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crãrile Sinodului Diecezan de la Iaºi (2001-2004). De aceea, paginile acestui
numãr din revista „Dialog teologic” cuprind mai multe contribuþii cu caracter
teologic în sens restrâns, puse sub semnul dorinþei de a asigura o bunã reuºitã
a sinodului diecezan, care trebuie sã „profite”, sã încurajeze, sã valorifice cer-
cetarea teologicã atât acum, în timpul lucrãrilor, cât ºi dupã terminarea lor.
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înþelegere a realitãþilor sacre (în cazul nostru, realitatea Bisericii) sunt mereu
aceleaºi, rãmân aºa cum le-au formulat Sfânta Scripturã, conciliile ecumenice
ºi sfinþii pãrinþi, dar realitãþile la care se aplicã sunt diferite. Cu alte cuvinte,
teologia se face în orizontul tradiþiei vii a Bisericii, într-o legãturã interioarã
strânsã cu adevãrurile dogmatice ºi cu istoria, atât la propriu, cât ºi la figurat.
Astfel, dacã reflecþiile ecleziologice semnate de B. Forte ºi de ªt. Lupu au un
caracter mai teoretico-dogmatic, de întemeiere teologicã, cele aparþinând lui
E. Dumea, A. Despinescu, L. Farcaº ºi A. Moraru au un caracter practic, ilus-
trând concret raportul dintre teologie ºi istorie.
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idee centralã, autorul dezvoltã ontologia Bisericii în funcþie de ontologia Eu-
haristiei ºi atrage atenþia asupra unor ispite actuale ce ameninþã identitatea
originarã a Bisericii. În consecinþã, pornind de la faptul cã Euharistia este un
memorial al începutului ºi Biserica este „de Trinitate”, subliniazã trei dimen-
siuni ale Bisericii, care se bazeazã pe trei elemente ale realitãþii ei: mister, dar
ºi angajare. În al doilea rând, dupã ce aratã cã Euharistia este ospãþ pascal ºi
Biserica este „communio sanctorum”, autorul face o legãturã între icoana
Treimii ºi perihoreza eclezialã, evidenþiind faptul cã Biserica întreagã este
carismaticã ºi ministerialã. În fine, deoarece Euharistia este garanþia slavei
viitoare ºi Biserica este pe calea împãrãþiei, Biserica euharisticã este „semper
reformanda” ºi, în acelaºi timp, trebuie sã devinã conºtiinþã criticã a istoriei
ºi martorã a frumuseþii ce mântuieºte.
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contemporan sã se regãseascã pe sine ºi sã se elibereze de ispitele iluzorii ce ar 
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putea sã-l alieneze. Studiul se opreºte asupra unei teme de naturã ecleziolo-
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þelege D. Stãniloae natura ºi modul prin care se poate exprima misterul unirii
dintre Cristos ºi Bisericã. Astfel, se aratã cã, dintre diferitele imagini despre
Bisericã ce se pot gãsi în tradiþia biblicã ºi patristicã, Stãniloae are o prefe-
rinþã pentru înþelgerea Bisericii ca trup ºi sacrament (mysterion) al lui Cristos,
situându-se pe linia ce porneºte de la sfântul Paul, ºi ajunge la pãrinþii capa-
docieni ºi la teologia bizantinã. Autorul studiului remarcã faptul cã Stãniloae
nu a acordat suficientã atenþie ºi celorlalte imagini ecleziologice – cum ar fi
imaginea Bisericii ca templu, arcã, popor al lui Dumnezeu – care sunt pre-
zente ºi ele în Noul Testament ºi au fost aprofundate de sfinþii pãrinþi ai Bise-
ricii. De aceea, ecleziologia pãrintelui Stãniloae riscã sã aibã un caracter unila-
teral, adicã sã sublinieze doar dimensiunea spiritualã, lãsând în umbrã dimen-
siunea socialã ºi misionarã a Bisericii.
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vastatã de numeroase rãzboaie ºi jafuri, pentru a putea pãstra „turma cato-
licã”, minoritatea catolicã ce numãra la sfârºitul anului 1600 circa 300 de
suflete. La sfârºitul secolului al XVIII-lea, numãrul catolicilor s-a ridicat la
13.000. Articolul prezintã condiþiile externe ale misiunii catolice din Moldova,
oprindu-se asupra unor factori, instituþii ºi personaje care au influenþat pro-
gresul misiunii. Astfel, se face vorbire despre episcopii de Bacãu, despre pro-
tectoratul marilor puteri europene, precum Polonia, Rusia ºi Austria, despre
relaþiile misionarilor cu autoritãþile locale: domnitori, boieri ºi clerul ortodox;
nu se intrã prea mult în controversele dintre franciscanii conventuali ºi iezuiþi
sau în chestiunea originii ceangãilor, fiindcã ele au constituit obiectul altor
studii mai aprofundate.
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ca arhiepiscop-episcop de Iaºi (1904-1915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
În decursul mileniului al II-lea, pe teritoriul de la rãsãrit de Carpaþi este ates-
tatã o prezenþã catolicã romanã în regim misionar pânã la crearea statului ro-
mân modern, prin unirea, mai întâi, a principatelor Moldova ºi Muntenia, iar
dupã Primul Rãzboi Mondial, cu intrarea Transilvaniei în statul român uni-
tar. Înfiinþarea în 1884 a Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, iar în 1886, a Se-
minarului Diecezan, au deschis o erã nouã în organizarea din ce în ce mai te-
meinicã a vieþii catolice în Moldova. Organizatorul dârz al diecezei a fost pri-
mul ei episcop, Nicoale-Iosif Camilli. Articolul trateazã despre revenirea la
Iaºi a lui N.I. Camilli ca arhiepiscop-episcop, analizând documentul program
conþinut în scrisoarea pe care o trimite de la Roma, la 1 octombrie 1904,
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enoriaºilor ºi colaboratorilor sãi, eforturile de perfecþionare a diecezei, rela-
þiile cu clerul, stemele episcopului Camilli ºi împrejurãrile în care a murit arhi-
episcopul-episcopul N. I. Camilli.
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În acest studiu se pune întrebarea referitoare la ºansele convertirii sociale ºi
ale transformãrii structurilor. Rãspunsul dat este în strânsã legãturã cu mesa-
jul privind împãrãþia lui Dumnezeu, aºa cum este el proclamat ºi perceput
având în vedere ºi edificarea domeniilor vieþii seculare. În acest sens, conver-
tirea socialã poate fi promovatã, pe de o parte, prin mãrturia creºtinã ºi ecle-
zialã în ºi cu credinþã, speranþã ºi iubire. Pe de altã parte, sunt luate în consi-
derare, în ultima parte, rezultatele din domeniul cercetãrii schimbãrii valo-
rilor, care în societãþile moderne aratã tendinþe de edificare a vieþii private ºi
sociale printr-o orientare dupã sinteza valorilor. Sensibilitatea crescândã a
oamenilor de astãzi pentru mai multã dreptate ºi pentru respectarea dreptu-
rilor omului este un semn pentru ºanse mai bune ale reînnoirii sociale.
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EDITORIAL

CERCETAREA TEOLOGICÃ 
ªI SINODUL DIECEZAN DE LA IAªI (2001-2004)

Wilhelm DANCÃ
Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi

În 8 decembrie 2001, episcopul Petru Gherghel trimite o scrisoare
pastoralã tuturor fraþilor întru preoþie, tuturor sufletelor consacrate,
tuturor fraþilor ºi surorilor în Cristos în care prezintã motivele ce l-au
determinat sã propunã ºi sã convoace un sinod diecezan. Încã de la
început, episcopul constatã cu bucurie cã, pentru Biserica localã pe
care o pãstoreºte, a sosit momentul sã dea ascultare cu un nou avânt ºi
o nouã însufleþire chemãrii lui Cristos. Dar, potrivit tonului ºi conþinu-
tului scrisorii, acest moment mântuitor de ascultare nu comportã nu-
mai dimensiunea pasivã a receptãrii unor mesaje, ci ºi cãutarea calmã
de rãspunsuri satisfãcãtoare la întrebãrile profunde care apar în exis-
tenþa noastrã creºtinã pe drumurile istoriei. Într-adevãr, „ca Bisericã
localã”, spune mai departe episcopul Petru, 

cu o istorie zbuciumatã ºi lungã, uneori fragmentatã de evenimentele tim-
pului, cu o multitudine de valori ºi moºteniri, cu un popor simplu, dar ge-
neros ºi profund, cu un potenþial spiritual deosebit pe care îl considerãm ca
pe un dar ceresc, cu un cler tânãr care are în faþã mãrturia impresionantã
a misionarilor ºi, mai ales, a ultimilor pãstori între care ne bucurãm sã
amintim pe eroicul mãrturisitor ºi martirul nostru curajos Anton Durco-
vici, vrem sã ne îndreptãm ºi noi, nu atât asupra trecutului, cât mai ales
asupra viitorului, noi – episcop, pãstor ºi turmã – la începutul unui nou
mileniu (ºi sã ne întrebãm): Ce trebuie sã facem? Ce program trebuie sã sta-
bilim? Cu ce entuziasm ºi zel pãºim în viitor? Cum îl privim, descoperim,
iubim ºi urmãm pe Cristos care cãlãtoreºte cu noi în istorie?

Pentru a gãsi un rãspuns la aceste întrebãri, episcopul de Iaºi le pro-
pune catolicilor din Moldova „o modalitate de cunoaºtere a credinþei, a
lui Cristos ºi a misiunii Bisericii noastre în lumea de azi: sinodul diece-
zan”. Observând cu mai multã atenþie modalitatea de adresare: „Vã
chem sã pãºiþi înainte cu speranþã... Vã provoc sã nu vã luaþi privirea
de la Cristos... Vã propun ca pasul vostru sã fie mai sprinten... Vã im-
plor sã nu vã temeþi de Cristos... Vã asigur cã pe acest drum vã înso-
þeºte preasfânta Fecioarã Maria... Priviþi spre Cristos! Faceþi tot ceea
ce vã va spune el! (cf. In 2,6)”, putem înþelege cel puþin douã lucruri
importante: 1) cã episcopul pune mare preþ pe participarea la acest mo-
ment eclezial; 2) cã în Biserica noastrã se întâmplã ceva care nu prea
merge (lipsã de entuziasm, de programe pastorale, de modele?). Prin
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urmare, putem deduce cã, pentru pãstorul Diecezei de Iaºi, de reuºita
sinodului va depinde ºi reuºita misiunii Bisericii în timpurile care vin,
de aceea, în decretul de convocare a sinodului din 8 decembrie 2001, el
îndreaptã „o chemare generalã [a se înþelege insistentã] cãtre toþi fiii
ºi fiicele Bisericii noastre locale sã ia parte cu viu interes ºi îndreptãþitã
bucurie la acest timp sfânt pentru Biserica noastrã”.

Fiind conºtienþi cã în timpul sinodului, cu ajutorul Duhului Sfânt,
se regleazã acele ceasornicului Bisericii noastre care, aflându-se pe dru-
murile istoriei, bat mereu între bonneheure ºi malheure, între ceasul
bun (fericire) ºi ceasul rãu (nefericire), acest numãr din revista „Dialog
teologic” întâmpinã momentul de har pe care îl trãieºte Biserica noas-
trã ºi publicã mai multe contribuþii teologice despre misterul Bisericii
catolice (universale) ºi locale, propunând spre reflecþie legãtura dintre
cercetarea, lucrarea ºi dezbaterea teologicã ºi sinodul diecezan. Sun-
tem convinºi cã între aceste feluri de existenþã eclezialã existã o strânsã
legãturã, pentru cã chemat sã lucreze teologic nu este numai teologul
de profesie, ci oricare credincios. Spre confirmare sã amintesc aici cuvin-
tele sfântului Evagriu Ponticul, potrivit cãruia, teolog este omul care
se roagã ºi fiecare om care se roagã este teolog. Aºadar, aceastã legã-
turã este confirmatã de tradiþia ºi istoria Bisericii.

Într-adevãr, sinoadele locale dar ºi conciliile ecumenice au dat roade
în mãsura în care au fost pregãtite ºi asimilate ºi de ierarhie ºi de popo-
rul credincios. Desigur cã munca de pregãtire ºi de asimilare îi antre-
neazã pe toþi membrii Bisericii, dar într-un chip deosebit pe teologii în
sens specific, care reflecteazã asupra a ceea ce se întâmplã în viaþa Bise-
ricii, cultivã raportul fecund dintre raþiune ºi credinþã ºi ilustreazã im-
portanþa puterii de discernãmânt, fiindcã ei spun ce e bine ºi ce e rãu,
ce e caduc ºi ce e etern în viaþa comunitãþii celor credincioºi. Sub acest
aspect, astãzi avem nevoie de discernãmânt, avem nevoie de teologi ade-
vãraþi, adicã de oameni de credinþã gânditã ºi de oameni care se roagã.

Chiar dacã unii vor spune cã asta e retoricã purã, ne întrebãm to-
tuºi: ce s-a întâmplat cu hotãrârile Conciliului de la Florenþa unde s-au
semnat acte importante cu privire la unirea Bisericilor? De ce nu au in-
trat în aplicare, de ce nu au devenit viaþã? Oare Conciliul al II-lea din
Vatican ar fi fost posibil fãrã teologii care au declanºat, la începutul
secolului al XX-lea, miºcarea biblicã, liturgicã, patristicã din Belgia,
Franþa, Germania etc.? Dar ce sã spunem despre sinoadele diecezane
din alte Biserici locale vecine nouã? Cum de nu au reuºit acestea sã stã-
vileascã fenomenul secularizãrii, indiferenþei religioase, valul crescând
al materialismului practic, creºterea numãrului acelora care rup legã-
tura cu viaþa sacramentalã a Bisericii, scãderea numãrului vocaþiilor la
preoþie ºi la viaþa consacratã?

Aceste întrebãri grele nu justificã exagerarea rolului teologilor, dar,
trebuie sã recunoaºtem cã, fãrã reflecþia lor, viaþa Bisericii devine mai
sãracã, mai formalistã ºi, de ce nu, mai puþin atractivã. În mod normal,
munca teologilor exprimã conºtiinþa vie pe care Biserica o are despre sine,
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împrumutând ceva din spiritul profeþilor din vechime ºi pregãteºte
cumva convocarea sinoadelor locale sau universale, care stabilesc dru-
mul Bisericii într-o anumitã zonã geograficã, culturalã ºi istoricã. Însã,
fãrã aprofundarea sau medierea teologicã din cateheze, predici, cursuri
de formare, congrese etc., deciziile sinoadelor ºi conciliilor riscã sã rã-
mânã literã moartã.

Pentru exemplificare, iatã câteva din reflecþiile studenþilor teologi
de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi în legãturã cu tema
„Biserica lui Cristos care este în Moldova”. Aceste gânduri nu sunt ex-
haustive, nu se potrivesc peste tot, însã evidenþiazã caracterul „peri-
horetic” al reflecþiei teologice, pentru cã în ele se vede deja prezenþa ºi
efortul profesorilor care îi pregãtesc pentru viaþa de pastoraþie. Astfel,
la întrebarea: Care sunt problemele cu care se confruntã Biserica
noastrã localã?, studenþii au rãspuns, printre altele, cã se verificã o ab-
senþã a unitãþii pe diferite planuri ºi nu este conºtientizatã la nivel
practic spiritualitatea de comuniune; comunitatea este marcatã de
secularism ºi individualism; s-a pierdut sensul ºi fundamentul ascul-
tãrii în Bisericã – valoarea ascultãrii trebuie motivatã ºi contextuali-
zatã „hic et nunc”; se constatã indiferenþã ºi dezinters faþã de aproa-
pele, de aceea umilinþa a devenit un concept abstract; dialogul capãtã
accente tot mai instituþionalizate; viaþa comunitarã nu este adaptatã la
contextul socio-cultural prezent, pentru cã nu este pãtrunsã de sufi-
cient spirit de sacrificiu pentru comunitate, de voluntariat ºi de dorinþa
slujirii celorlalþi.

