykj45, Ambroise Joubert a dat un credit mic ipotezei unirii ca o creaþie
iezuitã, nu pentru a diminua în vreun fel meritele, remarcabile, de
altfel, ale fiilor sfântului Ignaþiu, ci pentru a atrage atenþia asupra unei
realitãþi pe care corespondenþa o fãcea incontestabilã: Vaticanul a rãmas
vreme de mai bine de douãzeci de ani surd la sugestiile acestora de a
pregãti unirea rutenilor46. Cu acest punct de vedere, sunt scoase din
discuþie ºi numeroasele lucrãri aparþinând istoriografiei ortodoxe, care
nu vãd în uniunea de la Brest decât duºmãnoase acþiuni de prozelitism.

În acelaºi timp, cercetãrile lui Jobert au condus la conturarea unei
a treia poziþii, cea a factorilor socio-religioºi de naturã internã. În
viziunea lui Jobert, împãrtãºitã ºi de autorii sintezei Nouvelle Histoire
de l’Eglise (sub direcþia lui L. J. Rogier, R. Aubert ºi M. D. Knowles),
ca ºi de istorici polonezi ca Juliusz Bardach47, Ludomir Bienkowski48,

42 Cf. G. HOFMANN, Ruthenica. I. Die Wiedereinigung der Ruthenen, OC 1924-1925,
125-172.

43 Cf. A. BERGA, Un prédicateur de la Cour de Pologne sous Sigismund III. Pierre
Skarga (1536-1612). Etude sur la Pologne du XVIe siècle et le protestantisme polonais,
Paris 1916, 12.

44 Cf. D. CACCAMO, „La diplomazia della Contrariforma e la croceata: dai piani del
Possevino alla «luna Guerra» di Clement VIII”, în Archivio Storico Italiano, 128 (1970)
179-186.

45 Cf. „Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum 1590-1600”, în Analecta
Ordinis Sancti Basili Magni, Roma 1970.

46 Cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila, 343.
47 Cf. J. BARDACH, „La rencontre des Eglises catholique et orthodoxe sur les

territoires orientaux du Royaume de Pologne et de Lituanie aux XIVe-XVIe siècle”, în
The Commons Christian Roots of European Nations, II, 822-824.

48 Cf.L. BIENKOWSKI, „La culture occidentale et l’union de Brest”, în The Commons
Christian Roots of European Nations, II, 1201-1206.
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convieþuirea cu catolicii ºi, mai apoi, cu protestanþii a structurilor ecle-
ziastice ale ortodocºilor pe teritoriul regatului, ca ºi în marele ducat al
Lituaniei a determinat un anume profil al Bisericii Orientale: parti-
ciparea elementului laic la administrarea Bisericii, prin intermediul
puternicelor frãþii de la Liov ºi Vilnius, existenþa lui ius collationis (în
ruteanã prawo podawania), prin care domnii de pãmânt, atât catolici,
cât ºi ortodocºi, dispuneau de posturi ecleziastice ºi de prebende cores-
punzãtoare în bisericile ce se aflau pe pãmântul lor, profunde clivaje de
ordin social ce-ºi aveau originea în diversitatea confesionalã (nobilii
ruteni care trecuserã la catolicism sau la protestantism se considerau
superiori celor rãmaºi ortodocºi). Nu în ultimul rând,  trebuie luate în
calcul criza de identitate a Bisericii Rutene Ortodoxe, mai ales dupã
vizita lui Ieremia al II-lea, în ceea ce priveºte jurisdicþia ºi dependenþa
ei de Patriarhia de Constantinopol, situaþia precarã a  clerului ce se
vedea din ce în ce mai surclasat de cel catolic în privinþa nivelului ins-
trucþiei, teama în faþa pericolului crescând al antitrinitarismului. Privind
lucrurile în linii generale, se vãd întrunite toate condiþiile pentru o con-
figuraþie potenþial instabilã, gata sã se orienteze „într-o miºcare aproape
spontanã”, dupã fascinaþia exercitatã de o „civilizaþie superioarã”49.

Dar aceastã miºcare e mai puþin „spontanã” decât s-ar crede. În dina-
mica ei se regãsesc diverse nuclee, grupuri de actori sociali (ierarhi,
laici), care-i imprimã liniile de conduitã. Între aceºti actori se insta-
leazã, aºadar, diverse serii de acorduri, care se extind apoi, prin adeziune
ºi consens la ansamblul mai larg al corpului social. Unul dintre aceste
nuclee, cel mai decis ºi mai activ în pregãtirea unirii, este format din
tandemul celor doi episcopi de Luck, cel rutean, Terlecki, ºi cel latin,
Maciejowski.

