
DIALOGURI

BISERICA SÃ ARATE A BISERICÃ

Un dialog cu Î.P.S. Ioan Robu, 
realizat de pr. Wilhelm Dancã

Întrebare: Înalt Prea Sfinþia Voastrã, la începutul veacurilor creºtine,
„biserica” era casa în care se adunau creºtinii pentru celebrãrile liturgice.
Astãzi, „biserica” desemneazã atât poporul adunat în rugãciune, cât ºi
locul ca atare al adunãrii celor credincioºi. Presupunând cã toate normele
canonice ºi liturgice sunt îndeplinite, aº vrea sã vã întreb ce condiþii ar mai
trebui sã îndeplineascã un edificiu oarecare pentru a deveni „bisericã”?
Oare stilul construcþiei conteazã? Care dintre aceste stiluri credeþi cã invitã
poporul la rugãciune, la reculegere?

Rãspuns: Presupunând cã toate normele canonice ºi liturgice sunt
îndeplinite, edificiul care se vrea bisericã trebuie sã arate a bisericã, ºi sã
fie astfel construit, încât sã nu poatã fi folosit decât ca bisericã. Oricine o
vede, sã nu aibã nici cel mai mic dubiu cã ar fi sau nu ar fi bisericã.
Desigur, ºi stilul conteazã; acesta trebuie sã ajute biserica în sensul celor
spuse mai sus, ºi nicidecum sã-i îngreuneze percepþia ca atare. Nu pot sã
uit o bisericã vãzutã undeva în Europa, care numai a bisericã nu arãta.
Totul era din ciment acoperit de o pânzã imensã de iederã din care mai
ieºeau deasupra câteva capete de ziduri care nu pãreau sã fie împreunã
altceva decât un buncãr. Mi s-a spus ºi m-am convins cã era totuºi
bisericã. Semnul crucii era trasat undeva pe zid, dar destul de bine ascuns
de arhitecþi, nu numai de iederã.

Cred cã stilurile tradiþionale invitã, cu mai multã reuºitã, poporul la
rugãciune ºi reculegere. Ele te îndreaptã spre altar, nu fac sã te deranjeze
lumina de afarã, chiar neîncãlzite bisericile, gãseºti o anume cãldurã, nu
te împung unghiurile, gãseºti uºor „confortul” pentru rugãciune; în lumina
mai slabã, oricâþi ar fi de faþã, mulþi sau puþini, prezenþa lor nu te
deranjeazã. Îþi gãseºti uºor locul în orice punct din bisericã, pentru cã
oriunde te simþi bine. În bisericã simþi cã ai intrat în altã sferã, într-un loc
al pãmântului, dar „mai sus” de pãmânt. La toate acestea te ajutã mai
mult stilul clasic, local, tradiþional.

Î: În momentul de faþã, câte „biserici” aveþi în Arhidiecezã? Câte dintre
aceste „biserici” au fost consacrate de Î.P.S. Voastrã? Existã vreo „bisericã”
sfinþitã de Î.P.S. Voastrã care sã vã fi impresionat în chip deosebit?



21

R: În prezent avem 63 de biserici în Arhidieceza de Bucureºti; 28 de
biserici sunt noi, construite dupã 1989; dintre acestea, 8 încã nu sunt
terminate.

Mai avem capele stabile, adicã spaþii destinate numai celebrãrii
sacramentelor, de exemplu, cele din casele congregaþiilor ºi din filialele
parohiilor, cum ar fi Mãcin, Chirnogeni, Smârdioasa, Râmnicu-Sãrat,
Pantelimon etc., ºi capele mobile, improvizate la diferite familii, camere
în care se celebreazã sfânta Liturghie când într-un loc, când în altul,
duminica. Acestea din urmã sunt ºi ele „biserici” care se adunã în edificii
ce aparþin doar unui stil: acela de a improviza...