În ce priveºte recomandãrile ºi soluþionarea problemelor, studenþii
doresc ca în Bisericã sã fie cultivate relaþii interpersonale mai pro-
funde, vor sã fie adoptate atitudini motivate ºi sincere pentru dobândi-
rea respectului, sã fie promovat mai sistematic spiritul misionar, sã fie
acordat un spaþiu mai larg autoafirmãrii, sã fie organizate întâlniri spi-
rituale ºi teologice mai dese cu toþi membrii comunitãþii ºi cu preoþii
din diecezã, sã fie acordatã mai multã atenþie carismelor ºi altele ase-
menea.

În fine, având în vedere aceastã legãturã dintre angajarea teologicã,
sub toate aspectele ei – ºtiinþifice, existenþiale, spirituale etc. – ºi lucrã-
rile sinodului, am adunat în paginile acestui numãr din revista „Dialog
teologic” mai multe contribuþii cu caracter teologic în sens restrâns,
animaþi de dorinþa de a asigura o bunã reuºitã a sinodului diecezan,
care trebuie sã foloseascã, sã încurajeze, sã valorifice cercetarea teolo-
gicã atât acum, în timpul lucrãrilor, cât ºi dupã terminarea lor.

Referitor la conþintul teologic al volumului de faþã, trebuie spus cã,
în ansamblu, el propune o metodã de a face teologie: principiile herme-
neutice de înþelegere a realitãþilor sacre (în cazul nostru, realitatea
Bisericii) sunt mereu aceleaºi, rãmân aºa cum le-au formulat Sfânta
Scripturã, conciliile ecumenice ºi sfinþii pãrinþi, dar realitãþile la care
se aplicã sunt diferite. Cu alte cuvinte, teologia se face în orizontul tra-
diþiei vii a Bisericii, într-o legãturã interioarã strânsã cu adevãrurile
dogmatice ºi cu istoria, atât la propriu, cât ºi la figurat. Astfel, dacã
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reflecþiile ecleziologice semnate de B. Forte ºi de ªt. Lupu au un carac-
ter mai teoretico-dogmatic, de întemeiere teologicã, cele aparþinând lui
E. Dumea, A. Despinescu, L. Farcaº ºi A. Moraru au un caracter pratic,
ilustrând concret raportul dintre teologie ºi istorie.

În legãturã cu cercetãrile teologice semnate de profesorii de la Insti-
tutul Teologic din Iaºi, meritã subliniat un lucru, ºi anume cã ele pro-
vin din perioada premergãtoare convocãrii Sinodului Diecezan de la
Iaºi din 2001. Este o dovadã în plus a modului în care lucreazã provi-
denþa care, pe cãi mai puþin accesibile nouã oamenilor, a inspirat pe
unii dintre slujitorii Bisericii noastre, în locuri ºi timpuri diferite, sã
acorde mai multã atenþie identitãþii ºi misiunii Bisericii, pregãtind
cumva momentul solemn pe care îl celebrãm acum.

Dar mai trebuie remarcat ceva, ºi anume cã sinodul este angajant la
toate nivelurile: pentru unii este interesant, pentru alþii e destul de
greu, însã pentru toþi pare sã fie un moment frumos, edificator, fiindcã
oferã posibilitatea de a pãºi pe urmele lucrãrii Sfintei Treimi în viaþa
Bisericii noastre locale ºi de a admira minunile de har pe care Duhul
Sfânt le-a înfãptuit în mai multe generaþii de catolici din Moldova.
Fãrã îndoialã, sinodul este o ºansã de har, este o trecere a Duhului lui
Dumnezeu prin viaþa creºtinilor din Dieceza de Iaºi. Într-adevãr, Bise-
rica este un drum împreunã al poporului lui Dumnezeu ieºit în pustiul
istoriei pentru a purta ocara Celui Rãstignit, dar ºi speranþa învierii
lui. Dar pelerinii trebuie sã se opreascã din când în când, pentru a-ºi
reface forþele. Cu acest prilej au loc acþiuni de verificare a bagajelor –
ce e în plus, ce e în minus; ce ajutã, ce deranjeazã mersul mai departe –,
se controleazã direcþia de mers, acþiuni care în termeni creºtini se nu-
mesc purificare, convertire, „metanoia”. Chiar dacã împrejurãrile isto-
rice nu au fost mereu favorabile vieþii catolicilor din Moldova, unitatea
ontologicã dintre Cristos ºi Bisericã garanteazã direcþia bunã ºi mersul
constant al Bisericii pe drumurile istoriei, mai ales atunci când credin-
cioºii laici ºi preoþii sunt însufleþiþi de credinþa în Sfânta Treime ºi de
pasiunea pentru Biserica lui Cristos.

În fine, aºa cum cercetarea teologicã a anticipat momentele sinodale
pe care le trãim acum, sperãm ca, dupã terminarea lor, ea sã continue
cu mai mult elan ceea ce s-a început deja, prelungind în rugãciune, stu-
diu ºi meditaþie deciziile care se vor lua spre binele ºi mântuirea tutu-
ror membrilor Bisericii noastre locale.
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COMUNICÃRI

EUHARISTIA ªI BISERICA, 
COMUNIUNE ªI MISIUNE1

Bruno FORTE
Universitatea din Napoli

Biserica se naºte din Sfânta Treime, 
în misterul ºi memorialul pascal

Dacã, întru Isus Cristos, „cerul a coborât pe pãmânt ºi s-a înrãdã-
cinat aici” (Hegel), atunci cine îl urmeazã pe el aparþine în mod inevi-
tabil la douã lumi ºi celebreazã în trupul lui întâlnirea a douã feluri de
fidelitate: fidelitatea faþã de cer ºi cea faþã de pãmânt, dorul de „patrie”
ºi dragostea de „pãmântul strãin”. De aceea, poporul creºtinilor este
solidar cu toþi oamenii de pe pãmânt ºi, în acelaºi timp, este în pelerinaj
spre þinta fãgãduitã, este un popor care umblã prin pustiu, fiind che-
mat mereu sã iasã „în întâmpinarea lui, în afara tabere, purtând ocara
lui, pentru cã nu are aici cetate stãtãtoare, ci o cautã pe aceea care
trebuie sã vinã” (cf. Evr 13,13-14). Misiunea lui constã în a pãstra vie
aºteptarea veghetoare ºi angajantã a lucrurilor noi ce au sã vinã, în a
cânta printre neamuri intervenþiile mântuitoare ale Celui Atotputer-
nic, deºi crucea prezentã este grea ºi face ca în noaptea exilului sã se
audã acest geamãt: „Cum vom cânta cântarea Domnului în pãmânt
strãin?” (cf. Ps 137,4). Trãind în acelaºi timp darul „deja” primit ºi
neliniºtea fãgãduinþei care „încã nu” s-a împlinit, Biserica redescoperã
mereu modul ei de a fi comuniune de viaþã, viaþã ce vine „de sus”, ce
se trãieºte dupã chipul lui Dumnezeu întreit prin puterea Duhului ºi se
înalþã spre înãlþimi, spre patria care este la Tatãl. Locul unde se împli-
neºte aceastã redescoperire mereu proaspãtã este celebrarea Euharis-
tiei: în ea, Biserica aminteºte desãvârºit începutul ei ºi þinta fãgãduitã.
Aceastã amintire nu trebuie înþeleasã în sensul slab al categoriei occi-
dentale, care indicã miºcarea ce porneºte din prezent ºi ajunge în tre-
cut printr-un fel de lãrgire a spiritului („extensio animi ad praeterita”),
ci exact în sens invers, aºa cum spune „memorialul” biblic, „anàmnesis,
mnemósunon, zikkaron, azkarah”, adicã miºcarea ce porneºte din tre-
cut ºi ajunge în prezent, ºi datoritã cãreia, prin puterea Duhului divin,
evenimentul mântuitor unic ºi definitiv devine contemporan în comu-
nitatea care celebreazã, viu ºi eficient, prin ea.

1 Traducere din limba italianã de W. Dancã.
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În memorialul euharistic, evenimentele Paºtelui nu sunt doar amin-
tite, ci, în ºi prin aceastã amintire care celebreazã, sunt aduse în pre-
zent, actualizate; de aceea, fãrã sã piardã ceva din caracterul lor irepe-
tabil, ajung în acest azi concret ºi-l molipsesc cu prezenþa lor, fãcând
din el un astãzi de har, un ceas de mântuire pentru oricine primeºte
darul cu mulþumirea credinþei. Dar, totodatã, amintirea evenimentului
mântuitor ºi izvorâtor transmite fãgãduinþa conþinutã în el, întãrind-o;
de aceea, memorialul Paºtelui este ºi memorialul „patriei”, amintirea
care anticipã þinta ce va sã vinã, mereu întrevãzutã ºi niciodatã avutã
pe deplin. Se întâmplã în aºa fel cã, în celebrarea memorialului euha-
ristic, Biserica se naºte, se manifestã ºi creºte cãtre împlinirea sa. Euha-
ristia zideºte Biserica în trupul lui Cristos, iar lucrul acesta se explicã
prin faptul cã, în Duhul Sfânt, Euharistia este pentru Bisericã amin-
tirea vie a începutului, memorialul momentului de faþã ºi amintirea ce
anticipã viitorul ei.

1. Euharistia este memorial al începutului 
ºi Biserica este „de Trinitate”
Iubirea lui Dumnezeu întreit precede iubirea omului: Biserica nu

este rodul trupului ºi sângelui, nu este o floare apãrutã din pãmânt, ci
este un dar de sus, rodul iniþiativei divine. Fiind prezentã din veºnicie
în planul mântuitor al Tatãlui, ea a fost pregãtitã de el în istoria legã-
mântului cu Israel, pentru ca, dupã împlinirea timpului, sã se mani-
feste prin revãrsarea Duhului (cf. LG, cap. I). Ca ºi Domnul sãu, Bise-
rica este „oriens ex alto”: începutul sãu nu este aici jos, rod al unei con-
vergenþe de interese umane sau al elanului vreunei inimi generoase, ci
este „sus”, la Dumnezeu, de unde a venit Fiul în trup, pentru a-i da
viaþã trupului prin puterea vieþii trinitare, care, în acelaºi timp, moare
ºi transformã.

O datã cu Paºtele, Duhul a intrat în mod desãvârºit ºi definitiv în
viaþa acestei lumi: Dumnezeu a avut „timp pentru om” (K. Barth), iar
zilele omului au devenit, începând din zorile învierii, timpul interme-
diar, „între-timpul”, care se aflã între prima venire a Fiului Omului ºi
revenirea sa în slavã, timpul Duhului, ce lucreazã neobosit în istoria
umanã. Dupã nimicirea Cuvântului în întunericul trupului, a urmat,
conform unei puternice imagini de la sfinþii pãrinþi orientali, nimicirea
Duhului în întunericul Miresei: din misiunea Fiului ºi a Duhului s-a
nãscut Biserica!

Aceastã lucrare a istoriei trinitare a lui Dumnezeu în istoria lumii,
provocatoare de comuniune nouã printre oameni, este actualizatã în
mod sublim ºi, totodatã, izvorâtor în evenimentul Euharistiei: în ea,
Biserica se adunã pentru a-ºi aminti de începutul sãu în Paºtele lui
Cristos, pentru a se pregãti sã primeascã ºi sã laude lucrarea Tatãlui,
care-l trimite pe Duhul Sfânt ºi-l face prezent pe Cel Rãstignit-Înviat
printre ai sãi. În semnul comunitãþii, care se adunã pentru a celebra
memorialul euharistic, iniþiativa divinã erupe astãzi ºi aduce în prezent
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evenimentele mântuirii, împlinite în mod unic ºi definitiv în istoria
pascalã a Nazarineanului. În actul însuºi prin care Biserica face Euha-
ristia, Euharistia face Biserica, punând-o în condiþia sa întreitã de mister,
dar ºi de misiune.

a) Biserica este mister
În primul rând, amintirea euharisticã a începutului constituie Bise-

rica în realitatea sa de mister. Fiind rod al iniþiativei lui Dumnezeu în-
treit, natura profundã a Bisericii euharistice nu este la îndemâna ori-
cãrui om, Biserica este trupul „mistic” (adicã „in mysterio”) al lui Cris-
tos. În conformitate cu ideea biblicã paulinã, „mister” este planul divin
de mântuire, care se înfãptuieºte în istorie, fãrã ca totuºi sã fie cuprins
de coordonatele acestei lumi: chiar dacã este adevãrat ºi niciodatã nu
trebuie neglijat faptul cã Biserica este o realitate prezentã printre alte
realitãþi prezente ale istoriei; de asemenea, este la fel de adevãrat cã
Biserica este locul unui alt fel de Prezenþã, amintire vie a Aceluia care,
dupã ce a intrat în istorie, nu se lasã cuprins de ea. Biserica, nãscutã în
memorialul Paºtelui, vine din altã parte: cine vrea sã o mãsoare ºi sã o
defineascã cu schemele analogiei de pe acest pãmânt, cine nu vrea sã
vadã altceva în ea decât o putere printre alte puteri ale istoriei umane,
nu-i va cunoaºte niciodatã inima. „Fericiþi cei chemaþi la Cina Domnului”:
pentru cel care rãspunde la aceastã invitaþie, o altã lume apare în
aceastã lume, Duhul intrã în trup, îl ucide ºi-l învie la o viaþã nouã, de
neimaginat. Acest loc de întâlnire a lumilor, acest pãmânt strãin ºi,
totuºi, familiar, aceastã intersecþie a unui plan cunoscut cu un altul necu-
noscut ºi puternic este „misterul” euharistic din care se naºte „mis-
terul” Bisericii, cortul lui Dumnezeu printre oameni, bucatã de trup ºi
de timp, unde Duhul Celui Veºnic ºi-a stabilit locuinþa! Cine vorbeºte
despre Bisericã ºi neglijeazã aceastã dimensiune originarã ºi izvorâ-
toare, cine descrie chiar ºi în detaliu structura sa interioarã ºi relaþiile
pe care ea le întreþine cu puterile active în istorie, dar uitã sã prezinte
plinãtatea originii sale euharistice ºi ignorã astfel cealaltã dimensiune,
deoarece este necunoscutã ºi imprevizibilã, gândeºte „în felul oameni-
lor”, nu „în felul lui Dumnezeu”.