Din perspectiva demersului nostru, este legitim sã ne întrebãm care
a fost rolul sinodului în geneza acordului asupra unirii. Deºi nu unul,
ci mai multe concilii locale s-au întrunit în perioada premergãtoare, nu
este dificil de înþeles cã rolul lor a fost destul de palid. Cel dintâi sinod
local, convocat în octombrie 1591, pare sã fi avut drept misiune anu-
larea deciziilor patriarhului Ieremia al II-lea: plasarea confreriilor sub
autoritate episcopalã, împreunã cu ºcolile ºi tipografiile, ºi restituirea
vechiului obicei al alegerilor canonice, prin desemnarea de cãtre rege a
episcopului sau mitropolitului, în baza unei liste cu patru candidaþi pre-
zentaþi de cãtre sinod. De facto, prin votarea acestor hotãrâri, Biserica
Ruteanã ieºea de sub autoritatea Patriarhiei de Constantinopol, fie ºi
numai din punctul de vedere al obedienþei la care era datoare. Cu acest
prilej, a fost fãcut public un document din 24 iunie 1590, semnat de
Terlecki ºi de alþi trei episcopi, prin care cereau protecþia regalã pentru
privilegiile anterioare ºi se menþiona expres intenþia de a recunoaºte
autoritatea papei. Acest document nu a format obiectul unei dezbateri
în sinod.

49 A. JOBERT, o.c., 342-344.
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Dupã multe negocieri diplomatice cu Vaticanul, prin intermediul
nunþiului Malespina ºi apoi cu regele Sigismund al III-lea, episcopul
rutean de Luck, Terlecki,  avea deja pregãtitã o scrisoare adresatã
papei Clement al VIII-lea. Alãturi de pecetea mitropolitului Mihail
Rahoza de Kiev, îºi aºezaserã semnãtura ºapte episcopi, în dorinþa de a
înfãptui unitatea, pentru care patriarhii Rãsãritului nu fãceau sufi-
ciente eforturi. Îngrijoraþi de amploarea ereziilor (protestante), ierarhii
doreau ca duºmanii unitãþii Bisericii sã nu mai profite de diviziunea ei
ºi de faptul cã avea prea mulþi capi. Unul dintre aceºti capi, patriarhul
de Constantinopol, era „sclavul” turcilor, ceea ce,  pe fondul politic al
proiectului ligii antiotomane al papei Clement al VIII-lea50,  pentru
episcopatul rutean nu era de acceptat.

La 22 iunie 1595, în sinodul de la Brest, mitropolitul ºi episcopii sãi
au semnat cererea de unire în 32 de articole. Între acestea, rutenii
cereau pãstrarea disciplinei canonice rãsãritene, a ritului, dar nici un
cuvânt despre Filioque ºi despre adoptarea calendarului gregorian. Nu
a existat o dezbatere în acest sinod, el având rolul de a ratifica un text
elaborat de ierarhi. În cursul audienþei solemne de la Roma a epis-
copilor Terlecki ºi Pociej, la 23 decembrie 1595, papa Clement al VIII-lea
le-a conferit bula Magnus Domini, în care se stipula dreptul de a
conserva ceremoniile ºi ritul, dar nu cu drept deplin, ci ca pe o favoare
ºi în chip condiþionat „cu condiþia ca ele sã nu contravinã adevãrului ºi
doctrinei catolice”. O lungã profesiune de credinþã a fost pronunþatã de
cei doi delegaþi ruteni.

Cu toate cã istoria îl cinsteºte cu un loc memorabil în rândul eveni-
mentelor  europene ale epocii, sinodul de la Brest nu a fost în sine un
punct crucial; renumele i se datoreazã doar fructelor pe care le-a dat
decizia de unire confirmatã la acest conclav.

4.4. Sinoadele  din perioada proiectului de unire universalã
(1624-1629) ºi problema identitãþii ortodoxe

Primul sinod ortodox de la Kiev (1628) este legat de numele lui
Meletie  Smotryski, arhiepiscop de Polock51, personalitatea cea mai remar-
cabilã a ortodoxiei rutene. Tripla sa formaþie teologicã: rãsãriteanã
(Colegiul de la Ostrog, al cãrui rector fusese chiar tatãl sãu),  protes-
tantã (Leipzig ºi Wittenberg) ºi catolicã (Colegiul Iezuit de la Vilnius)
îi conferea o poziþie privilegiatã în rândul tuturor celorlalþi teologi, nu
numai ruteni, ci din oricare altã parte a teritoriilor ortodoxe. Consi-
derând cã Biserica Orientalã avea mare nevoie de o expunere doctrinalã,

50 Cf. O. HAKECKI, „Rome, Constantinople et Moscou au temps de l’Union de Brest”,
în 1054-1954. L’Eglise et les églises, I, Chevetogne 1954, 471-480; O. HAKECKI, „Le
projet de ligue anti-ottomane à la fin du XVIe siècle”, în Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, Paris 1961, 192-197.