Toate bisericile pe care le-am consacrat m-au impresionat în mod
deosebit, la fiecare având trãiri interioare aparte, deºi diferite unele de
altele, dar nu în esenþã. ªi le îndrãgesc pe toate; ºi pe cele neconsacrate
încã; ºi capelele de ambele feluri care-mi amintesc de Slatina unde,
înainte de 1989, aveam o capelã, singura „bisericã” din Arhidiecezã,
demolatã de autoritãþile comuniste fãrã se ne înºtiinþeze decât post-
factum, transmiþându-i parohului de Craiova sã meargã sã ridice icoanele
ºi bãncile rãmase sub cerul liber. Acolo, consacrarea noii biserici a avut
rezonanþe cu totul aparte.

Î: Episcopul are „biserica” lui, ºi anume catedrala, care se mai numeºte
ºi „biserica-mamã” a tuturor celorlalte biserici dintr-o diecezã. Vã rog sã
descrieþi în câteva cuvinte „maternitatea” catedralei în raport cu celelalte
„biserici” din Arhidiecezã.

R: Catedrala este „biserica-mamã” a tuturor bisericilor din Arhidiecezã
în sensul cã ea este semnul unitãþii Bisericii locale ºi semnul
magisteriului ºi puterii Pãstorului diecezei. Aceste aspecte apar în
celebrãrile prezidate de episcopul Bisericii locale în catedrala sa, punct de
referinþã ºi pentru celebrãrile pe care le prezideazã preoþii din restul
bisericilor care se aflã pe teritoriul Arhidiecezei. Catedrala se aratã a fi
biserica mamã a celorlalte biserici din Arhidiecezã ºi prin grija pe care o
are episcopul de parohiile sale, pentru o bunã coordonare a apostolatului
ºi a planului pastoral diecezan, pentru promovarea comuniunii ecleziale
ºi unitãþii între preoþii sãi.

Î: Peste tot în lume existã ºi biserici goale, pãrãsite, neîngrijite, în ruinã,
iar cauzele acestei stãri de fapt sunt multiple: se poate ca poporul
credincios sã se fi mutat în altã zonã geograficã, se poate sã fi rãmas puþini
credincioºi care sã frecventeze o bisericã în spirit de credinþã. Din câte ºtiu,
în þãrile de veche tradiþie creºtinã, se fac eforturi pentru pãstrarea lor,
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chiar dacã uneori se schimbã „stãpânul” sau „destinaþia” iniþialã a
clãdirii. Ce înseamnã pentru Î.P.S. Voastrã ruinele unei biserici? Cum am
putea sã salvãm urmele trecutului creºtin în condiþiile în care interesul
pentru memoria istoricã scade? 

R: Aceastã temã, ruinele unei biserici, mã provoacã în mod deosebit,
ºtiind cã în Arhidiecezã existã douã cazuri de acest fel. La Colilia a fost
cândva o comunitate catolicã de limbã germanã, bine închegatã, cu
bisericã, ºcoalã etc. Totul s-a schimbat acolo când s-au hotãrât sã plece în
Germania, înainte de cel de-al II-lea Rãzboi Mondial. Biserica ºi cimitirul
din apropierea ei sunt singurele dovezi cã acolo a fost în trecut o parohie
catolicã. Biserica a ajuns o ruinã. Eu am vãzut-o de trei ori. Plecând
ultima oarã de acolo am fost foarte trist. Un vãcar transformase biserica
în adãpost pentru vite. La scurt timp, arhiepiscopul ortodox de Tomis mi-a
cerut biserica ruinã sã o transforme în mãnãstire ortodoxã, ºi am fost
imediat de acord, întocmind ºi actele necesare. În acest caz, pot sã mã
bucur cã am fãcut ceva pentru acea ruinã...

La Malcoci, lângã Tulcea, avem o altã bisericã mare, frumoasã, ce stã
sã cadã. Este tot o istorie de etnici germani catolici întorºi în Germania.
Dintre ei au mai rãmas câþiva care au refuzat sã plece. Acum se
celebreazã sfintele Liturghii în fosta casã parohialã, transformatã parþial
în capelã. E o tristeþe fãrã margini sã vezi cum se nãruie treptat o bisericã
ºi sã nu poþi sã faci nimic din cauza sãrãciei ºi a prioritãþilor care cer, de
exemplu, construirea unor noi biserici unde existã mai mulþi credincioºi.
În condiþiile de astãzi, trebuie sã alegi, iar în cele mai multe cazuri, nu
numai în Arhidieceza de Bucureºti, alegerea merge în detrimentul
interesului pentru memoria istoricã.