De aceea, reflecþia despre Bisericã de la Conciliul al II-lea din Vati-
can se deschide cu un capitol care poate fi considerat cheia de lecturã
a tot ceea ce urmeazã: „De Ecclesiae mysterio”, Biserica este o tainã!
În centrul acestui capitol, se vorbeºte despre amintirea euharisticã a
începutului, din care se naºte ºi în care se manifestã Biserica: 

Ori de câte ori se celebreazã pe altar jertfa crucii, în care „Cristos, Paºtele
nostru, a fost jertfit” (cf. 1Cor 5,7), se împlineºte opera rãscumpãrãrii noas-
tre. Totodatã, prin sacramentul pâinii euharistice, este reprezentatã ºi reali-
zatã unitatea credincioºilor, care formeazã un singur trup în Cristos (cf.
1Cor 10,17). Toþi oamenii sunt chemaþi la aceastã unire cu Cristos care este
Lumina lumii, de la care venim, prin care trãim, spre care tindem (LG 3).
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„Misterul”, ca plan divin de mântuire ce se împlineºte în istorie,
este oferit ºi manifestat într-o modalitate mai intensã în evenimentul
euharistic, memorialul crucii ºi al învierii lui Cristos, Paºtele nostru,
izvorul ce formeazã trupul sãu eclezial!

b) Biserica este dar
În al doilea rând, amintirea euharisticã a începutului pune în luminã

faptul cã Biserica este dar: fiind trup dãruit de Domnul, Biserica nu se
inventeazã sau se produce, ci se primeºte. Nu este rodul oboselii omului,
ci oferirea liberã ºi gratuitã a unui har, care nu este nici meritat ºi nici
merituos. Biserica euharisticã se naºte din acceptare ºi din mulþumire:
„Cu adevãrat vrednic ºi drept, de cuviinþã ºi mântuitor lucru este, sã-þi
aducem mulþumiri pururea ºi în tot locul þie, Doamne, Pãrinte sfânt,
prin Domnul nostru Isus Cristos...” Acolo unde Tatãl este adorat în
aºteptare statornicã, acolo unde se celebreazã mulþumirea în amintirea
puternicã ce reactualizeazã prezenþa Celui Rãstignit-Înviat printre ai
sãi, acolo erupe Duhul ºi formeazã, distrugând ºi mângîind, familia fiilor
lui Dumnezeu: lucrul acesta fundamenteazã în Bisericã exigenþa unui
stil de viaþã contemplativ ºi euharistic.

Amintirea începutului, trãitã în Euharistie, subliniazã faptul cã Bise-
rica nu se zideºte prin bogãþia mijloacelor umane sau, s-ar putea spune,
cã Biserica se formeazã nu în ciuda, ci tocmai prin lipsa de mijloace
umane! Dupã cum „acele mâini strãpunse de cuie ale lui Isus pe Cruce
au fãcut mai mult pentru slava Tatãlui ºi mântuirea noastrã decât
aceleaºi mâini care porunceau vântului ºi mãrii”, tot la fel, mâinile
ridicate spre cer ale unui popor, înainte de toate, capabil sã laude ºi sã
mulþumeascã, vor face mai mult pentru venirea împãrãþiei decât ace-
leaºi mâini care ar presta vreo muncã oarecare, dar ar fi fãrã suflet. Atât
în fiinþa, cât ºi în lucrarea Bisericii euharistice, primul loc îi revine lui
Dumnezeu: numai lui i se cuvine slava, numai de la el se aºteaptã mân-
tuirea. Fiindcã se naºte din Euharistie, Biserica este reprezentatã fidel
în sfânta Fecioarã Maria, „typos”-ul ºi modelul sãu, a cãrei maternitate
feciorelnicã este semnul acceptãrii curate ºi al harului curat, prin care
Dumnezeu intervine în timpul oamenilor.

c) Biserica este angajare
În al treilea rând, amintirea euharisticã a începutului subliniazã anga-

jarea istoricã a Bisericii, trupul lui Cristos dãruit pentru cei mulþi:
dupã cum Cuvântul s-a fãcut trup, pãtrunzând pânã la capãt în contra-
dicþia existenþei umane ºi în moarte, dupã cum Cel Rãstignit-Înviat în
evenimentul euharistic devine contemporan cu toate situaþiile umane
pentru a le comunica puterea sa de reconciliere ºi de viaþã, la fel, Bise-
rica, nãscutã din Paºtele euharistic, trebuie sã fie prezentã în toate
durerile umane, acolo unde este foame de dreptate ºi de eliberare, adu-
când cu sine puterea de schimbare a Rãscumpãrãtorului omului.
Caracterul contemplativ ºi euharistic al fiinþei ºi al lucrãrii ecleziale nu
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poate sã însemne fugã de lume sau fricã de a se angaja în mijlocul ei:
dacã Dumnezeul Bisericii a pãtruns cu totul în interiorul vieþii umane,
Biserica lui Dumnezeu nu poate sã rãmânã spectatoare în faþa istoriei.
Slava lui Dumnezeu se celebreazã acolo unde este promovatã viaþa omu-
lui: „Gloria lui Dumnezeu este omul viu” (sfântul Irineu de Lyon). Nu
existã nici o situaþie umanã, în special când este vorba de suferinþã ºi
de sãrãcie, care sã nu poatã fi adusã în amintirea euharisticã a elibe-
rãrii pascale ºi, în consecinþã, nu existã nici o situaþie umanã faþã de
care Biserica sã se poatã considera strãinã: misiunea ei constã în a fi de
faþã participând la aceste situaþii, participare care izvorãºte ºi se exprimã
în ospãþul euharistic, unde cei mulþi se hrãnesc dintr-o singurã pâine.
Amintirea puternicã a reconcilierii dã naºtere unei Biserici care merge
împreunã cu oamenii, care poate sã-i ofere Tatãlui lacrimile ºi nemul-
þumirile vieþii lor zilnice ºi, totodatã, poate sã le vesteascã profetic o
altã dimensiune, adicã orizontul împãrãþiei care vine, contestare ºi rãs-
turnare a miopiei calculelor ºi a pretenþiilor nefondate ale lumii aces-
teia. O Bisericã ce vesteºte, o datã cu solidaritatea, bucuria ºi speranþa
ce provin din acel „da” spus oamenilor de cãtre Dumnezeu în Isus Cris-
tos; ºi, totodatã, o Bisericã liberã ºi contrarã compromisurilor pe care
le face logica puterii timpului de faþã, martorã a acelui „nu” prin care
Dumnezeu i-a judecat în crucea lui Cristos pe toþi cei care au rãstignit
de-a lungul istoriei. Sãracã ºi slujitoare, glas al oamenilor cãtre Dum-
nezeu ºi glas al lui Dumnezeu cãtre oameni în inima istoriei: aºa aratã
Biserica euharisticã, ce se naºte „de sus”, în amintirea eficace a originii
sale pascale, fãrã încetare formatã de cãtre Duhul Sfânt în trupul lumii
noastre.

2. Euharistia este ospãþ pascal 
ºi Biserica este „communio sanctorum”
Venind de sus, Biserica este nãscutã ºi manifestatã de cãtre memo-

rialul euharistic în timpul prezent al istoriei ca o comuniune de viaþã
în Duhul Sfânt. Fiind împãcaþi cu Dumnezeu ºi, între ei, în Cristos prin
reprezentarea sacramentalã a evenimentului pascal, credincioºii for-
meazã un singur trup în el: participarea comunã la aceeaºi pâine reali-
zeazã unitatea trupului eclezial, deoarece acea singurã pâine este sacra-
mentul lui Cristos mort, glorificat ºi fãcãtor de pace. 

În frângerea pâinii euharistice, fãcându-ne realmente pãrtaºi la trupul Dom-
nului, suntem ridicaþi la comuniunea cu el ºi între noi. „Întrucât este o sin-
gurã pâine, un trup suntem ºi noi, cei mulþi, cãci toþi ne împãrtãºim dintr-o
singurã pâine” (1Cor 10,17). Astfel, noi toþi devenim mãdulare ale acestui
trup (cf. 1Cor 12,27) „ºi fiecare în parte suntem mãdulare unii altora”
(Rom 12,5) (LG 7).

Fiind amintirea originii pascale a Bisericii, Euharistia este ºi amin-
tirea care zideºte prezentul eclezial, eveniment în care, între-timpul de
la început ºi timpul de la sfârºit, comuniunea de viaþã în Cristos se 
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naºte în timpul de faþã ºi se exprimã în comunitatea poporului care
este pe cale. Un cuvânt mai vechi ºi puternic al credinþei transmite
aceastã naturã euharisticã a Bisericii „dintre cele douã feluri de timp”:
este vorba despre expresia folositã în Simbolurile cele mai vechi, care
se gãseºte dupã menþionarea Duhului Sfânt ºi a sfintei Biserici cato-
lice, adicã „sanctorum communio”. Aceastã expresie cuprinde trei sen-
suri sau niveluri de adâncime, care, având în vedere ordinea termenilor
(„Spiritus, ecclesia, sanctorum communio”), pot fi folosiþi pentru a
caracteriza Biserica, formatã în timpul de faþã de cãtre memorialul euha-
ristic. Primul sens atinge nivelul cel mai adânc al acestei „memoria
ecclesiae”: Biserica este „communio Sancti”, comuniune cu Duhul lui
Cristos. În al doilea rând, „communio sanctorum” vorbeºte despre comu-
niunea realitãþilor sacramentale, prin mijlocirea cãrora Duhul se
dãruieºte. În sfârºit, expresia (cu semnificaþia de genitiv plural perso-
nal) face trimitere la comuniunea sfinþilor, comunitatea oamenilor renãs-
cuþi prin Duhul Sfânt pentru viaþa veºnicã.

a) Icoana Treimii: „perihoreza” eclezialã
Deoarece se naºte în timpul de faþã în virtutea memorialului euha-

ristic, Biserica este, înainte de toate, „communio Sancti”, comunitatea
Duhului lui Cristos, „trupul lui spiritual” (adicã „in Spiritu Sancto”).
Ea este locul întâlnirii nemaipomenite dintre lumea Duhului ºi lumea
oamenilor ºi, în consecinþã, fiind cu totul cufundatã în istoria ºi rãnile
existenþei umane, ea este chematã sã ducã în interiorul lor vestea ºi
darul lumii celei noi a lui Dumnezeu revelat în Isus Cristos, fãcându-l
prezent în toate timpurile ºi situaþiile, ea este întâlnirea Duhului ºi a
trupului, a lui Dumnezeu ºi a oamenilor, care s-a actualizat în Cristos.
Biserica nãscutã din memorialul euharistic este, în felul acesta, tem-
plul Duhului, trupul lui Cristos, „poporul adunat de cãtre unitatea
dintre Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt”, este „icoana” vie a Treimii în timp,
misterul comuniunii „catolice” care-i uneºte pe cei ce sunt diferiþi în adân-
cimea unei unitãþi ºi a unui schimb asemãnãtor aceluia care se înfãp-
tuieºte în viaþa divinã prin locuirea reciprocã a Persoanelor (una într-alta
– „perihorezã”).

Aceastã Bisericã catolicã se actualizeazã în adunarea euharisticã a Bise-
ricii locale, unde unitatea poporului lui Dumnezeu, întemeiatã în con-
sacrarea baptismalã sãvârºitã de cãtre Duhul Sfânt, se manifestã prin
participarea tuturor ºi a fiecãruia în parte, dupã darul primit, la sluji-
rea de conducãtor a episcopului: 

Aceastã Bisericã a lui Cristos este cu adevãrat prezentã în toate
comunitãþile locale legitime ale credincioºilor, care, adunate în jurul
pãstorilor lor, sunt ºi ele numite, în Noul Testament, „Biserici”. Ele sunt,
acolo unde se aflã, poporul cel nou, chemat de Dumnezeu în Duhul Sfânt
ºi cu deplinã convingere (cf. 1Tes 1,5). În ele, prin predicarea evangheliei
lui Cristos, se adunã credincioºii ºi se celebreazã misterul Cinei Domnului,
„pentru ca, prin trupul ºi sângele Domnului, sã fie strâns unitã toatã 
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frãþietatea trupului”. Orice comunitate adunatã în jurul altarului, sub con-
ducerea sacrã a episcopului, este simbolul acelei iubiri ºi „unitãþi a trupu-
lui mistic în afara cãreia nu existã mântuire”. În aceste comunitãþi, adesea
mici, sãrace, izolate, este prezent Cristos care, prin puterea sa, adunã Bise-
rica, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã (LG 26).

În aceastã luminã nu se poate vedea vreo opoziþie între Biserica lo-
calã, reprezentatã de episcopul sãu, ºi Biserica universalã, reprezen-
tatã de episcopii în comuniune cu episcopul Romei: în realitate, dacã
fiecare episcop reprezintã Catholica realizatã în Biserica particularã
condusã de el, ansamblul episcopilor uniþi în jurul papei ºi sub condu-
cerea sa reprezintã Biserica universalã, Catholica, întrucât este reali-
zatã peste tot pe pãmânt, exprimatã în comuniunea euharisticã a dife-
ritelor Biserici între ele. Dupã cum Euharistia este una ºi unicã în
toate adunãrile în care este celebratã, chiar dacã în fiecare dintre ele
este prezentã ºi participatã în mod concret, la fel, misterul Catholica
este unul ºi unic în toate realizãrile sale locale sau particulare, chiar
dacã în fiecare dintre acestea unitatea Bisericii se prezintã sub aspec-
tul concret al relaþiilor istorice. Aceastã unitate „perihoreticã” este înfãp-
tuitã de cãtre un singur ºi acelaºi Duh Sfânt, care lucreazã în fiecare
Euharistie pentru a sfinþi darurile ºi a da naºtere „împãrtãºirii sfin-
þilor” în Biserica localã ºi în împãrtãºirea Bisericilor: cine trãieºte în
Duhul Sfânt trãieºte aceastã împãrtãºire catolicã, are în el simþul Bise-
ricii, pe care o iubeºte ºi o mãrturiseºte ca mamã a harului. În sensul
acesta, Euharistia este marea ºcoalã a unitãþii, culmea manifestãrii ºi
izvorul comuniunii ecleziale.

b) Biserica întreagã este carismaticã
Dupã cum Cristos Isus l-a primit ºi l-a dãruit pe Duhul Sfânt, la fel,

„printr-o analogie nu lipsitã de valoare” (LG 8), ºi Biserica nãscutã ºi
exprimatã de cãtre Euharistie primeºte ºi-l dãruieºte pe Duhul Sfânt:

Duhul locuieºte în Bisericã ºi în inimile credincioºilor ca într-un templu ºi
în ei se roagã ºi dã mãrturie despre înfiere. El cãlãuzeºte Biserica spre tot
adevãrul, o uneºte în comuniune ºi slujire, o înzestreazã ºi o conduce cu dife-
rite daruri ierarhice ºi carismatice ºi o împodobeºte cu roadele sale. Cu pu-
terea evangheliei, el întinereºte Biserica, o reînnoieºte fãrã încetare ºi o
duce la unirea desãvârºitã cu Mirele ei (LG 4).
Primind Duhul prin Cristos de la Tatãl, Biserica este chematã sã-l dãru-

iascã: misiunea sa se rezumã la mandatul de a conduce întregul uni-
vers la Tatãl prin Cristos în Duhul Sfânt. Ea este semnul ºi instru-
mentul sau, mai bine zis, sacramentul prin care Duhul Sfânt realizeazã
unitatea oamenilor cu Dumnezeu ºi între ei.