51 Cf. J. UMINSKI, Histoire de l’Eglise, I, Opol 1960, 12-18; A. JOUBERT, De Luther à
Moghila, 352-353.
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Smotryski redactã un catehism pe care ar fi dorit sã-l supunã auto-
ritãþii patriarhale. Voiajul în Orient, la Ierusalim ºi mai apoi la Con-
stantinopol nu i-a adus speratele clarificãri dogmatice. Mai ales întâlnirea
cu patriarhul Chiril Lukaris îl dezamãgi profund; acesta îi încredinþã
lui Smotryski manuscrisul unui catehism (astãzi pierdut)  redactat de
el în greaca modernã, iar lectura lui a avut pentru Meletie un efect de
bumerang. Întors acasã, s-a convertit la catolicism în secret, convins cã
direcþia în care se îndrepta patriarhia ecumenicã era una extrem de
periculoasã.

Contactele strânse cu Petru Movilã, cu alþi episcopi ºi cu mitropo-
litul ortodox Iov Borecki au dus la convocarea sinodului din 15 august
1628, pentru care Smotryski alcãtuise Apologia cãlãtoriei mele în Orient,
în scopul denunþãrii pericolului calvin care infestase scaunul patri-
arhiei ecumenice. Episcopul de Przemysl, Isaak Kopinski, reprezen-
tantul aripii dure a ortodoxiei rutene52, numai la auzul veºtii cã se plãnu-
ieºte un astfel de sinod, la care el nu fusese invitat, difuzã în toatã
eparhia sa o pastoralã, prin care denunþa demersurile lui Meletie ºi pe
mitropolitul Iov ca pe niºte conspiratori prounioniºti. Sub presiunea
cazacilor care tulburarã lucrãrile sinodului, Apologia a fost condam-
natã ca incompatibilã cu învãþãturile Bisericii Rãsãritului în nu mai
puþin de 105 de puncte, iar Smotryski însuºi se vãzu nevoit sã-ºi recu-
noascã erorile ºi sã-ºi arunce în foc lucrarea53.

Sub presiunea regelui Sigismund al III-lea, un an mai târziu, în
1629, cele douã Biserici rutene au fost obligate sã þinã fiecare un nou
sinod local, ca apoi sã se întâlneascã într-un sinod de reconciliere, ce
trebuia sã aibã loc la Liov. Congregaþia „De Propaganda Fide” a zãdãr-
nicit însã demersurile puterii politice ºi, consecventã cu poziþiile ante-
rioare, refuzã discutarea argumentelor de pe poziþie de egalitate,
pretinzând ca dogmele ce constituiau principalul obstacol – Filioque ºi
primatul papal – sã fie acceptate fãrã rezerve ºi în prealabil. Argumen-
tele sunt, fireºte, din categoria „autoritãþii ºi puterii”: un astfel de
sinod nu mai are competenþa sã dezbatã asupra unor puncte dogmatice
asupra cãrora s-a obþinut un acord la Florenþa ºi apoi la Brest. O
tipologie clarã a sinoadelor începe sã prindã contur în gândirea Sacrei
Congregaþii: sinoadele provinciale „nationali”54 nu au competenþa
necesarã sã discute chestiuni dogmatice, care sunt de resortul exclusiv
al sinoadelor ecumenice sau universale. Cu astfel de obiecþii, dar ºi cu
diplomatice rezerve în ceea ce priveºte competenþa regelui de a emite o
licenþã pentru convocarea unor sinoade, „Propaganda Fide” înclinã

52 În 1622 trimisese emisari la Moscova, spre a declara cã ortodocºii ruteni ºi cazacii
zaporojeni sunt gata sã se uneascã cu þarul; cf. A. JOUBERT, De Luther à Moghila, 354.

53 Cf. E. ŠMURLO, Le Saint-Siège et l’Orient orthodoxe (1609-1654), Praga 1928,
307-310; K. CHODYNICKI, L’Eglise orthodoxe et la République Polonaise 1370-1632,
Varºovia 1934, 487.

54 E. ŠMURLO, Le Saint-Siège et l’Orient orthodoxe (1609-1654), 60; instrucþiile
Congregaþiei „De Propaganda Fide”, din 6 iulie 1629, cãtre nunþiul polonez.