Dar sã mã întorc la întrebare. Pentru mine, ruinele oricãrei biserici
sunt o provocare ºi o mare tristeþe la care se adaugã „confortul” sãrãciei
ºi urgenþa unor alegeri în sensul celor spuse deja. Cred cã sãrãcia a
mãturat multe urme ale trecutului creºtin, ºi încã o mai face. Avem
mângâierea sã vedem, dacã vrem, aceste urme în existenþa comunitãþilor
catolice de astãzi, care, în multe cazuri, se aseamãnã cu omul care,
nãruindu-se casa unde a locuit, adunã ce poate sã-ºi facã o altã casã, fãrã
sã mai lase semne ale locului unde a stat ºi a trãit mai înainte. Când
sãrãcia domneºte, interesul pentru memorie istoricã dispare. Ce avem de
fãcut? Sã dãm stabilitate ºi forþã comunitãþilor pe care le avem astãzi ºi
care sunt urmele vii ale trecutului, sã le spunem cã se cuvine sã lãsãm ºi
sã pãstrãm ºi alte urme ale dãinuirii noastre, urme de cãrãmidã sau de
carte, sau de monumente închinate unor evenimente, ºi toate celelalte ni
se vor adãuga nouã.



23

Î: Având în vedere faptul cã mobilitatea persoanelor a crescut simþitor
în ultima vreme ºi se pare cã va creºte în continuare, cum vedeþi cã se poate
pãstra legãtura dintre comunitate sau dintre credinciosul de rând ºi
„biserica” lui parohialã?

R: Catolicii au marea ºansã cã oriunde se duc în lume, ºi ºtim cam
încotro s-au îndreptat, pretutindeni gãsesc ºi pot intra sã facã parte dintr-
o nouã bisericã parohialã, sau dacã sunt în grupuri mari, sã formeze acolo
o parohie, aºa cum sunt unele cazuri. Legãturile cu fosta bisericã
parohialã vor fi sporadice mai întâi, apoi vor înceta. Multe parohii
seamãnã astãzi cu familiile care-ºi privesc copiii plecând pentru a-ºi
întemeia alte familii, sau, pur ºi simplu, pleacã. Dorinþa cea mai mare este
ca ei sã fie bine acolo unde s-au stabilit, iar contactele cu cei lãsaþi în urmã
se aflã pe plan secundar pentru majoritatea cazurilor. Dacã e ceva de fãcut
din partea Bisericii, este ca ei sã se simtã catolici acolo unde sunt,
contactele cu „biserica” mamã fiind ocazionale ºi de ordin nostalgic. A dori
ceva mai mult în aceastã privinþã sau a cãuta sã dirijezi sau sã
îmbunãtãþeºti aceste contacte mi se pare cã seamãnã cu pãrinþii care
aºteaptã, doresc ca feciorul din armatã sã le scrie în fiecare sãptãmânã.

Î: Ce înseamnã pentru Î.P.S. Voastrã „biserica” din satul în care v-aþi
nãscut, în care aþi fost botezat?

R: Biserica din satul meu, Traian, înseamnã acum pentru mine izvor
de amintiri de tot felul din copilãrie ºi tinereþe, ºi nu numai, astfel cã este
primul loc de referinþã când cobor în trecutul meu îndepãrtat ºi apropiat.
Îmi amintesc de pregãtirea pentru prima Împãrtãºanie, când dascãlul
satului, Tiba, ne aduna lângã el, astfel cã, stându-i foarte aproape, ne
putea ajunge cu vãrguþa fãrã sã facã un pas, pe când noi repetam
rugãciunile ºi poruncile etc. ªi prima spovadã în sacristia bisericii, ºi
prima Împãrtãºanie, postul Adventului, Crãciunul etc. Moartea mamei în
1961, iar în 1968 prima Liturghie pe care am celebrat-o la Traian, ºi câte
alte amintiri...