Biserica euharisticã îl primeºte pe Duhul Sfânt: ea este locul eru-
perii darului lui Dumnezeu în timp. Ca ºi sfânta Fecioarã Maria, ea este
încontinuu ºi într-un mod nou acoperitã de umbra Duhului Sfânt
pentru a zãmisli în istorie Cuvântul divin. Viaþa creºtinã care s-a nãscut
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în sânul Bisericii-Mame este viaþã în Duhul Sfânt: „Toþi aceia care sunt
cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu, aceia sunt fii ai lui Dumnezeu” (Rom
8,14). Creºtinul este uns cu Duhul Sfânt: în botez ºi în economia sacra-
mentalã, el este modelat dupã Cristos ºi prin el ºi în el este umplut de
Duhul Sfânt. Aici se aflã motivul profund al noutãþii creºtine, al diver-
sitãþii, adicã al fiinþei creºtine, în raport cu devenirea pur naturalã a
istoriei, ºi, totodatã, aici este izvorul ºi principiul oricãrui dar ºi slujiri
deosebite. Aici îºi aflã rãdãcinile unitatea ºi diversitatea în Bisericã,
comuniunea ºi organizarea ministerialã. Biserica euharisticã este „împãr-
tãºirea sfinþilor” („communio sanctorum fidelium”), tocmai în sensul
cã cei botezaþi participã la singurul Duh Sfânt ºi sunt îmbogãþiþi prin
diversitatea darurilor sale. Duhul împarte neîncetat aceste daruri fiecã-
ruia în funcþie de creativitatea Duhului, de el sunt împãrþite cu o bogã-
þie îmbelºugatã ºi îndreptate spre creºterea întregului trup al lui
Cristos: „ªi arãtarea Duhului i se dã fiecãruia spre folosul tuturor”
(1Cor 12,7). De aceea, fiecare creºtin este un „carismatic”, chemat sã
dea mãrturie ºi sã primeascã darul lui Dumnezeu: fantezia Duhului
este inepuizabilã ºi neobositã este lucrarea lui.

c) Biserica întreagã este ministerialã
Biserica euharisticã îl dã pe Duhul Sfânt: ea este semnul ºi instru-

mentul privilegiat al lucrãrii Duhului Sfânt în istorie; este sacramentul
lui Cristos, aºa cum Cristos este sacramentul lui Dumnezeu; este tru-
pul sãu viu ºi dãtãtor de viaþã. Acest caracter sacramental al întregii
Biserici se manifestã în douã feluri privilegiate: în cuvântul lui Dum-
nezeu, care, rãsturnând lucrurile ºi iluminând-le, cheamã la mântuire,
ºi în sacramentul lui, concentrarea maximã de cuvânt divin, reactuali-
zarea misterului pascal al lui Cristos în viaþa oamenilor. Cuvântul ºi
sacramentul se întâlnesc în Euharistie ºi în Euharistie sunt prezente
în gradul cel mai ridicat: memorialul Paºtelui lui Cristos, reactuali-
zarea acestuia în locuri ºi timpuri diferite, adicã Euharistia îi împacã
pe oameni cu Dumnezeu ºi între ei. Este „sacramentum unitatis”, pâi-
nea unicã din care se naºte unicul trup al lui Cristos, care este Biserica,
prin puterea Duhului. Cuvântul ºi pâinea sunt în Euharistie sacra-
mentul din care se naºte comuniunea eclezialã: Euharistia face Bise-
rica, împãrtãºire din realitãþile sfinte dãruite în memorialul euharistic
(„communio sanctorum sacramentorum”).

Dacã Euharistia face Biserica, atunci ºi Biserica face Euharistia: cuvân-
tul nu poate fi proclamat, dacã nu este cineva care sã-l vesteascã: memo-
rialul nu poate fi celebrat, dacã nu este cineva care sã-l facã din ascul-
tare faþã de mandatul primit de la Domnul. Cuvântul ºi sacramentul
au nevoie de slujirea Bisericii, care înseamnã slujirea vestirii, cele-
brarea jertfei ºi adunarea laolaltã a familiei umane risipite în unitatea
poporului sfânt al lui Dumnezeu. Biserica euharisticã este în întregime
ministerialã: este în întregime angajatã în aceastã întreitã misiune
profeticã, sacerdotalã ºi regalã (cf. LG 10.12): prin Duhul Sfânt, fiecare 

24



botezat este fãcut asemenea lui Cristos, profet, preot ºi împãrat, ºi, în
consecinþã, angajat în comuniune cu toþi sã vesteascã prin viaþa sa cuvân-
tul lui Dumnezeu, sã celebreze memorialul Paºtelui pentru a realiza în
istorie dreptatea împãrãþiei lui Dumnezeu ce are sã vinã. De aici
urmeazã cei trei „nu” ºi cei trei „da” ai Bisericii în întregime carisma-
ticã ºi ministerialã, care se naºte ºi se manifestã în Euharistie: nici un
botezat nu are dreptul la dezangajare, deoarece fiecare este înzestrat,
pentru locul unde se aflã, cu anumite carisme ce trebuie trãite în spirit
de slujire ºi de comuniune. Acel „nu” spus dezangajãrii cere sã fie tra-
dus prin acel „da” al coresponsabilitãþii. Nimeni nu are dreptul la divi-
ziune, deoarece carismele vin de la unicul Domn ºi sunt orânduite cãtre
zidirea singurului trup, care este Biserica (cf. 1Cor 12,4-7). Acel „nu”
spus diviziunii se exprimã activ prin acel „da” spus dialogului, slujirii
comuniunii. În fine, nimeni nu are dreptul la oprire pe loc sau la nos-
talgie faþã de trecut, deoarece Duhul este mereu viu ºi activ, este nouta-
tea lui Dumnezeu, lui îi aparþine viitorul timpului. Acel „nu” spus fricii
sau nostalgiei se traduce prin „da” spus speranþei ºi reformei constante
sub inspiraþia Duhului Sfânt, care, în economia sacramentalã ºi, în
special, în Euharistie, acoperã fãrã încetare cu umbra sa Biserica, Fe-
cioarã ºi Mamã.

3. Euharistia este „garanþia slavei viitoare” 
ºi Biserica este pe drumul împãrãþiei
„Adevãr vã spun, cã de acum nu voi mai bea din rodul viþei pânã în

ziua aceea când îl voi bea, nou în împãrãþia lui Dumnezeu” (Mc 14,25):
Cina euharisticã, încredinþatã de cãtre Isus ucenicilor ca memorial al
Paºtelui sãu, este garanþia ºi anticiparea slavei viitoare, care se va
revela pe deplin când Cristos se va întoarce pentru a începe ospãþul
final al împãrãþiei.

Fiind amintire a începutului comunitãþii ecleziale, Euharistia este toto-
datã amintire ce anticipã destinul sãu viitor: ea cheamã din nou popo-
rul lui Dumnezeu la condiþia sa de popor ieºit în pustiu, peregrin spre
patria fãgãduitã. În Duhul Sfânt, prin Cristos, Biserica se îndreaptã
spre Tatãl: ea se uitã mereu la cele de sus, la slava Domnului cerului ºi
al pãmântului, care este ºi împlinirea deplinã a creaturii sale. 

Fiind nãscutã fãrã încetare din amintirea euharisticã a evenimen-
telor mântuitoare, Biserica este îndemnatã de ele sã se deschidã mereu
în faþa viitorului: darul „deja” primit este anticiparea ºi fãgãduinþa da-
rului mai mare, care „încã nu” s-a desãvârºit. Este un dar care nu poto-
leºte aºteptarea, ci o rãscoleºte ºi o schimbã, fãcând-o mai vie ºi mai
nerãbdãtoare; este semnul patriei întrevãzute, deºi încã neluatã în stã-
pânire, refuz al oricãrei idolatrizãri a prezentului pentru a se deschide
la lucrurile noi ce vor sã vinã. 

Euharistia, „sacramentum futuri”, aratã cum viitorul fãgãduit este
calitatea fiinþei ºi a lucrãrii ecleziale, dimensiunea care atinge totul ºi-i
dã viaþã, amintirea sfârºitului care dã sens ºi valoare fiecãrui pas pe

EUHARISTIA ªI BISERICA, COMUNIUNE ªI MISIUNE 25



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

acest drum neîntrerupt. De aici derivã trei consecinþe pentru existenþa
Bisericii, care se naºte din Euharistie.

a) Biserica euharisticã este „semper reformanda”
În primul rând, amintirea euharisticã a sfârºitului fãgãduit readuce

în atenþia Bisericii sãrãcia sa radicalã, condiþia sa de trup al lui Cristos
rãstignit pentru istorie: în faþa viitorului Domnului care vine, Biserica
se relativizeazã, descoperã cã nu este ceva absolut, ci un instrument, nu
un scop, ci un mijloc, popor de sãraci ºi de peregrini. „Viaticul”, pâinea
celor care sunt pe cale („viatores”) spre pãmântul fãgãduit, hrãneºte
poporul lui Dumnezeu ca sã poatã aºtepta în mod fidel, ca bãtrânul
Simeon, pânã trece noaptea ºi apare lumina ce va lumina neamurile pen-
tru totdeauna.

Nici o achiziþie, nici un succes nu trebuie sã încetineascã în comuni-
tatea euharisticã ardoarea aºteptãrii: orice „extaz al împlinirii” trebuie
interpretat ca evadare ºi trãdare. Orice fel de aroganþã ce provine din
faptul cã s-a ajuns undeva, cã s-a atins þinta, trebuie respinsã: Biserica
este „semper reformanda”, chematã la o purificare continuã ºi la o reîn-
noire neîntreruptã, neostoitã, ºi care nu poate fi satisfãcutã de nici o rea-
lizare umanã. 

Fidelitatea faþã de trecutul sãu izvorâtor, bogãþia credinþei primite
prin mijlocirea tradiþiei neîntrerupte ºi vii nu trebuie niciodatã sã fie
confundate cu prezumþia înstãpânirii a ceva sau cu frica faþã de nou:
evenimentul euharistic, în care Biserica moºtenitoare ºi dãtãtoare de
credinþã se adunã pentru a celebra amintirea puternicã a începutului
sãu ºi a þintei sale finale, pune în luminã faptul cum instituþia – pãstrã-
toare ºi martorã a lui „deja” – este învioratã mereu prin eruperea Du-
hului ºi prin deschiderea faþã de acel „încã nu” al fãgãduinþei. 

Tradiþie ºi eveniment, instituþie ºi carismã se întâlnesc în memoria-
lul pascal, unde Biserica se propune oamenilor, suspendatã între trecut
ºi viitor, bogatã numai prin sãrãcia sa, ca acceptare a darului vechi ºi
mereu nou al lui Dumnezeu. Biserica înþelege, în felul acesta, cã nu
este „în stãpânirea” adevãrului, ci cã adevãrul o stãpâneºte: uimitã de
misterul divin care o stãpâneºte, intuieºte faptul cã trebuie sã se lase
tot mai mult stãpânitã de Mirele ei. 

Nimic nu este mai strãin de stilul unei Biserici care celebreazã „me-
moria futuri” în Cina euharisticã decât atitudinea de triumfalism, de
cedare în faþa seducþiei orbitoare a puterii ºi a stãpânirii acestei lumi.
Fiind nãscutã la picioarele crucii ºi pe cale într-o lungã Vinere Sfântã
care este istoria omului, de asemenea, fiind fãrã încetare nãscutã din
reactualizarea euharisticã a începutului sãu ºi din anticiparea viitorului
sãu, Biserica nu trebuie sã confunde niciodatã luminile ºterse ale ono-
rurilor pãmânteºti cu lumina care i-a fost fãgãduitã la Paºti. Împotriva
oricãrui fel de logicã a acestei lumi, finalitatea Bisericii euharistice este
sã disparã atunci când împãrãþia, prezentã în ea doar în stadiu de înce-
put, se va arãta în slavã.
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b) Biserica euharisticã este conºtiinþa criticã a istoriei
În al doilea rând, amintirea euharisticã a viitorului lui Dumnezeu

ajutã Biserica sã relativizeze mãreþiile acestei lumi, sã fie o slujitoare
care vegheazã supunând totul judecãþii crucii ºi învierii Domnului sãu.
Fiind trup al lui Cristos rãstignit în istorie, ea este ºi trup ce rãstig-
neºte toate miopiile istoriei. În numele þintei sale mai mari, comuni-
tatea euharisticã va trebui sã fie rãscolitoare ºi criticã faþã de toate îm-
plinirile mioape ale acestei lumi: prezentã în orice situaþie umanã, soli-
darã cu cel sãrac ºi cu cel oprimat, nu-i va fi îngãduit sã identifice spe-
ranþa sa cu una dintre speranþele lumeºti. 

Bineînþeles, lucrul acesta nu va însemna dezangajare sau criticã ief-
tinã: vegherea care se cere de la Bisericã este mult mai costisitoare ºi
exigentã. Este vorba, în acelaºi timp, de asumarea speranþelor umane
ºi de verificarea lor în lumina învierii, care, pe de o parte, susþine orice
fel de angajare autenticã de eliberare a omului, iar pe de alta, se împo-
triveºte oricãrui fel de absolutizare a finalitãþilor pãmânteºti. În acest
dublu sens, speranþa Bisericii, speranþa învierii, hrãnitã de pâinea spe-
ranþei, garanþia slavei viitoare, este învierea speranþei: ea dã viaþã la
ceea ce este stãpânit de moarte ºi zdrobeºte fãrã milã ceea ce face cu
mândrie ca viaþa sã devinã un idol. 

Aici se aflã inspiraþia profundã a prezenþei creºtine în diferitele împre-
jurãri culturale, politice ºi sociale: în numele „rezervei sale escato-
logice”, care este viitorul promis ºi faþã de care Euharistia este garan-
þie ºi anticipare, Biserica nu se poate identifica cu nici o ideologie, cu
nici o putere politicã, cu nici un sistem, ci trebuie sã ºtie sã fie con-
ºtiinþa criticã a tuturor, readucere în atenþie a începutului ºi a sfârºitu-
lui, stimulent ca pretutindeni sã fie promovatã creºterea omului inte-
gral în toþi oamenii. O Bisericã incomodã ºi neliniºtitoare, liberã ºi slu-
jitoare, nu Biserica sistemului, compromisului sau dezangajãrii vizi-
bile, pe care am fi ispitiþi sã o zidim. Chiar dacã ne face sã fim strãini
ºi peregrini în aceastã lume, patria anticipatã ºi fãgãduitã în amintirea
euharisticã nu ne îndepãrteazã de realitate, ci este putere stimulatoare
ºi criticã la angajare în favoarea dreptãþii ºi a pãcii în acest astãzi al
lumii.

c) Biserica euharisticã este martorã a frumuseþii ce mântuieºte
În sfârºit, amintirea euharisticã a þintei finale umple Biserica de bucu-

rie: ea este popor în sãrbãtoare, care tresaltã deja în speranþã, aprinsã
în ea prin fãgãduinþa primitã ºi rãspânditã în inima sa prin frumuseþea
lui Dumnezeu, oferitã în Acela care este „Pãstorul cel frumos” (cf. In
10,11). Ea este trupul în sãrbãtoare al lui Cristos, ºi nu doar trupul sãu
rãstignit din timpul sãptãmânii. 

În evenimentul euharistic ºi în viaþa care izvorãºte din ea, Biserica
descoperã cã este anticipare militantã a ceea ce a fost fãgãduit în
învierea Celui Umilit. Nu este înfrângere, nu este victorie a morþii, care
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poate sã stingã în comunitatea celor credincioºi puterea speranþei, fãrã
încetare dãruitã ei de cãtre sãrbãtoarea euharisticã, unde ultimul cu-
vânt al vieþii ºi al istoriei este garantat ca un cuvânt de bucurie, ºi nu
de durere, de har, ºi nu de pãcat, de viaþã, ºi nu de moarte, ºi unde În-
tregul se oferã în fragmentul frumuseþii care mântuieºte. 

Asemenea pelerinilor la Muntele Sionului, creºtinii sunt orientaþi
spre þinta întrevãzutã, chiar dacã încã nu o stãpânesc: „M-am bucurat
când mi s-a spus: «Sã mergem la casa Domnului!»” (Ps 122,1). Bucuria
lor nu se naºte din îngâmfarea de a zidi cu mâinele lor o scarã spre cer,
un fel de nou Turn Babel al unei lumi prizoniere sieºi. Ei rãspund che-
mãrii lui Dumnezeu ºi trãiesc faptul, pornind de la evenimentul euharis-
tic, cã Dumnezeu are timp pentru om ºi construieºte împreunã cu el casa
acestuia. 