SINOADELE LOCALE ÎN EPOCA CONTRAREFORMEI 103

mai degrabã cãtre formula „conferinþei” în care „schismaticii igno-
ranþi” sã fie instruiþi ºi iluminaþi asupra adevãrurilor de credinþã.
Corespondenþa pregãtitoare a sinodului de la Liov aratã cã indicaþiile
secretarului Congregaþiei, Francesco Ingoli se îndreptau în direcþia
exploatãrii „ereziilor calvine” profesate de Lukaris ºi de Zaharia Ger-
ganos în catehismul sãu de inspiraþie calvinã55.

Episcopii uniþi au þinut sinodul lor lângã Wlodzimierz, iar ortodocºii
s-au întâlnit la Kiev, în prezenþa unui comisar regal, în persoana lui
Adam Kissel.  La apelul acestuia la pacificare civilã, o parte dintre par-
ticipanþi s-au arãtat dispuºi sã se prezinte la sinodul comun de recon-
ciliere (mitropolitul Iov Borecki, arhimandritul Petru Movilã, frãþia
ortodoxã ºi târgoveþii din Vilnius). În tabãra opusã se aflau cazacii,
care au ameninþat pe Borecki ºi pe Movilã cu moartea, frãþia din Liov
ºi nobilii ruteni din Kiev.

În ziua aleasã (28 octombrie 1629), în lipsa delegaþiei ortodoxe, unio-
niºtii au fost primiþi în biserica moldoveneascã de la Liov, unde dialogul
teologic s-a înfiripat, mai ales pe marginea Mãrturisirii lui Lukaris,
cãruia i se trimise din nou o scrisoare în care i se cerea sã-ºi explice
poziþia. Demersurile acestui grup în care se afla ºi Smotryski, de data
aceasta de partea unioniºtilor, au rãmas din nou fãrã rezultat.

Eºecul sinodului de la Liov din 1629 este grãitor pentru poziþia pe
care avea sã se situeze de aici înainte „Propaganda Fide”; dialogul
teologic nu îºi avea, în ochii ei, rostul, pentru cã, pe de-o parte, pregãtirea
ºi capacitatea argumentativã a celor douã tabere avea sã fie mereu
disproporþionatã, iar pe de altã parte, nu era de competenþa unui sinod
local sau provincial sã reia discuþiile ce s-au purtat la un sinod ecume-
nic, cel din Florenþa. Convocarea unui sinod îºi are rostul doar dacã ea
prilejuieºte recunoaºterea punctelor de diferenþã dogmaticã ºi adeziunea
formalã la unirea religioasã.

4.5. Sinodul de la Kiev (1640), preludiul soborului de la Iaºi (1642)
Alarmaþi de apariþia în 1629 a Mãrturisirii lui Lukaris, denunþatã

odinioarã de Smotryski, rutenii au crezut de cuviinþã sã ia poziþie.
Lukaris era cunoscut deja pentru misiunea de exarh pe care o avusese
în Polonia împreunã cu Nichifor Dascãlul56, ca trimis al patriarhului
ecumenic Meletie Pigas, unchiul lui. Unele surse îl atestã ºi ca profesor
la ºcoala de la Kiev.

În anii tulburi în care la Constantinopol pãstorea un patriarh
calvinizant, a cãrui poziþie era exploatatã de adversarii catolici, în
frunte cu „Propaganda Fide”, ortodocºii ruteni aveau nevoie de o învã-
þãturã doctrinalã fermã. Silvestru Kossow, arhiepiscop de Mscis³aw???
ºi viitor succesor al lui Petru Movilã, publicã în 1635 un Mic Catehism,

55 Cf. E. ŠMURLO, Le Saint-Siège et l’Orient orthodoxe (1609-1654), 46.
56 Cf. ªT. ANDREESCU, „Exarhul patriarhal Nichifor dascãlul, cneazul Constantin

Vasile de Ostrog ºi Mihai Viteazul”, în Revista istoricã 3 (1992) 489-504.
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ce se bucurã de o largã rãspândire, chiar dacã influenþa catolicã era
vãditã57. Dupã exemplul lui, Petru Movilã, devenit între timp
mitropolit al Kievului, a alcãtuit o Mãrturisire care a fost prezentatã la
sinodul convocat de el la 24 iunie 164058, ºi care avea sã se reuneascã
la Kiev în 8-15 septembrie 1640. A. Joubert crede cã  versiunea iniþialã
a acestei opere era scrisã în limba latinã, cu titlul Confessio fidei
orthodoxae59. Opera a avut, potrivit unor cercetãri bibliografice mai
noi60, patru ediþii în acelaºi an (1640), la tipografia Lavrei Pecerska,
douã în limba polonezã ºi douã în ucraineanã, cele din urmã purtând
titlul: Sobranie korotkoj nauki o artikulach very pravoslavno-
katoliceskoj christianskoj. E de presupus totuºi cã versiunea iniþialã,
care a format obiectul dezbaterilor sinodale din 1640, a fost modificatã
atât în vederea publicãrii imediate, cât ºi pentru a fi trimisã apoi la
Iaºi. Caracterul anticalvin al acestei opere este tot atât de evident ca ºi
înrâurirea catolicã. În ce condiþii au decurs discuþiile sinodului din
1640 se poate afla, în chip destul de laconic,  dintr-o relaþie din 1641
atribuitã lui Cassian Sakowicz, fost rector al Academiei de la Kiev,
convertit apoi la catolicism61.