Trebuie sã spun ceva ºi de Târgu Secuiesc, unde m-am nãscut ºi unde
am fost botezat, pãrinþii aflându-se acolo în 1944, dupã ce stãtuserã un
timp la Bãlþi, în Basarabia. Singura datã când am fost sã caut ºi sã vãd
Târgu Secuiesc ca loc de naºtere, sã privesc biserica unde am primit
botezul, a fost în anul 1968, când, îndatã ce am devenit preot, intenþionam
sã celebrez acolo o sfântã Liturghie de mulþumire. Dar n-a fost sã fie.
Parohia era în totalã dezordine. Am privit interiorul bisericii prin gratiile
de la intrare; am cãutat apoi naºul de la botez ºi am aflat cã murise între
timp ºi am plecat cu gândul obsedant cã, atunci când am intrat eu în
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preoþie, parohul de la biserica în care am fost botezat tocmai ieºise din
preoþie.

Î: Aþi vizitat multe biserici ºi aþi celebrat în multe dintre ele; în afarã de
propria catedralã, existã vreo bisericã în care v-aþi întoarce cu plãcere? De
ce?

R: În multe biserici m-aº întoarce, unde m-am simþit bine, ºi nu ºtiu
cum sã mã opresc doar la una ºi sã o pomenesc. Aº spune mai degrabã cã
aº poposi cu plãcere în cele în care m-am regãsit ca acasã, ca într-un loc
de rãgaz pe care-l cãutam, de singurãtate, de intimitate. La acest confort
mã ajutã altarul, centrul bisericii pe care-l caut de cum intru într-o
bisericã. Nu-mi place nici o bisericã unde tabernacolul este plasat lateral
sau într-un colþ. În acestea, chiar dacã sunt perfecte din punct de vedere
canonic, liturgic, mi se pare cã lipseºte un element de echilibru.

Î: Care este stilul de „bisericã” pe care îl îndrãgiþi sau îl recomandaþi?
În raport cu cele tradiþionale, stilurile recente subliniazã mai mult
aspectele solare, luminoase ale vieþii în bisericã. Vã rog sã comentaþi puþin
raportul dintre „luminã” ºi „bisericã”.

R: Îndrãgesc ºi recomand stilurile tradiþionale, fãrã sã condamn într-un
fel sau altul stilurile moderne care exploateazã mult aspectele solare,
luminoase. Îmi amintesc de niºte cãlugãri care, într-o bisericã din Paris,
înainte de începerea sfintei Liturghii þineau un ritual solemn de aprindere
a lumânãrilor de la altar. Mã impresiona adânc de fiecare datã, ºi nu
numai pe mine. Dacã biserica ar fi fost plinã de luminã, respectivul ritual
ar fi fost lipsit de forþã, simbolul ar fi pierdut ceva din capacitatea sa de
a transmite un anume mesaj. Spun acestea pentru a pleda în favoarea
bisericilor tradiþionale adãpostite de vitralii sau de ferestre mici prin care
lumina nu invada, ci, de abia pãtrunzând, inspira ºi deschidea ochii minþii
spre lumina care þâºnea din altar, spre rugãciunea spusã „în ascuns”. ªi
cei din trecut, care au tras la biserici „perdele” de vitralii, iubeau lumina
ºi puzderia razelor de soare, dar au preferat în bisericã o atmosferã mai
aparte, misticã, de luminã uºoarã ºi umbrã la un loc, care sã te facã într-
adevãr retras de restul lumii. Eu consider cã e bine sã pãstrãm o astfel de
ambianþã în bisericile noastre. Pe aici se înscrie raportul dintre luminã ºi
bisericã. Mã gândesc cã biserica trebuie sã te ajute cu stilul ei, sã te
apropii ºi sã te scalzi în lumina nevãzutã. E adevãrat cã ºi lumina soarelui
îþi poate vorbi despre Soarele veºnic care este Cristos, dar o face mai bine
în afara bisericii, în atâtea locuri. O lumânare care arde pe altar sub o
ploaie de raze solare rãmâne aproape mutã. Asta nu înseamnã cã nu-mi
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plac bisericile luminoase, dar le prefer pe cele tradiþionale, unde o datã
intrat, simþi repede cã eºti în altã lume, unde altã luminã, decât cea de
afarã ºi din alte edificii, te înconjoarã.