În celebrarea memorialului euharistic, Ierusalimul, dorit cu dor ºi
aºteptat, coboarã deja din cer: celor credincioºi le rãmâne misiunea de
a trãi misterul Adventului în inima existenþei umane. Va veni ceasul
încercãrii ºi al victoriei aparente a morþii: dar Biserica ºtie cã, în spa-
tele întunericului din prezent, ca în spatele vãlului semnelor euharis-
tice, Cristos este viu ºi activ. El este acela care a învins lumea: El este
prezent în darul Cinei sale, izvorul nesecat al bucuriei Bisericii. Spre
el, chip al eternei frumuseþi a lui Dumnezeu, se îndreaptã suspinele
Bisericii când se adunã pentru aducerea de mulþumire, iar el îi rãs-
punde prin prezenþa sa ºi cu fãgãduinþa: „Da, vin curând” (Ap 22,20).
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1 În acest articol am reluat în traducere româneascã textul capitolului al III-lea din
partea a II-a a tezei de doctorat pe care am susþinut-o în noiembrie 1999, la Universi-
tatea Pontificalã Gregoriana din Roma, având ca titlu „Sinodalitatea ºi/sau conciliari-
tatea, expresie a unitãþii ºi a catolicitãþii Bisericii, în opera teologului ortodox român
Dumitru Stãniloae (1903-1993)”. Teza a fost publicatã în acelaºi an în limba italianã.

2 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, Bucureºti 1978, 208.
3 Stãniloae are o anumitã reþinere în folosirea expresiei „natura teandricã a Bise-

ricii”, aºa cum face teologul grec I. Karmiris, preferând, în schimb, expresia „constitu-
þia teandricã a Bisericii”, pentru a nu lãsa impresia cã, în Bisericã, dumnezeirea ºi uma-
nitatea sunt unite, în sens monofizit, într-o singurã naturã. Cf. D. STÃNILOAE, Teologia
dogmaticã ortodoxã, II, 208, nota 20.

4 D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, StTeol 16 (1964) 183. În aceastã privinþã,
Stãniloae noteazã cu satisfacþie cã ºi ecleziologia catolicã, începând cu Conciliul al II-lea
din Vatican, a început sã pãrãseascã definiþia de naturã juridicã datã în trecut Bisericii,
pentru a afirma acum caracterul mistic al Bisericii. Cf. Ibidem, nota 1.

FIINÞA BISERICII
LA TEOLOGUL ORTODOX DUMITRU STÃNILOAE

ªtefan LUPU
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

În planul salvific al lui Dumnezeu, Biserica reprezintã, dupã Stãni-
loae, împlinirea economiei divine de mântuire1. Nãscutã în ziua de Ru-
salii prin revãrsarea Duhului Sfânt, ea a devenit un instrument de
mântuire ºi de sfinþire pentru toþi aceia care, prin credinþã, se deschid
lucrãrii lui Cristos. În acest sens, Biserica reprezintã „unirea fãrã de
confuzie” dintre Dumnezeu ºi omenire, sau, dupã cum scria el însuºi în
Teologia dogmaticã ortodoxã,

Biserica este un Eu uman comunitar în Hristos ca Tu, dar, în acelaºi timp,
eu-ul ei este Hristos...; Biserica este imanentul care are în ea transcenden-
tul, comunitatea treimicã de Persoane plinã de o nesfârºitã iubire faþã de
lume...; Biserica este Hristos extins cu trupul lui îndumnezeit în umani-
tate, sau umanitatea aceasta unitã cu Hristos ºi având imprimat în ea pe
Hristos cu trupul lui îndumnezeit2.

Fiind „unirea fãrã confuzie” dintre Dumnezeu ºi omenire, Biserica
are o „constituþie teandricã”3, al cãrei conþinut constã în Cristos unit,
dupã natura sa divinã, cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt ºi, dupã natura sa
umanã, cu oamenii. În ce priveºte aceastã identitate specialã a Bise-
ricii, pãrintele Stãniloae sublinia, într-un articol publicat în 1964, cã
Biserica „e o tainã care nu poate fi niciodatã cuprinsã complet într-o
definiþie”4. Din aceastã cauzã, atât sfântul Paul, cât ºi sfinþii pãrinþi ai
Bisericii s-au folosit de imagini pentru a exprima caracterul mistic al 
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Bisericii. Printre acestea, cea mai potrivitã, dupã el, este cea de „trup
al lui Cristos”, întrucât exprimã mai bine decât celelalte faptul cã, în Bise-
ricã, „suntem strâns uniþi atât cu Hristos, cât ºi întreolaltã”5. 

Însã imaginea Bisericii „trup al lui Cristos” nu este singura pe care
o foloseºte autorul nostru pentru a exprima raportul dintre Cristos ºi
Bisericã. Într-un articol publicat în 1966, în care trateazã despre aspec-
tul sacramental al Bisericii, pãrintele Stãniloae afirmã cã Biserica este
o „tainã” sau un „sacrament”:

Dacã taina sau sacramentul în sens larg este unirea lui Dumnezeu cu reali-
tatea vãzutã, în primul rând, cu realitatea umanã, Biserica este ea însãºi,
în totalitatea ei, o tainã, un sacrament, ca extensiune ºi prelungire în timp,
sau ca mediu de iradiere a tainei originare, care este Hristos6.

Dimensiunea sacramentalã a Bisericii rezultã din unirea sa cu „sacra-
mentul originar”, care este Cristos. De aceea, dupã Stãniloae, nu se
poate vorbi despre sacramente ca acþiuni ale Bisericii, fãrã sã se vor-
beascã despre valoarea sacramentalã a Bisericii în general, întrucât
aceasta se menþine ºi creºte, în calitatea sa de sacrament, prin inter-
mediul acþiunilor sacramentale, ºi invers: întrucât Biserica este un sa-
crament în totalitatea sa, existã posibilitatea manifestãrii sale în sacra-
mente.

Hristos, taina originarã, sacramentul originar ºi izvorul a toatã sacramen-
talitatea, îi dã Bisericii calitatea de sacrament ºi o face sã creascã ºi o men-
þine continuu în calitatea de sacrament, prin taine ca acte, unificând cu
sine sau cu trupul sãu tainic, care e Biserica, noi mãdulare ºi menþinându-le
ºi întãrindu-le în aceastã unitate pe cele existente7.

Biserica „trupul lui Cristos” ºi Biserica „sacrament al lui Cristos”
sunt principalele imagini pe care pãrintele Stãniloae le foloseºte pentru
a descrie fiinþa Bisericii. Celelalte imagini, de altfel, foarte dragi sfinþilor
pãrinþi ai Bisericii, ca, de exemplu, cea de „templu” sau de „mireasã”,
se pare cã nu au atras atenþia autorului nostru, chiar dacã trebuie sã
spunem cã ele apar din când în când, ici ºi colo, în scrierile sale. 

Þinând cont de aceste precizãri, sã contemplãm împreunã cu Stãni-
loae aceastã „locuinþã” a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, pornind
tocmai de la aceste imagini.

30

5 D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, 183.
6 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, StTeol 18 (1966) 531-532.
7 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 532. Este interesant de notat

cã, în acest articol, vorbind despre sacramentalitatea Bisericii, Stãniloae face deseori refe-
rire la teologi catolici, ca, de exemplu, O. Casel: „Cristos, Dumnezeu-Om, este misterul
originar [das Urmysterium] (...) Prin Cristos ºi Biserica este unitã «fizic» cu el, mister”,
O. CASEL, Glaube, Gnosis und Mysterium, 225. Dar ºi la Conciliul al II-lea din Vatican,
care spunea întocmai: „cum autem Ecclesia sit în Christo veluti sacramentum seu sig-
num et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis”
(LG 1).



1. Biserica, locuinþa lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor
Fiind „locuinþa” sau „cortul” pe care Dumnezeu l-a fixat în mijlocul

oamenilor pentru a-i face sã participe la viaþa sa, Biserica are un dublu
fundament: unul divino-trinitar ºi celãlalt natural-uman.

1.1. Fundamentul divino-trinitar al Bisericii
Primul fundament al Bisericii, cel intratrinitar, nu trebuie cãutat,

declarã autorul nostru, într-o realitate divinã distinctã de persoanele
divine, ci tocmai în misterul însuºi al vieþii comune a persoanelor
divine. ªi acest fundament trebuie înþeles „nu numai în sensul cã rela-
þiile trinitare divine sunt un model al relaþiilor dintre oameni ºi Bise-
ricã, ci ºi în sensul cã ele sunt o putere care produce ºi adânceºte aceste
relaþii, care se manifestã în ele”8.

Între persoanele divine existã relaþii de unire ºi de iubire care se extind
apoi ºi în viaþa Bisericii: „Ca toþi sã fie una, dupã cum tu, Tatã, eºti în
mine ºi eu în tine, pentru ca ºi ei sã fie una în noi” (In 17,21). Dupã Stãni-
loae, aceastã relaþie de unitate dintre Tatãl ºi Fiul este, pe de o parte,
model pentru unirea ce trebuie sã se realizeze între oameni ºi, pe de
altã parte, principiul interior al acestei uniri, în sensul cã oamenii pot
sã realizeze unirea între ei numai dupã ce s-au unit cu acel „noi” al per-
soanelor divine. De aceea, unitatea membrilor Bisericii devine tot atât
de profundã pe cât este cea dintre persoanele trinitare, chiar dacã
aceastã unitate este o unitate care se realizeazã „dupã har”, ºi nu
„dupã naturã”.

Unitatea membrilor Bisericii este ridicatã la nivelul unitãþii trini-
tare prin intermediul Fiului. Într-adevãr, la întrupare, „Fiul se uneºte
dupã har atât de mult cu oamenii, precum este unit dupã fiinþã cu
Tatãl, având faþã de ei aceeaºi iubire. ªi, desigur, Fiul, adunând în sine
pe oameni, Tatãl iubindu-l pe Fiul, îi iubeºte ºi pe ei cu aceeaºi dra-
goste”9.

Motivul pentru care iubirea intratrinitarã devine principiul consti-
tutiv al Bisericii prin intermediul Fiului constã, dupã Stãniloae, în fap-
tul cã Fiul, prin întrupare ºi recapitularea tuturor lucrurilor în el, îi face
pe oameni sã participe la aceeaºi iubire a Tatãlui de care se bucurã ºi
el ca om. Aceasta înseamnã cã Tatãl îi iubeºte pe oameni cu aceeaºi iu-
bire cu care îl iubeºte pe Fiul, ºi oamenii îl iubesc pe Tatãl cu aceeaºi
iubire a Fiului. Desigur, oamenii participã la iubirea trinitarã nu în baza
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8 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, StTeol 7 (1955) 270.
9 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 270. În aceste afirmaþii, Stãniloae urmeazã

gândurile sfântului Ciril de Alexandria care, în Discursurile 45 ºi 52, spunea cã Fiul lui
Dumnezeu, întrupându-se, se bucurã chiar ºi ca om de aceeaºi iubire a Tatãlui pe care
o avea mai înainte de întrupare, dar pe care acum o revarsã ºi asupra acelora ce sunt
uniþi cu el.
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naturii lor, ca ºi cum ar fi egali în dumnezeire cu Tatãl, ci o primesc
„dupã har”, adicã în dar. Prin urmare, fundamentul divin al Bisericii
nu este constituit numai de Sfânta Treime, în general, ci ºi de Fiul, în
particular.

Explicarea acestei afirmaþii e gãsitã de autorul nostru în reflecþia pe
care sfântul Grigore de Nyssa o face despre rãmânerea lui Moise pe Mun-
tele Sinai10. Lui Moise, care a intrat în negurile divine pe Muntele Sinai,
afirmã pãrintele Bisericii, i-a fost descoperit modelul cortului ºi al tem-
plului pãmântesc, ºi acest cort, care este Cristos, în calitate de putere
ºi înþelepciune a lui Dumnezeu, are o legãturã deosebitã cu Biserica
Fiului lui Dumnezeu. 

Dupã Stãniloae, douã sunt motivele pentru care sfântul Grigore de
Nyssa îl considerã pe Fiul ca model al cortului. Întâi de toate, pentru
cã Fiul este modelul omului, care reprezintã cortul pãmântesc. Acest
cort, ruinat de omul care a pãrãsit cortul ceresc, a fost refãcut de Fiul
lui Dumnezeu, care, la întrupare, a unit din nou cortul pãmântesc cu
cel ceresc. În al doilea rând, pentru cã Fiul lui Dumnezeu, care repre-
zintã cortul ceresc, a pus cortul sãu în omenire. Desigur, imaginea cor-
tului nu este în totalitate potrivitã pentru a exprima realitatea divinã,
însã reuºeºte sã ne facã sã înþelegem energia care pãtrunde tot ceea ce
existã ºi locul unde locuieºte plinãtatea dumnezeirii. Acest cort are, în
afarã de aceasta, o legãturã ºi cu Preasfânta Treime, întrucât în Fiul
este Tatãl ºi Duhul Sfânt. Calitatea de cort sau de templu este, în sfâr-
ºit, mai proprie Fiului, „atât pentru cã în el s-au fãcut toate ºi în el se
vor readuna toate, cât ºi pentru cã omul, care e ºi el un templu, templul
vãzut, are o conformitate deosebitã cu Fiul, legând ºi el, prin cugetare
ºi prin lucrare, totul cu sine”11.

Prin urmare, fundamentul divin al Bisericii se aflã în Dumnezeu, ºi
aceasta din douã motive: mai întâi, pentru cã Preasfânta Treime este
comuniunea perfectã de persoane ºi, al doilea, pentru cã Fiul este „loca-
ºul” de unde provin ºi în care sunt chemate sã se reuneascã toate crea-
turile. Astfel, fundamentul divin al Bisericii poate fi înþeles în douã
sensuri: cel de comuniune ºi cel de locaº. În primul sens, fundamentul
divin al Bisericii este constituit de Treimea imanentã; în al doilea sens,
acest fundament este constituit de Treimea economicã, deoarece în ea
va fi recapitulatã întreaga creaþie. Iar aici, un rol deosebit îi revine Fiului,
întrucât el este acela care realizeazã, atât în opera creaþiei, cât ºi în cea
a mântuirii, legãtura dintre Dumnezeu ºi lume. Între aceste douã sem-
nificaþii, însã, existã o strânsã legãturã: „Prin Fiul ca locaº, oamenii
sunt atraºi în viaþa Sfintei Treimi ca o comuniune, devenind ei înºiºi
comuniune. Prin Fiul, se extinde dragostea intratreimicã între oameni,
sau sunt ridicaþi ei la ea”12.
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10 GRIGORE DE NYSSA, Vita Moysis: PG 44, 381.
11 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 272.
12 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 273.
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13 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 273.
14 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 273.

Acest raport dintre cele douã aspecte ale fundamentului divin al Bi-
sericii are, dupã pãrintele Stãniloae, o anumitã rezonanþã chiar ºi în
experienþa umanã. Omul, fiind ºi el creat ca „templu”, dupã imaginea
Fiului, nu a fost creat ca persoanã solitarã, ci ca membru al unei comu-
nitãþi umane.

Omul e bisericã nu numai în sensul de locaº, ci ºi în sensul de membru al
comunitãþii, sau e locaº în sensul cã e destinat sã facã loc în sine semenilor
sãi, cã nu poate exista ca locaº gol: locaºul e loc de împreunã vieþuire ºi,
fãrã aceasta, locaºul nu-ºi împlineºte rostul de locaº. Astfel, ºi Fiul, fiind
model al omului locaº, e, în acelaºi timp, membru al unei comunitãþi trei-
mice, e locaº ce îi are în sine pe Tatãl ºi pe Duhul Sfânt. Precum omul nu
poate fi conceput ca existând singuratic, aºa, nici Fiul nu poate fi conceput
decât în unire cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt13.

1.2. Fundamentul natural-uman al Bisericii
Prin Fiul lui Dumnezeu, iubirea intratrinitarã îºi stabileºte locuinþa

în mijlocul oamenilor, mai întâi prin creaþie ºi, apoi, prin întruparea,
pãtimirea ºi învierea lui Isus Cristos. Însã dacã fundamentul divin se
reflectã în natura umanã, atunci putem vorbi ºi de un fundament natu-
ral-uman al Bisericii.