Douã nume comune apar la acest sinod ºi la cel de la Iaºi din 1642:
egumenul mãnãstirii „Sfântul Nicolae” din Kiev, Isaia Trofimovici
Kozlovski, autorul cuvântãrii din 9 septembrie 1640, prin care lãmu-
rise adunarea despre rostul Mãrturisirii ce urma sã fie discutatã ºi o
prezentase spre dezbatere62, ºi Ignatie Oxenovici, predicator, care
þinuse o cuvântare despre rolul sinoadelor63. Dupã discuþiile legate de
formulele liturgice  ale botezului ºi cãsãtoriei64, douã puncte contro-
versate au produs aprinse discuþii între mitropolitul Movilã, Isak
Boriskovic, fost episcop de Lutzk, ºi Afanasie Puzyna, episcop titular al
aceleiaºi eparhii: chestiunea locului unde merg sufletele dupã moarte

57 Cf. M. JUGIE, „La Confession orthodoxe de Pierre Moghila”, în Echos d’Orient 32
(1929), 418.

58 Actul de convocare a fost publicat de Makarii în Istorija Ryskkoj Þerkvy, XI,
Sankt- Petersburg 1882,  578-581; pe baza lui, Alexandru Elian descifreazã intenþiile
„anticatolice” ale mitropolitului Movilã – cf. AL. ELIAN, „Contribuþia greceascã la
Mãrturisirea ortodoxã”, în Balcania 5 (1942) 107.

59 A. JOUBERT, o.c., 371-372.
60 Cf. J. ZAPASKO – J. ISAYEVYC, Pamjatky knyzkovoho mystetstva kataloh staro drukiv

vydanyh na Ukrajini, Liov 1981, nr. 333; 334; 345; 346;  R. ZUZEK, „L’escatologia di Petro
Moghila”, în Orientalia Cristiana Periodica 54 (1988)  355. Aceastã ediþie nu trebuie
confundatã cu cea a Micului Catehism, din 1645; despre raportul dintre ele, cf.  A. MALVY
– M. VILLER, ed., La Confession orhodoxe de Pierre Moghila, Roma-Paris 1926, 114-129.

61 Ediþiile acestei  relatãri (Varºovia 1641, Cracovia 1642) au fost traduse în ruseºte
în 1878; dupã aceastã versiune ruseascã au fost fãcute comentariile lui R. ZUZEK, o.c.,
356-357.

62 Cf. MAKARII, o.c., 583; AL. ELIAN,  o.c., 107.
63 Cf. N. POPESCU – GH. MOISESCU, Istoria Mãrturisirii ortodoxe, Bucureºti 1942, 23-24.
64 Despre inovaþiile lui Petru Movilã în raport cu ediþia Molitvenicului din 1604 al

episcopului de Leopol, Ghedeon Balaban, cf. A. RAES, „Le Liturgicon ruthène depuis
l’Union de Brest”, în Orientalia Cristiana Periodica 8 (1942) 96-104.
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ºi problema epiclezei (invocarea Sf. Treimi în momentul prefacerii)65.
Cum pãrerile nu concordau, Movilã aºezându-se mai degrabã pe o pozi-
þie apropiatã de cea catolicã, sinodul a aprobat ansamblul textului, cu
excepþia acestor douã puncte, ºi a hotârât supunerea lor unei judecãþi
de autoritate, adicã patriarhului de Constantinopol, Partenie I. Cu
aceastã verigã se ajunge la sinodul de la Iaºi (1642).