Î: Înainte de 1990, una dintre preocupãrile de bazã ale Î.P.S. Voastre a
fost aceea de a avea „biserici deschise”. Ce înseamnã astãzi „bisericã
deschisã”?

R: Nu numai înainte de 1990, ci ºi dupã, am „militat” pentru biserici
deschise, ca oamenii sã poatã intra în ele la orice orã din zi. Poate cã asta
era ºi o reacþie la amintirea atâtor biserici închise ºi în care aº fi voit sã
intru în drumurile mele prin anumite þãri europene. Ideea de bazã, însã,
era aceasta, ca biserica sã fie ca o casã a tuturor, o uºã deschisã toatã
ziua. ªi aºa doresc sã fie ºi în continuare. Biserica înseamnã ºi Cristos
prezent în Euharistie, noi invitãm credincioºii sã-l viziteze din când în
când. Cum am putea þine închise bisericile? A þine deschis lãcaºul de
rugãciune înseamnã ºi o disponibilitate a noastrã, a preoþilor, pentru cei
care vin sã vadã sau sã se roage în bisericã, pentru curioºii în trecere,
pentru oricine, uneori chiar ºi pentru hoþi, ca sã vadã, dacã au sau nu, ce
sã fure. ªi la judecatã sã nu ne spunã Cristos: eram în bisericã ºi erau ºi
unii dintre aceºtia mai mici ai mei, care voiau sã mã viziteze, iar voi
þineaþi uºile încuiate ºi ei nu au putut sã intre.

O bisericã deschisã încurajeazã; nu aºa se întâmplã cu cea închisã.

Î: În ce condiþii bisericile frecventate din Arhidiecezã pot constitui un
reper moral ºi spiritual pentru oameni?

R: În condiþiile omului care, deodatã, vãzând cã trece pe lângã o
bisericã, îºi face semnul crucii, primenindu-ºi puþin gândurile. Gest
simplu, neprogramat înainte, neaºteptat. Orice bisericã este un semnal,
un gând la Dumnezeu, chemare la rugãciune ºi bunãtate. E un altfel de
edificiu, e special, are un limbaj aparte, în foarte multe feluri perceput;
atmosfera din interiorul bisericii se revarsã ºi-n exterior, chemând la
evlavie, la Dumnezeu, pe oricine, dar, mai ales, pe cei care o frecventeazã,
care, dupã ce participã la sacramente sau se roagã puþin în tãcere ºi
reculegere, duc cu ei în suflet liniºte din liniºte, luminã din Luminã.
Astfel, bisericile devin repere morale ºi spirituale pentru toate generaþiile.

Î: În momentul de faþã, bisericile din Arhidiecezã sunt suficiente ca
numãr ºi ca spaþiu pentru a satisface nevoile comunitãþilor? În aceastã
privinþã, aveþi alte planuri pentru viitor?
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R: Consider cã cele 28 de biserici noi din Arhidiecezã acoperã în mare
parte urgenþele pe care le aveam pânã în 1989, când nu se putea construi
biserici. Trebuie sã le terminãm pe cele încã în lucru, recent s-a mai
început o bisericã (pe aceasta nu am pus-o la numãr) în Bucureºti, pentru
cartierele Militari ºi Crângaºi, ºi mai urmeazã de construit câteva
bisericuþe în diferite filiale. Importantã este acum, mai ales, consolidarea
comunitãþilor formate în jurul bisericilor noi, acesta rãmânând pentru
mine ºi pentru preoþii în cauzã un serios plan de prezent ºi de viitor.

Pr. Wilhelm Dancã: Vã mulþumesc pentru acest interviu. De asemenea,
multe mulþumiri ºi urãri de bine din partea profesorilor ºi studenþilor de
la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi.

Î. P. S. Ioan Robu: Cu plãcere ºi cu cele mai bune urãri pentru voi ºi
revista Dialog teologic.