În acest sens, teologul român afirmã cã o primã Bisericã se afla deja
în paradisul pãmântesc, cu primii oameni, întrucât creaþia este deja o
pregãtire a Bisericii. Dupã pãcatul primilor oameni, Dumnezeu a pus
bazele acelei realitãþi care a fost numitã „Biserica vechii alianþe”. Cu
toate acestea, ºi în lumea pãgânã a continuat sã existe o „sterilã Bise-
ricã pãgânã”, deoarece, dupã pãcatul ºi distrugerea primei Biserici, în
om a mai rãmas o idee despre chemarea sa ºi, totodatã, ideea despre Bi-
sericã, chiar dacã aceasta era simþitã mai curând ca o „obsesie” decât
ca o realitate. Toate aceste forme de Biserici vor ajunge la plinãtatea
lor în Biserica fondatã de Dumnezeu în Isus Cristos, în ziua de Rusalii.

Fundamentul natural-uman al Bisericii, sau, mai bine zis, funda-
mentul eclezial al naturii omeneºti, ca reflex al fundamentului divin al
Bisericii, dupã pãrintele Stãniloae, constã „în unitatea firii ºi în plura-
litatea persoanelor care rãmân în aceastã unitate”14. E adevãrat cã
pãcatul a rupt aceastã unitate naturalã, transformând persoanele, care
la început erau unitãþi intercomunicante, în indivizi, adicã în „unitãþi”
dominate de dorinþa de a rupe legãtura naturalã dintre ele, însã nu a
putut s-o distrugã în totalitate. 

Deºi prezentã în creaþie, Biserica nu putea fi constituitã numai de ele-
mentul natural-uman, ci „din întâlnirea naturalului cu supranaturalul,
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a omenescului cu dumnezeiescul”15. Cu alte cuvinte, elementul uman
trebuia mai întâi sã intre în „locuinþa cereascã” a Fiului, pentru a deveni
apoi, împreunã cu acesta, Bisericã. În opinia autorului nostru, acesta
este motivul pentru care autorul Apocalipsului vede Biserica precum
Cetatea sfântã, Ierusalimul ceresc, care coboarã din înãlþime ºi care îºi
va dezvãlui în mod complet strãlucirea sa numai la sfârºitul veacurilor,
atunci când elementul divin va fi transfigurat în întregime elementul
uman (cf. Ap 21,2).

1.3. Fiinþa teandricã a Bisericii
Dacã Biserica este constituitã din unirea elementului divin cu cel

uman, aceasta înseamnã cã fiinþa Bisericii este teandricã. Fiinþa tean-
dricã a Bisericii, dupã pãrintele Stãniloae, trebuie înþeleasã în sensul cã,

numai în Fiul cel întrupat, temeiul intratreimic al Bisericii se întâlneºte cu
aspiraþia umanitãþii dupã ea, împlinind-o, dragostea intratreimicã se comu-
nicã real oamenilor ºi unirea între Tatãl ºi Fiul devine unire între Tatãl ºi
oameni în Hristos prin Duhul Sfânt, sau comuniunea treimicã devine ºi comu-
niune între Dumnezeu ºi oameni16.

Primul pas pentru „a extinde” viaþa trinitarã în lume ºi pentru a
înãlþa omenirea în „locuinþa cereascã” a fost fãcut de Fiul lui Dumnezeu
la întruparea sa, când dumnezeirea s-a unit hipostatic cu natura umanã.
Planul divin, însã, a fost dus la împlinire în ziua Rusaliilor, când

o seamã de persoane umane au devenit ºi ele locaºuri ale Duhului Sfânt, pre-
cum e Fiul ca persoanã treimicã din veci ºi precum a devenit ºi ca om în
mod deplin de la înãlþarea la dreapta Tatãlui. Cãci trebuia sã redevinã
omul locaº al lui Dumnezeu, ca, prin aceasta, sã redevinã locaº ºi pentru
semenii sãi. Trebuia sã se restabileascã comuniunea între el ºi Dumnezeu,
ca sã se poatã restabili ºi între el ºi semeni. Dar nu înainte de aceasta, ci deo-
datã. De aceea, nu s-a putut naºte Biserica numai printr-un singur om, ci
prin mai mulþi deodatã17.

Fiinþa Bisericii este teandricã ºi iniþiativa constituirii sale îi apar-
þine lui Dumnezeu. Plecând de aici, teologul român subliniazã cã Bise-
rica are un aspect „obiectiv”, divin, ºi unul „subiectiv”, uman. Primul 
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15 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 274. În aceastã privinþã, Stãniloae este de
acord cu V. Lossky care, la rândul sãu, scria: „Din ziua Rusaliilor, universul creat ºi limi-
tat poartã în sine însuºi un trup nou, posedând o plinãtate necreatã ºi nelimitatã, pe
care lumea nu o poate cuprinde. Acest trup nou este Biserica: plinãtatea pe care ea o
conþine este harul, profunzimea energiilor divine, pentru care ºi prin care a fost creatã
lumea (...) Universul întreg e chemat sã intre în Bisericã, pentru a deveni Biserica lui
Cristos, pentru a fi transformatã, la sfârºitul veacurilor, în împãrãþia veºnicã a lui Dum-
nezeu. Creatã din nimic, lumea îºi aflã împlinirea ei în Bisericã”, V. LOSSKY, Essai de
la théologie mystique d'Orient, Paris 1944, 107-108.

16 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275.
17 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275.



vrea sã spunã cã Biserica a fost instituitã de Dumnezeu în Isus Cristos
ºi, în existenþa ei, depinde de Dumnezeu, ºi nu de oameni. Al doilea, în
schimb, se referã la faptul cã Biserica se constituie ºi continuã sã existe
nu numai prin opera lui Dumnezeu, ci ºi prin adeziunea oamenilor. Din
acest motiv, Biserica a fost instituitã o singurã datã: atunci când „ener-
giile divine”, manifestate sub forma limbilor de foc, au fost revãrsate
asupra apostolilor, ºi de atunci au rãmas ºi continuã sã fie active în Bise-
ricã.

Biserica nu e numai comuniune de oameni, întemeiatã la un moment dat
de ei înºiºi, pentru a cultiva sentimentul religios, ci o realitate întemeiatã
în ziua Cincizecimii de Hristos ºi în Hristos prin Duhul Sfânt. Locaºul ce-
resc, ambianþa divinã, mediul divin al Bisericii a fost pus la dispoziþia oame-
nilor în ziua aceea când s-a produs ºi prima comunitate între oameni. De
atunci, toþi cei ce vor sã facã parte din Bisericã intrã în acel locaº, care e
Hristos, intrând prin aceasta sub lucrarea Duhului Sfânt18.

Pãrintele Stãniloae subliniazã apoi cã, în ce priveºte fiinþa teandricã
a Bisericii, trebuie sã se þinã împreunã dimensiunea cristologicã ºi cea
pneumatologicã, deoarece prima îi oferã Bisericii un aspect de stabili-
tate, iar a doua, unul dinamic. Astfel, pentru toþi aceia care cred, Bise-
rica este locaºul divin, stabil, iar pentru cei care locuiesc în acest locaº,
ea este „laboratorul” unde se realizeazã îndumnezeirea lor.

Iisus Hristos îi poartã pe toþi în sine ca locaº sfânt ºi sfinþitor, aºteptând ca
toþi sã vadã frumuseþea lui. Sau Hristos e în toþi ca o comoarã ce aºteaptã
sã fie descoperitã de conºtiinþa celor în care se aflã el. Lucrarea aceasta se
atribuie cu deosebire Duhului Sfânt. El îi face pe cei din Hristos sã-ºi dea
seama cã sunt în el. Hristos e în adâncul credincioºilor de la botez, dar
adâncul acesta devine sensibil la prezenþa lui prin Duhul Sfânt, care pune
în miºcare voia omului19.
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18 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275. Realitatea teandricã a Bisericii se mani-
festã în douã sensuri: de locaº ceresc ºi de comuniune. De aceea, Stãniloae este critic
faþã de ecleziologia catolicã ºi cea protestantã, care, prima, concepe Biserica, pur ºi sim-
plu, ca o societate juridicã dintre oameni – suntem în 1955 –, uitând cã „locaºul” comu-
nitãþii umane este pãtruns de prezenþa divinã, în timp ce a doua, afirmând posibili-
tatea comuniunii unui singur individ cu Dumnezeu, uitã cã comuniunea dintre oameni
este o componentã esenþialã a Bisericii ºi reduce Biserica la o sumã de „monade” care comu-
nicã în mod exclusiv cu Dumnezeu. Cf. Ibidem.

19 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275-276. Aceste douã aspecte, cristologic ºi
pneumatologic, explicã, în viziunea lui Stãniloae, paradoxul cã în Bisericã existã pãcã-
toºi, dar, în acelaºi timp, ea este nepãtatã. Mai mult, pãcãtoºii în Bisericã sunt diferiþi
de cei care nu fac parte din Bisericã, adicã ereticii ºi schismaticii. Primii pot sã se
îndrepte, întrucât, neîndreptãþind pãcatele lor, recunosc autoritatea Bisericii, ceilalþi,
în schimb nu. Într-adevãr, nemairecunoscând Biserica de mamã ºi învãþãtoare, se situ-
eazã deasupra autoritãþii sale. Cf. Ibidem, 276.
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2. Biserica, trupul mistic al lui Cristos în Duhul Sfânt
Dintre diferitele imagini pe care tradiþia biblicã ºi patristicã le-a folo-

sit pentru a exprima raportul de unitate ºi distincþie dintre Cristos ºi Bise-
ricã, am notat cã pãrintele Stãniloae l-a preferat pe cel de „trup al lui
Cristos”, sau, mai precis, pentru a folosi cuvintele lui: „trup mistic al
lui Cristos în Duhul Sfânt”. Noþiunea de Bisericã, trup mistic al lui
Cristos, în concepþia autorului nostru, subliniazã faptul cã „unul nu
poate fi vãzut fãrã altul ºi nu se poate vorbi despre unul fãrã celãlalt”20. 

Dacã Biserica este „trupul”, atunci Cristos este „capul” ei21. În cali-
tate de cap al Bisericii, adicã de fundament ºi izvor al vieþii dumneze-
ieºti, rolul lui Cristos constã mai ales în a uni mãdularele Bisericii ºi în
a fi modelul acestora, fãcându-le asemenea lui.

2.1. Fiul lui Dumnezeu întrupat, fundamentul Bisericii
Fiul lui Dumnezeu a început sã-i adune pe oameni în trupul sãu ºi

sã-i modeleze dupã imaginea sa încã de la întrupare. Aceasta înseamnã
cã în natura umanã luatã de Cristos este prezentã în mod potenþial Bi-
serica întreagã ºi, deci, întruparea reprezintã „fundamentul potenþial”
al Bisericii, întrucât în acel moment el a intrat, chiar dacã într-un mod
imperfect, în comuniune cu oamenii. Comuniunea perfectã s-a realizat,
în schimb, o datã cu misterul pascal al lui Cristos. În sprijinul acestei
teze, teologul român aduce textul sfântului Atanasiu, care, vorbind des-
pre întruparea Fiului lui Dumnezeu, spunea:

Domnul a luat un trup care este primiþia Bisericii (...) Aºadar, primiþia, pri-
mind un nume care este mai presus de orice alt nume, a înãlþat în mod poten-
þial ºi amestecul, care s-a aºezat alãturi de el. De aceea, ºi cei înãlþaþi împre-
unã cu el au primit harul de a se numi dumnezei ºi fii ai lui Dumnezeu. Mai
întâi, aºadar, Domnul a înviat din morþi ºi a înãlþat în sine trupul sãu. Apoi
va înãlþa ºi membrele trupului sãu, întrucât este Dumnezeu, tot ceea ce a
luat cu Întruparea22.

Teologul grec I. Karmiris, la care pãrintele Stãniloae face referinþã,
spunea la fel:
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20 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 209.
21 Pentru a argumenta aceastã afirmaþie, pãrintele Stãniloae face referinþã la o

seamã de texte pauline, în care sfântul Paul afirmã în mod explicit fie cã Cristos este
capul Bisericii (Col 1,18.24; Ef 1,22-23; 4,5-16; 5,23), fie cã Biserica este trupul lui Cris-
tos (Rom 12,4-8; 1Cor 6,15-16; Ef 1,22-23, Col 2,18-19). Fãrã a face o analizã a acestor
texte, autorul nostru se limiteazã sã sublinieze cã sfântul Paul, numindu-l pe Cristos
cap al Bisericii, vrea sã precizeze cã, „datoritã acestui fapt, trupul este împlinit, hrãnit
în creºterea sa ºi armonizarea sa, fiind mântuit de Cristos”, D. STÃNILOAE, Teologia
dogmaticã ortodoxã, II, 211. Apoi, citându-l pe I. Karmiris, spune cã Cristos este capul
trupului Bisericii, pentru cã „în acest trup se trãieºte noua viaþã a lui Cristos în Duhul
Sfânt, ºi în el se oferã tuturor membrelor trupului harul, mântuirea ºi viaþa divinã a
Capului”, Ibidem.

22 ATANASIU DE ALEXANDRIA, De Incarnatione Verbi, 12: PG 25, 10.



Deja de la întrupare, în natura asumatã de Cristos a fost cuprinsã întreaga rea-
litate umanã, ca un tot unitar, modelând astfel trupul sãu mistic, organis-
mul divino-uman al Bisericii, al cãrui cap este Cristos, prin intermediul cã-
ruia aceastã realitate decãzutã s-a unit din nou cu Dumnezeu, reînnoitã ºi
sfinþitã ca o creaþie nouã. Aºadar, Biserica, în calitate de trup al lui Cristos,
a fost modelatã de puterea prezentã în natura noastrã luatã de Cristos,
care îi cuprinde ºi îi încorporeazã pe toþi aceia care cred în el, în baza uni-
tãþii întregii fiinþe umane, cãreia îi aparþine ºi natura umanã a lui Dum-
nezeu-Cuvânt23.

Dacã Cristos adunã ºi modeleazã în sine însuºi întreaga realitate
umanã, atunci rolul sãu, în calitate de cap al trupului, este ca cel al
unui principiu (arché), care are în sine însuºi puterea de a duce la înde-
plinire aceastã lucrare.

Astfel, Hristos, în calitate de cap al Bisericii, e „izvorul pururi curgãtor al
vieþii dumnezeieºti ºi al harului din ea” [Karmiris], al Sfântului Duh care
din Hristos curge necontenit în Bisericã, fiind ca un fel de „suflet al trupu-
lui”. Curge energia Duhului din Hristos-Capul, cum curge mirul pe barba
lui Aron, pe marginea veºmintelor lui, ajungând la toþi cei pãrtaºi la el,
care participã ºi la ungerea lui, „fiecare cât poate cuprinde”. Biserica este,
aºadar, singura care are cu Hristos o legãturã totalã ºi imediatã. Tocmai
prin aceastã legãturã se constituie Biserica24.

2.2. Cristos-Capul, principiul ºi modelatorul vieþii credincioºilor
Isus Cristos este capul Bisericii, adicã este izvor ºi model de viaþã

pentru credincioºii uniþi cu el. Cristos a dobândit aceastã calitate în
momentul în care a înãlþat „pârga” naturii umane la stare de sacrificiu
ºi de înviere, stare care îi permite sã se „imprime”, prin Duhul Sfânt,
în credincioºi ºi sã-i facã asemenea lui.