5. Sinoadele de la Constantinopol
ºi reînnoirea unei tradiþii ecleziologice

5.1. Componenþa ºi competenþele tradiþionale ale sinodului
În organizarea ecleziasticã a patriarhiei ecumenice sub stãpânirea

turceascã, sinodul a funcþionat ca o instituþie permanentã de condu-
cere colectivã ºi ca un mijloc de limitare a puterii patriarhului, pentru
cã acesta nu putea emite hotãrâri decât împreunã cu ceilalþi ierarhi
care alcãtuiau sinodul66. Componenþa acestuia era însã variabilã: în
teorie, trebuia sã-i includã pe ceilalþi trei patriarhi (Ierusalim, Antiohia
ºi Alexandria67) ºi pe toþi mitropoliþii din jurisdicþia patrirahiei ecume-
nice. În practicã, judecând dupã semnãturile prezente pe documentele
sinodale, adunarea sinodalã era alcãtuitã din mitropoliþii in partibus,
care rezidau în Constantinopol, cei a cãror eparhie se afla în preajma
oraºului. Pe de altã parte, în secolul al XVII-lea, patriarhii Ierusa-
limului ºi ai Alexandriei au exercitat, prin prezenþa lor la Constan-
tinopol ºi în þãrile române, o influenþã mult mai mare decât în perioada
anterioarã68.

Contradicþia dintre puterea politicã (etnarhia)69 ce  se conferise prin
beratele sultanilor ºi principiul sinodalitãþii, profund înrãdãcinat în
tradiþia Bisericii Rãsãritului70, este una dintre provocãrile la care insti-
tuþia patriarhalã a trebuit sã rãspundã ºi care a avut o influenþã

65 R. ZUZEK, o.c., 357.
66 Cf. TH. PAPADOPOULOS, Studies and Documents relating to the History of Greek

Church and People under Turkish Domination, Bruxelles 1952, 15-26; cf., de asemenea,
sinteza magistralã a lui S. RUNCIMAN, The Great Church in Captivity, a study of the
patriarchat of Constantinople from the eve of the Turkish conquest to the Greek War of
Independence, Cambridge 1968.

67 Asupra raporturilor speciale de dependenþã al celor trei patriarhii, cu privire speci-
alã asupra Antiohiei, al cãrei patriarh era ales de cãtre un sinod local începând cu 1543,
cf. R.M. HADDAD, „Constantinople over Antioch, 1516-1724; Patriarchal Politics in the
Ottoman Era”, în The Journal of Ecclesiastic History 41 (1990) 217-238.

68 Cf. E. KRAFT, Moskaus griechisches Jahrhundert. Russisch-Griechische Beziehun-
gen und metabyzantinischer Einfluss (1619-1694), Franz Steiner, Stuttgart 1995, 24-25.

69 Patriarhul, ca etnarh (cap politic al tuturor creºtinilor din posesiunile Imperiului
otoman), se bucura de suveranitate ºi jurisdicþie; cf. N.J. PANTAZOPOULOS, Church and
Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule, Tesalonic 1967, 22-24.

70 Cf., de pildã, analiza acestei instituþii în epoca paleologã, în P. LEMERLE, „Recher-
ches sur les instituþions judiciaries à l’époque des Paléologues, II. Le tribunal du patriarcat
ou tribunal synodal”, în Analecta Bollandiana 68 (1950) 318-333.
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covârºitoare asupra relaþiei acesteia cu instituþia sinodalã. Fãcând uz
de capacitatea sa de etnarh, patriarhul ºi-a extins „prezumþia de compe-
tenþã”71 asupra unei sfere din ce în ce mai largi de drept civil (cãsãtorie,
divorþ, zestre, adopþie, moºtenire, deserenþã), ceea ce a produs un transfer
obligatoriu de competenþã ºi asupra sinodului. Astfel, curtea sinodalã a
ajuns sã judece nu numai pricini între clerici, clerici ºi mireni, ci ºi între
mireni sau între mireni creºtini ºi musulmani. Competenþa cea mai
importantã a sinodului, în afara administrãrii treburilor curente ºi a celor
de tip juridico-canonic, era cea a alegerii unui nou patriarh. Pentru
aceastã misiune, sinodul funcþiona într-o formulã lãrgitã, ce integra
aºa-numita pentadã, adicã grupul de cinci nobili, arhonþi laici cu drept
de vot. Pe parcursul secolului al XVII-lea, caracterizat de o mare insta-
bilitate72 a instituþiei patriarhale, sinodul s-a întrunit de 54 de ori
pentru alegeri, iar numãrul titularilor, aleºi adesea de mai multe ori
dupã perioade scurte de timp, a fost de 26, ceea ce dã o medie de pãsto-
rire de trei ani ºi zece luni73.

Cât despre tendinþele generale ale evoluþiei jurisdicþiei pe parcursul
secolului al XVII-lea, aceasta moºteneºte mutaþiile importante
petrecute în secolul anterior. Dacã pentru teritoriile unei pãrþi din Asia
Micã, Balcani, o bunã parte din Bulgaria, þãrile române, creºtinii orto-
docºi din teritoriile controlate de veneþieni, din regatul polono-lituanian
ºi comunitãþile greceºti din diaspora, se poate vorbi despre o jurisdicþie
„relativã”, mãrginitã adesea la confirmarea unei ierarhii alese la nivel
local, recrearea patriarhatului sârbesc de Peae în 1557 ºi cel al Moscovei
în 158974 punea în mod serios problema autocefaliei, deschisã deja de
situaþia ambiguã a Patriarhiei de Ohrida75.

71 N. PANTAZOPOULOS, o.c., 44.
72 Despre acest fenomen a scris mai întâi V. LAURENT, pe baza studierii unui caz

particular, „La liste des métropolites de Paronaxia au XVII”, în Echos d’Orient 36
(1937) 190; cf. ºi R. JANIN, La géographie écclésiatique de l’Empire Byzantin. Première
partie. Le siège de Constantinople et le patriarcat byzantin, Paris 1969, 90-106, precum
ºi S. RUNCIMAN,  The great Church in Captivity, Cambridge 1968, 201. Pentru acesta
din urmã, factorii care au indus aceastã instabilitate sunt în principal doi: creºterea tribu-
tului faþã de puterea otomanã ºi amestecul neîncetat al puterilor europene cu care se
stabilisirã relaþii diplomatice ºi ai cãror ambasadori sprijineau fie partite procatolice
(Franþa, Austria), fie procalvine (Olanda, Anglia).

73 Cf. (Elenismul sub stãpânirea turco-latinã, 1669-1821), X, Atena 1974, 101. Cf. ºi
lista patriarhilor ecumenici (cf. 102) – mediile înregistrate pentru Patriarhia de Alexan-
dria (12 ani ºi jumãtate), Antiohia (10 ani) ºi Ierusalim, unde o pãstorire ajunge ºi pânã
la 25 de ani (cf. S. RUNCIMAN,  o.c., 201; 203; lista numãrã 61 de schimbãri ºi 31 de
patriarhi).

74 Patriarhul Ieremia al II-lea a convocat în 1593 „Marele ºi sfântul sinod” pentru
a consfinþi întemeierea Patriarhiei de Moscova.

75 Cf. H. GELZER, Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902.



SINOADELE LOCALE ÎN EPOCA CONTRAREFORMEI 107

5.2. „Sfântul ºi marele sinod”
sub impactul Reformei ºi al Contrareformei

Seria sinoadelor constantinopolitane provocate de scandalul din jurul
Mãrturisirii patriarhului Chiril Lukaris (1629) reprezintã un moment
important în evoluþia gândirii teologice rãsãritene. Bogata bibliografie
adunatã în jurul cazului atât de controversat al lui Chiril Lukaris a pus
în evidenþã atât aspectele politice76, cât ºi  pe cele religioase ale opþiu-
nilor sale, influenþa latinã, caracteristicã perioadei 1601-160577, ºi cea
calvinã78, cu mult anterioarã ºi ea urcãrii pe tronul patriarhal. Nu este
locul aici pentru a relua acest dosar imens, ci pentru a reliefa tipul de
reacþie sinodalã stârnit de poziþiile sale.

Dacã asupra paternitãþii Mãrturisirii publicate în 1629 sub numele
lui Lukaris au fost emise opinii diferite79, chiar începând din epoca
imediat urmãtoare morþii acestuia, în schimb, nu existã nici un dubiu
asupra faptului cã primul sinod de condamnare convocat în septembrie
1638 de cãtre patriarhul Chiril Kontaris80 a fost sugerat de cãtre
cardinalii Congregaþiei „De Porpaganda Fide”. Nu numai simpatiile
catolice ale acestui patriarh „latinolatru” ºi profesiunea de credinþã la
care misionarul Angelo Petricca, vicar patriarhal latin de Constan-
tinopol, a reuºit sã-l determine stau mãrturie în acest sens81, ci ºi cores-
pondenþa lui Kontaris cu cardinalul Antonio Barberini din perioada
1638-163982, în care se gãsesc suficiente dovezi asupra autorilor morali
ai condamnãrii.