Hristos a devenit capul Bisericii prin faptul cã Ipostasul divin ºi-a asumat
chipul uman, pârga firii noastre, luând ca om o poziþie centralã între
oameni. Dar aceastã poziþie devine eficientã numai întrucât ne poate
comunica, prin Duhul, în formã omeneascã, puterea dumnezeiascã ºi ne
poate face sã ne imprimãm de el ca de modelul adevãrat al omului, de omul
îndumnezeit25.

Isus Cristos poartã imprimate în trupul sãu starea de jertfã ºi de învi-
ere, pentru a înãlþa ºi omenirea la starea de jertfã ºi de înviere, intro-
ducând-o astfel în comuniunea divinã. Într-adevãr, dupã cum scrie auto-
rul nostru, „numai prin jertfã, predându-ne lui Dumnezeu, dãrâmãm 
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23 I. KARMIRIS, „Ej:" OD4FJ@b Ó XFJ4< Z t+6680F\"”, t+6680F\", 15-16 (1962)
367, citat în D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, 185.

24 D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, 185.
25 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 210.
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zidurile care ne închid în mãrginirea noastrã ºi intrãm în comuniune
deplinã cu Dumnezeu ºi cu semenii”26. 

Mergând pe linia sfinþilor pãrinþi ai Bisericii, teologul român subli-
niazã, apoi, cã Isus Cristos a devenit cap al Bisericii în urma misterului
întrupãrii, pãtimirii ºi învierii, momente care nu trebuie înþelese ca
fiind separate între ele, ci unite.

Prin Întrupare, Hristos a pus numai prima temelie a Bisericii, luând „pârga
firii noastre”. Trupul asumat de el devine temelia deplinã a Bisericii, întru-
cât el a trecut prin moarte ºi înviere. Numai astfel trupul lui e izvorul de
unde curge în noi puterea morþii pentru pãcate ºi a învierii; numai aºa,
trupul lui, devenit deplin pneumatizat ºi transparent pentru infinita viaþã
dumnezeiascã, se face mediul prin care primim aceastã viaþã ºi noi27.

Ca sã poatã deveni capul Bisericii, Cristos trebuie sã aibã ceva în co-
mun cu cei care constituie trupul sãu ºi, în acelaºi timp, ceva care îl dis-
tinge de ei. Elementul comun dintre Cristos ºi omenire este natura
umanã pe care el a luat-o o datã cu întruparea, în timp ce elementul ce
îl distinge este dumnezeirea sa. Astfel, Cristos poate sã comunice tru-
pului sãu o viaþã ºi o luminã mult mai intensã decât cea pe care un cap
uman poate sã o comunice trupului sãu.

Prin calitatea sa de Dumnezeu, dar ºi prin calitatea trupului sãu înviat,
Hristos e capul prin excelenþã al întregii creaþiuni, fiind ridicat mai presus
de tot ce e omenesc ºi creat, neavând mai presus de sine un alt cap. Dar el
este în mod special capul umanitãþii adunate în el, pentru cã s-a fãcut ºi om
ºi a înviat ca om28.

Însã, pentru a intra într-o legãturã organicã cu omenirea ºi pentru
a-i împãrtãºi viaþa divinã, Fiul lui Dumnezeu trebuie sã aibã în sine
ceva care sã-l facã potrivit pentru aceasta, dupã cum ºi omenirea tre-
buie sã aibã ceva în sine care sã-i permitã Fiului lui Dumnezeu de a se
întrupa ºi de a deveni capul ei. În acest mod, Fiul lui Dumnezeu putea
sã comunice omenirii, în forme omeneºti, lumina ºi viaþa divinã, dar
fãrã sã o nimiceascã în el însãºi. Este vorba, deci, de o anumitã „adec-
vare” între Cristos ºi omenire ºi dintre omenire ºi Cristos, dupã cum a
avut loc mai întâi în unirea ipostaticã, atunci când natura umanã ºi
natura divinã s-au unit în persoana Cuvântului lui Dumnezeu.

Asumându-ºi umanitatea ca trup al sãu, Cuvântul divin o face aseme-
nea lui ºi, apoi, devenind capul Bisericii, face astfel ca umanitatea fiecã-
rui membru al Bisericii sã devinã mereu tot mai asemenea lui. Dar, no-
teazã pãrintele Stãniloae, aceasta nu are loc fãrã colaborarea omului,
întrucât fiinþele umane, care formeazã edificiul Bisericii, sunt, dupã
expresia sfântului Ciril de Alexandria, „pietre inteligente”:
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26 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 210.
27 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 213.
28 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 213.



Aceste pietre inteligibile, fiind fiinþele umane înzestrate cu minte, iar min-
þile fiind la fel ca mintea omeneascã a lui Hristos ºi putându-se deschide
spre infinitul dumnezeiesc, acest infinit le vine prin mintea lui Hristos, care,
fiind purtatã de Ipostasul vieþii ºi luminii dumnezeieºti infinite, poate trans-
mite, de fapt, prin sine minþilor omeneºti ºi fiinþelor omeneºti întregi
aceastã infinitate de viaþã ºi de luminã29.

În acest sens, „slava” Bisericii este superioarã slavei „templului strã-
vechi”, pentru cã, declarã teologul român, în timp ce templul de la Ieru-
salim era construit din pietre materiale ºi slava Domnului se rãspân-
dea într-un anumit sens din exterior, templul Bisericii este construit
nu numai din „pietre inteligibile”, ci, în acest edificiu, însuºi Fiul lui Dum-
nezeu se pune ca „piatrã unghiularã”, care susþine ºi este inseparabilã
de comunitatea umanã. Mai mult, în Bisericã, slava lui Dumnezeu se
transmite prin mintea umanã a lui Isus Cristos ºi, deci, ea participã în
mod imediat la slava lui Dumnezeu. Astfel, Cristos este „Pantocra-
torul” Bisericii într-un mod diferit de cum este „Pantocratorul” crea-
þiei. Într-adevãr, Cristos are în sine însuºi Biserica ca un trup unitar ºi
personal ºi este într-un dialog imediat ºi „simfonic” cu fiecare membru
al acestui trup ºi cu toþi împreunã.

Este adevãrat cã omenirea fusese deja creatã ca un „trup dialogic”,
însã, dupã ce a fost adunatã în Cristos, ea a devenit un trup dialogic
mult mai „simfonic”, întrucât

fãrã un cap care, pe de o parte, sã fie un cap din rândul membrilor ei ºi, pe
de alta, un cap superior ei, capul absolut, omenirea nu poate actualiza de-
plin calitatea de corp, cãci mãdularele din care e constituit, fiind egale, nu
acceptã uºor unitatea sub un cap dintre ele, pentru cã nici unul dintre ele
ne le deschide un orizont mai presus de ele ºi nu le ridicã în acest orizont
ºi nu le pune în legãturã cu puterile de viaþã infinitã30.

În calitate de cap al Bisericii, aºadar, Cristos nu eliminã calitatea de
persoanã a membrilor Bisericii, dimpotrivã, participând la lumina ºi la
energia care emanã din el, persoanele umane sunt responsabilizate în
creºterea lor ºi, deci, în realizarea lor personalã. În acest fel, afirmã
Stãniloae, persoanele umane regãsesc în Cristos armonia unui trup pe
deplin realizat, recunoscând în el unicul izvor al luminii transcendente
în care pot cu adevãrat sã se înalþe.

Avându-l pe Hristos cap ºi fiind constituitã astfel Bisericã, umanitatea are
prin aceasta transcendenþa ultimã în legãturã intimã cu sine, ca ipostas viu
ºi iubitor al ei; ea se poate transcede pe sine, ajutatã de acest ipostas funda-
mental, ºi totuºi, coborât în rândul ipostasurilor umane; ea se aflã prin el
într-o nesfârºitã transcendere31.

FIINÞA BISERICII LA TEOLOGUL ORTODOX DUMITRU STÃNILOAE 39

29 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 215.
30 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 216-217.
31 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 217-218.
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De aici rezultã cã Biserica trãieºte o viaþã diferitã de cea pe care o
trãieºte omenirea naturalã. „Slava” care umple edificiul Bisericii coin-
cide cu faptul cã membrii sãi au primit demnitatea fiilor lui Dumnezeu,
adicã cea mai înaltã comuniune cu Tatãl. Însã demnitatea fiilor, care
constã nu numai în a vedea, ci ºi în a participa la slava pe care o posedã
Cuvântul lui Dumnezeu întrupat ºi ca om, se obþine, dupã pãrintele Stã-
niloae, prin transcenderea vieþii naturale ºi limitate cãtre lumina infi-
nitã a lui Dumnezeu, cãtre intimitatea relaþiei filiale cu el. Acesta este
un progres permanent ºi drumul cãtre înviere ºi nemurire începe deja
în timpul vieþii pãmânteºti.

Aºadar, în viziunea autorului nostru, Cristos a devenit capul Bisericii
mai întâi la întrupare, atunci când a luat „pârga” naturii umane, ºi
apoi prin misterul sãu pascal, când, acceptând starea de sacrificiu ºi învin-
gând moartea, a putut sã le comunice ºi oamenilor aceastã stare
sacrificalã, pentru a-i elibera de limitele lor ºi pentru a-i face sã intre
în comuniune cu viaþa divinã prezentã în trupul sãu. Astfel, Biserica
este o viaþã nouã în Cristos ºi în Duhul Sfânt, o unitate de viaþã caris-
maticã, un organism viu ºi unitar, din capul cãruia curge în toate mem-
brele trupului noua viaþã spiritualã, prin Duhul Sfânt.

2.3. Unirea sponsalã a Bisericii cu Cristos
Între Cristos ºi Bisericã existã, deci, o unitate perfectã, cvasi-orga-

nicã. Reflectând asupra acestei uniri, teologia patristicã a dezvoltat con-
ceptul paulin al Bisericii ca „pleroma” lui Cristos, în sensul cã ome-
nirea credincioasã unitã cu Cristos reprezintã „împlinirea” lui Cristos-
capul. De exemplu, sfântul Ioan Gurã de Aur spunea cã „Cristos, în cali-
tate de cap, are nevoie de membrele sale. Aceasta înseamnã: capul va
fi complet atunci când trupul sãu va fi complet”32. Sau formula deja fai-
moasã a sfântului Augustin: „Fit totus Christus caput et membra et ex
multis unus”, adicã Cristos este întreg numai în plinãtatea Bisericii:
„totus Christus în plenitudine Ecclesiae”33.

Contemplând misterul perfectei uniri dintre Cristos ºi Bisericã, pãrin-
tele Stãniloae scrie: „Nici Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, nu-ºi poate
actualiza ºi manifesta toate splendorile divinitãþii sale ºi nici noi nu ne
putem arãta integritatea posibilitãþilor noastre fãrã Hristos”34. La baza
acestei convingeri se aflã afirmaþia sfântului Augustin care spunea cã
Cristos ºi credincioºii formeazã „unus homo”, „una eademque persona”.
Acelaºi gând îl exprima ºi teologul grec Karmiris atunci când scria cã
Cristos este, într-un anumit sens, „eu-l” Bisericii, întrucât ea nu are
persoanã proprie (hypostasis), ci este o unicã persoanã a lui Cristos ºi
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a membrelor sale. Cu toate acestea, autorul nostru se simte îndreptãþit
sã mai nuanþeze aceste afirmaþii de fond pentru a scoate în evidenþã
diferenþa ce existã între persoana individualã ºi modul în care Cristos
trãieºte în oameni ca în ceva care aparþine persoanei sale, precum ºi
modul în care oamenii se simt în el ca într-o singurã persoanã. În
aceastã privinþã, el noteazã cã sfântul Ioan Gurã de Aur, chiar dacã
insistã asupra unirii dintre Bisericã ºi Cristos, evitã totuºi sã-i dea
acestei unitãþi numele de persoanã35.

Prin urmare, scrie pãrintele Stãniloae, dacã spunem cã între Cristos
ºi Bisericã existã o unire perfectã, aceasta nu înseamnã cã Biserica s-a
transformat în Cristos. Oricât de divinizatã ar putea sã fie umanitatea
credincioºilor, ea nu este schimbatã în Cristos-Capul, nici nu devine
vreodatã parte constitutivã a lui Cristos, aºa cum a devenit natura sa
umanã personalã, ci rãmâne doar „trup” al capului. Într-adevãr, ome-
nirea este unitã cu Cristos nu în mod ipostatic, ci prin energiile care
izvorãsc din el, iar credincioºii îºi însuºesc opera salvificã a lui Cristos,
ºi nu persoana sa.

Aºadar, pentru a exprima unirea Bisericii cu Cristos ºi pentru a
salva existenþa celor douã pãrþi, dupã autorul nostru, trebuie sã folo-
sim formula Conciliului din Calcedon ºi sã spunem cã omenirea este
unitã cu Cristos „fãrã confuzie ºi fãrã schimbare”. Avem, deci, o „tai-
nicã perihorezã”, care nu trebuie confundatã cu perihoreza existentã
dintre cele douã naturi ale lui Cristos. Prin urmare, expresia trebuie
folositã, aici, numai într-un mod analogic, deoarece, în timp ce în uni-
rea ipostaticã formula aratã raportul dintre cele douã naturi ale lui
Cristos, în cazul nostru, în schimb, ea se referã nu numai la raportul
dintre Cristos ºi Bisericã, ci ºi la cel dintre Cristos ºi persoanele credin-
cioºilor, precum ºi la cel al relaþiei dintre credincioºi. Iatã cum explicã
pãrintele Stãniloae aceastã analogie:

Precum în Hristos firile sunt unite între ele într-o persoanã, fãrã ca ele
însele sã înceteze de a mai exista, aºa în Bisericã persoanele umane credin-
cioase sunt unite cu persoana lui Hristos tot mai mult în lucrare ºi voinþã
ºi, prin aceasta, într-o unitate care le înglobeazã, fãrã ca persoanele sã se
contopeascã într-o singurã persoanã. Fiecare dintre ele se miºcã în jurul celei-
lalte ºi în cealaltã, într-o perihorezã, într-o interioritate reciprocã, care le
salveazã existenþa de sine, ba chiar le-o dezvoltã36.

Perihoreza dintre Cristos ºi omenire se realizeazã numai dacã Cristos
reprezintã centrul gravitaþional al credincioºilor, adicã dacã el este pre-
zent în toþi ca „soarele” care îi uneºte pe oamenii prezenþi în el. ªi au-
torul nostru exprimã toate acestea cu o imagine foarte frumoasã. Bise-
rica, spune el, este o „simfonie pluripersonalã”, în care fiecare persoanã,
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asemenea unei note muzicale, este legatã de celelalte. În aceastã sim-
fonie, Cristos e ca un laitmotiv care uneºte ºi dã o direcþie acestor note
muzicale, în timp ce toate contribuie la concretizarea ºi la revelarea
acestui laitmotiv, precum ºi la reciproca lor valorizare. Prin urmare,
unirea fãrã confuzie a umanitãþii cu Cristos este o unire de relaþie, ase-
mãnãtoare unirii dintre persoanele care se iubesc.

Fiecare persoanã din relaþia de iubire o poartã pe cealaltã în sine, dar, în
acelaºi timp, o are ca pe un tu deosebit, iar dacã sunt mai multe persoanele,
ca pe un voi deosebit. În Bisericã se întreþes relaþiile eu-tu, eu-voi, noi-tu,
noi-voi. Dar relaþia care le dominã ºi le susþine pe toate este aceea de: noi-
Tu, adicã noi, credincioºii, ºi Tu, Hristoase, ºi în cadrul ei: eu-Tu, adicã eu,
credinciosul, ºi tu, Hristoase. Hristos, în relaþiile acestea, care constituie Bise-
rica, este superior relaþiilor între credincioºii din Bisericã. El e capul supe-
rior trupului; Biserica ca o comunitate de eu-ri, ca un noi colectiv, priveºte
la el în sus37.