Deºi ideea convocãrii sinodului aparþinea Congregaþiei, maniera de
desfãºurare a acestuia pãstra toate canoanele formale ale perioadei vechi
conciliare: anatemizarea însoþitã de stingerea lumânãrilor. Explicaþia
acestei proceduri, atât de ceremonioase, dar, în acelaºi timp, destul de
anacronice, stã în faptul cã momentul dezbaterilor teologice ale tezelor
lui Lukaris se consumase. Într-adevãr, încã din perioada 1635-1636,
când Chiril Lukaris a fost înlãturat ºi înlocuit cu acelaºi Chiril Kontaris
din Veria, la invitaþia acestuia din urmã, sosise la Constantinopol teologul
Gheorghios Coressios din Chios, cu scopul de a combate punctele

76 Cf. R. SCHLIER, Der patriarch Kyrill Lukaris von Konstantinopol. Sein Leben und
sein Glaubenbekenntnis, Marburg 1927; I. KARMIRIS,  ?DJ@*@>4" 6"4 BD@JgFJ"<J4F:@F,
I, Atena 1941, 142-169.

77 Cf. G. HOFMANN, „Patriarch Kyrillos Lukaris und die Römische Kirche”, în Orien-
talia Cristiana Periodica (1929); (1941) 250-265.

78 Cf. I. MIHÃLCESCU, „Ideile calviniste ale patriarhului Chiril Lukaris”, în Studii
teologice 1 (1932) 7-16.79 Cf. F. PALL, „Les relations de Basile Lupu avec l’Orient orthodoxe
et particulièrement avec le Patriarcat de Constantinople”, în Balcania 8 (1945) 71-72;
teologii ortodocºi greci ºi români au susþinut, în majoritatea lor, tezele sinodului de la
Ierusalim din 1672, potrivit cãrora Lukaris nu a fost autorul scrierii care i se atribuie.

80 Cf. G. HOFMANN, „Patriarch Kyrill Kontaris”, în Orientalia Cristiana (1930) 20-29.
81 Cf. A. DE SANCTIS, Un tentative di unione fra Roma e Constantinopole nel secolo

XVII. L’attività del P. Angelo Petricca, Assisi 1966, 58-69.
82 Cf. G. HOFMANN, „Patriarchen von Konstantinopel”, în  Orientalia Cristiana Perio-

dica (1933) 20-21.



Mãrturisirii calvinizante, apãrate, printre alþii, de Teophil Corydaleu, el
însuºi chemat  în capitalã de maestrul sãu, Lukaris83. Duelul lui Coressios
cu capelanul ambasadei Olandei, Antoine Léger, pe tema transsubstan-
þierii, duel oral, dar ºi epistolar, a þinut locul unei dezbateri sinodale, ºi
ea începuse îndatã dupã publicarea textului latin al Mãrturisirii lui
Lukaris, în 1629.

Cel de-al doilea sinod prilejuit de problema condamnãrii catehis-
mului lukarian s-a þinut imediat dupã sinodul de la Iaºi, în 1643. La
convocarea patriarhului Partenie al II-lea ºi în prezenþa celorlalþi trei
patriarhi (Ioanichie – patriarh de Alexandria, Macarie – patriarh de
Antiohia ºi Paisie – patriarh de Ierusalim), hotãrârile luate la Iaºi au
fost validate ºi versiunea greacã a Mãrturisirii de credinþã a lui Petru
Movilã, în care Meletie operase amendãri, a primit aprobarea sinodalã.
Numeroasele fluctuaþii care au urmat vreme de mai multe decenii, atât
în poziþia faþã de acest document al patriarhilor ecumenici, cât ºi în
lipsa de autoritate ºi unitate clare a receptãrii lui în þãrile ortodoxe, ne
îndeamnã sã înþelegem cã nici sinodului ieºean ºi nici celui de la
Constantinopol nu li s-a recunoscut o legitimitate definitivã în deciziile
cu caracter dogmatic. Numai aºa se explicã de ce patriarhi ai Con-
staninopolului, ca Partenie al III-lea, au însoþit gestul de a îngropa cu
cinste rãmãºiþele lui Lukaris de convocarea unui sinod care denunþa
caracterul prolatin al cãrþii lui Movilã. Seria sinoadelor cu caracter
dogmatic în secolul al XVII-lea, prezidate de patriarhi, culmineazã cu
aºa-zisul „sinod de la Betleem”, convocat ºi prezidat de patriarhul de
Ierusalim, Dositei Nottaras, în 1672, pentru a sancþiona propria sa
mãrturisire de credinþã. În chip ireversibil, sinodul nu mai este un
instrument care sã compenseze criza de autoritate creatã în materie de
elaborare dogmaticã. Orice patriarh îl poate manipula în propriul sãu
interes, pentru a cauþiona documente al cãror conþinut oglindea punctul
sãu de vedere.
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83 Cf. P. VANCOURT, „Georgio Coressios”, în Orientalia Cristiana Periodica (1933) 42-45;
C. TSOURKAS, Les débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les
Balkans, Tesalonic 1967, 66-67.