Sfântul Paul, pentru a exprima raportul dintre Cristos ºi Bisericã, s-
a folosit de imaginea nupþialã a mirelui ºi a miresei. Între aceºtia, uni-
rea este perfectã, dar persoanele nu se confundã, fapt pentru care uni-
rea nu este staticã, ci dinamicã. Aceasta înseamnã cã, în timp ce Bise-
rica, pe de o parte, este unitã cu Cristos, pe de altã parte, aspirã cãtre
Cristos, îl invocã, în rugãciune, ca mireasa din Cântarea Cântãrilor, sau
doreºte o unire mereu mai profundã. Biserica, aºadar, trãieºte într-o per-
manentã epiclezã, iar respiraþia ei este rugãciunea.

2.4. Relaþia Bisericii cu Tatãl
În viziunea pãrintelui Stãniloae, deci, Cristos era capul Bisericii încã

de la întrupare, însã aceasta nu era suficientã pentru a face din Cristos
capul care îi duce pe oameni la mântuire ºi la slava fiilor lui Dumnezeu,
deoarece umanitatea pe care ºi-a asumat-o prin întrupare nu avea încã
toate atributele necesare pentru ca el sã poatã locui în oameni ºi, astfel,
sã-i umple de lumina ºi de energia care sã-i conducã la viaþa incorupti-
bilã ºi veºnicã a lui Dumnezeu.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu constituie doar primul act al „dra-
mei” prin care el devine cap al omenirii în vederea mântuirii. În conti-
nuare, era necesar ca ºi natura umanã asumatã de el sã fie transfor-
matã pentru ca Fiul lui Dumnezeu sã-ºi poatã asuma rolul de cap al
omenirii ºi ca om. Autorul nostru se referã aici la faptul cã

natura umanã în Hristos trebuia sã învingã prin ascultarea desãvârºitã ºi
iubitoare de voia dumnezeiascã, una cu voia Tatãlui, sau prin conformarea 
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37 D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, 187. În legãturã cu aceasta, Stãniloae ob-
serva într-o notã cã diferenþa dintre ecleziologiile Bisericilor separate constã în faptul
cã, deºi fiecare dintre ele se bazeazã pe o relaþie cu Cristos, aceastã relaþie este de tipul
noi-Tu, care se opune lui voi a celorlalte comunitãþi. În schimb, noi al Bisericii adevã-
rate, spune el, trebuie sã fie un noi universal. Cf. Ibidem, nota 19.



cu ea ºi prin suportarea morþii pe cruce, afectele înrobitoare intrate în firea
noastrã prin pãcat ca tot atâtea slãbiciuni, ºi moartea ca ultimã consecinþã
a lor, deschizându-se astfel vederii neîmpiedicate a orizontului infinit al dumne-
zeirii ºi participãrii la el ºi vieþii în el, stare care este obþinutã prin înviere38.

Cu alte cuvinte, natura umanã pe care Cristos ºi-a luat-o prin întru-
pare a fost condusã la comuniunea divinã prin misterul pãtimirii ºi în-
vierii sale. Dupã aceste evenimente, Cristos a ajuns cap al umanitãþii ºi
ca om. Drumul parcurs de natura umanã în Cristos a fãcut posibil ºi
drumul umanitãþii în Bisericã, deoarece este vorba de aceeaºi creºtere
pentru a ajunge la relaþia intimã cu Dumnezeu ºi la eliberarea de scla-
via stricãciunii, ca urmare a pãcatului. În aceastã perspectivã, mântu-
irea oamenilor va fi desãvârºitã numai atunci când

vom face în mod liber, sub conducerea Capului-Hristos, un drum asemãnã-
tor aceluia pe care l-a fãcut pârga noastrã în el pentru a ajunge la starea de-
plinei îndumnezeiri. Numai aºa s-a putut bucura natura asumatã de el de
toatã transcenderea peste ea însãºi în Dumnezeu, pe care i-o putea oferi
Ipostasul dumnezeiesc în care a fost asumatã, ºi numai fãcând ºi noi aºa,
din puterea concentratã în ea, datoritã ºi efortului ei, putem fi înãlþaþi în
mod real spre participarea la ceea ce ne poate procura Capul-Hristos: infi-
nitatea vieþii dumnezeieºti ºi libertatea în ea39.

Umanitatea lui Cristos, aºadar, s-a deschis comuniunii cu Dumnezeu
prin starea de sacrificiu ºi, astfel, a putut sã comunice Bisericii viaþa dum-
nezeiascã. Dupã autorul nostru, de aici derivã o consecinþã importantã
pentru oameni, ºi anume: ei se pot deschide comuniunii cu Tatãl numai
dacã îºi însuºesc sacrificiul lui Cristos. Aceasta înseamnã cã, pentru a
intra într-o relaþie de iubire cu Dumnezeu, oamenii trebuie sã-i aducã
lui Dumnezeu jertfa lor, adicã sã renunþe la ei înºiºi ºi sã i se ofere lui
cu întrega lor viaþã. Iar locul cel mai potrivit pentru a face aceasta este
Biserica, deoarece în ea oamenii sunt purificaþi de pãcate ºi participã la
jertfa lui Cristos.

Aducându-ne în Hristos jertfã, sau renunþând la egoismul care ne mãrgineºte,
ne punem în relaþie de pace ºi de iubire desãvârºitã, sau într-o relaþie de des-
chidere deplinã cu Dumnezeu Tatãl, ne deschidem prin iubire infinitãþii iubi-
toare a lui, asemenea Fiului sãu întrupat. Prin aceasta ne sfinþim. Iar aceasta
are loc în Bisericã, în ambianþa comuniunii credincioºilor cu Hristos cel jert-
fit, întreolaltã. În Bisericã, dobândim în Hristos starea de jertfã sau de pre-
dare a lui faþã de Tatãl, starea de deschidere faþã de Cel din care pornesc valu-
rile vieþii ºi iubirii nesfârºite. Tatãl ne deschide obiectiv intrarea la sine, la rela-
þia cu sine în iubire, dar ºi noi trebuie sã înlãturãm subiectiv piedicile din
calea apropierii de Dumnezeu, piedici care ne închid în noi înºine40.
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Credincioºii îi oferã lui Dumnezeu jertfa lor prin Cristos ºi cu Cristos
în Bisericã, întrucât, scrie pãrintele Stãniloae, ea este cea care se oferã
ca jertfã Tatãlui, principiul suprem de la care primeºte existenþa ºi iubi-
rea. Astfel, Biserica este o comuniune de iubire, care participã la iubi-
rea trinitarã. În baza întrupãrii, oamenii sunt deja uniþi cu Cristos, dar,
participând la jertfa sa, unirea lor devine ºi mai intensã, pentru cã pri-
mesc o energie care îi ajutã sã se ofere Tatãlui, renunþând la egoismul
lor, pentru a intra astfel într-o relaþie de iubire infinitã cu Dumnezeu
ºi cu semenii lor. Prin urmare,

cei ce se sfinþesc mai mult prin jertfire mai continuã ºi mai deplinã sunt
mai aproape, în trupul lui Hristos, de mintea ºi de inima lui; sunt mai
intim introduºi în infinitatea de viaþã ºi de putere care se miºcã în trupul
lui... Dar, prin aceasta, ei sunt mai iubiþi ºi de Tatãl ºi trãiesc în conºtiinþa
lor în mod mai simþit valurile de viaþã ºi de iubire ale Tatãlui, care se revarsã
spre Fiul ºi din Fiul, prin Duhul Sfânt, în inimile noastre41.

Pe lângã aceasta, dacã în Bisericã „suflã” Duhul iubirii reciproce din-
tre Tatãl ºi Fiul, care a creat lumea ºi apoi a reînnoit-o în Bisericã, atunci,
declarã teologul român, Duhul este cel care conduce ºi trezeºte în inima
oamenilor iubirea filialã faþã de Tatãl ºi iubirea Tatãlui faþã de Fiul ºi,
prin el, faþã de aceia care s-au unit cu el, în trupul sãu, care este Bise-
rica. 

La rândul sãu, Cristos, oferind jertfa sa iubitoare Tatãlui, nu vrea sã
rãmânã singur în aceastã dãruire, nici sã þinã numai pentru sine însuºi
iubirea Tatãlui, ci vrea sã o comunice ºi fraþilor sãi în umanitate. Prin
urmare, el doreºte ca oamenii, pe care îi iubeºte infinit de mult, sã i se
asocieze în aceastã jertfã, ºi atunci când se prezintã înaintea Tatãlui în
aceastã stare de sacrificiu, el nu se aratã numai pe sine însuºi, ci ºi pe
oamenii îndepãrtaþi dinaintea feþei Tatãlui, din cauza neascultãrii ºi a
pãcatului. Astfel, participând la jertfa ºi la învierea lui Cristos, oamenii
pot sã se prezinte din nou înaintea Tatãlui ºi, deci, sã participe la iubi-
rea sa. Desigur, oamenii nu trebuie sã sufere moartea crudã la care a
fost supus Cristos, deoarece, aºa cum scrie pãrintele Stãniloae, moar-
tea nu a fost învinsã în trupul oamenilor, ci în „pârga” omenirii. Totuºi,
în voinþa lor de a renunþa la pãcate ºi de a creºte în virtute, înþelese ca
depãºire a egoismului ºi deschidere cãtre Dumnezeu, este inclusã în
mod virtual dispoziþia de a muri în mod fizic pentru Dumnezeu ºi pen-
tru aproapele.

Jertfa noastrã, fiind renunþare continuã la pãcate, ca forme ale egoismului,
ia forma virtuþilor ºi sporirii continue în ele, ia forma deschiderii iubitoare
spre Dumnezeu ºi spre semeni, dat fiind cã toate virtuþile sunt însufleþite
de iubire faþã de Dumnezeu ºi de oameni ºi sfârºesc într-o iubire culminantã
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ºi fãrã sfârºit. Ca atare, jertfa noastrã, sau virtuþile noastre au un caracter
dinamic ºi neîntrerupt42.

Dupã Stãniloae, aºadar, prin jertfa virtuþilor, înþelese ca deschidere
spre Dumnezeu ºi cãtre aproapele, se realizeazã în mod concret Bise-
rica, „trupul extins” al lui Isus Cristos, unde se experimenteazã iubirea
trinitarã a lui Dumnezeu. Oamenii se deschid Tatãlui prin credinþã, ascul-
tare, rãbdare, umilinþã etc., ºi aceste virtuþi reprezintã tot atâtea trepte
pe calea pe care omul trebuie sã o parcurgã pentru a-ºi depãºi limitele
ºi pentru a creºte, în unire cu semenii sãi, în iubirea infinitã a lui Dum-
nezeu, deschisã lor de cãtre Fiul lui Dumnezeu întrupat.

2.5. Biserica spiritualizatã de Duhul lui Cristos cel înviat
Prin întruparea ºi pãtimirea lui Isus Cristos, deci, are loc fondarea

„potenþialã” a Bisericii, deoarece, prin aceste douã evenimente, au fost
puse bazele „obiective” pentru realizarea mântuirii. Deplina „actuali-
zare” a lui Cristos-Cap al Bisericii a avut loc însã o datã cu învierea ºi înãl-
þarea sa la dreapta Tatãlui, ºi ca om. Începând din acest moment, el „se
extinde cu trupul sãu, prin Duhul sãu Sfânt, în cei care cred ºi se des-
chid lui, devenind din capul virtual, capul actual al Bisericii”43.

Învierea ºi înãlþarea lui Isus Cristos reprezintã, aºadar, în viziunea
pãrintelui Stãniloae, începutul existenþei reale a Bisericii, momentul
când ea primeºte de la Cristos-Capul principiul vieþii veºnice ºi arvuna
mântuirii. Biserica primeºte „virtualitatea” învierii, întipãritã nu
numai în trupul personal al lui Cristos, care locuieºte în ea, ci ºi în fiinþa
membrilor care alcãtuiesc trupul sãu mistic. Apoi, Duhul lui Cristos
înviat umple cu energia sa sufletele credincioºilor, ºi aceºtia, prin sacra-
mentele Bisericii ºi o viaþã în Duhul Sfânt, dobândesc capacitatea de a
conduce chiar ºi trupurile lor, la sfârºitul veacurilor, la o viaþã incorup-
tibilã: „Duhul lui Hristos cel jertfit e una cu Duhul lui Hristos cel înviat
ºi, primindu-l pe acesta în viaþa de acum, primim, o datã cu puterea auto-
jertfirii, ºi arvuna învierii. De aceea, Duhul lui Hristos cel jertfit ºi
înviat îi conduce la înviere pe cei ce ºi-l însuºesc”44.

În aceastã perspectivã, Stãniloae afirmã cã Biserica este „locul” sau
„laboratorul” învierii. Cu aceasta vrea sã spunã cã principalul aspect al
Bisericii este cel escatologic, adicã sufletul credincioºilor se umple de o
putere mereu mai mare asupra trupului, care se va manifesta la sfârºit
în învierea trupului. Este vorba, deci, de o „pneumatizare” a membrilor
Bisericii, care merge spre învierea lor cu Cristos. 

Privind la învierea lui Cristos, membrii Bisericii descoperã semnifi-
caþia unei vieþi trãite în ascultare pânã la moarte, adicã eliberare de
egoism ºi deschidere cãtre relaþia iubitoare cu Dumnezeu. Astfel, ei
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înþeleg cã, pentru a ajunge la înviere, trebuie sã trãiascã ºi într-o ascul-
tare iubitoare ºi sã creascã în virtute, însã ei pot sã meargã pe acest
drum numai întrucât Cristos parcurge cu ei calea care duce cãtre înviere.
Cu alte cuvinte, Biserica este „pelerinã cãtre cer, pentru cã Hristos este
calea spre cer ºi Cel ce cãlãtoreºte cu ea ºi în ea spre cer”45.

Dacã spunem cã Biserica este pelerinã cãtre cer, dupã autorul nos-
tru, aceasta nu înseamnã cã membrii ei rãmân inactivi pe pãmânt. Dimpo-
trivã, activitatea lor pãmânteascã este o pregãtire la comuniunea cu Fiul
întrupat al lui Dumnezeu ºi cu aproapele.

Fiind în Bisericã sau în Hristos, ei nu rãmân prin moarte definitiv pe pã-
mânt, ci Biserica îi conduce la viaþa de veci. Murind, ei rãmân în Hristos. Cãci
moartea lor nu e deplinã ºi nici definitivã, ci ei rãmân cu sufletul pentru viaþa
viitoare ºi vor învia cu trupul în Hristos, având în vedere cã sufletele lor în
viaþa viitoare se aflã în Hristos cel înviat cu trupul46.

Membrii Bisericii, aºadar, trãiesc pe pãmânt cu speranþa învierii. Ei
cred cã Fiul lui Dumnezeu întrupat, rãstignit ºi înviat este „Ipostasul
veºnic” care parcurge împreunã cu ei, în Bisericã, aceeaºi cale pe care
el a parcurs-o în timpul vieþii sale pãmânteºti. Mai mult, speranþa lor
în înviere se bazeazã pe arvuna pe care Isus Cristos le-a dat-o, arvunã
ce constã 

în începutul pneumatizãrii lor, care nu se face fãrã Cruce, dar nici fãrã Duhul;
în începutul de realizare a unei transparenþe prin care vãd viaþa infinitã a
lui Hristos ºi se împãrtãºesc în parte de ea. Aceasta le vine din trupul înviat,
deci pneumatizat ºi subiectivat la culme al Mântuitorului, din relaþia cu
Hristos ajunsã la o mare intensitate datoritã acestei pneumatizãri ºi subiec-
tivãri accentuate a trupului lor47.

Dupã autorul nostru, Cristos înviat locuieºte în Bisericã numai în
mãsura în care aceasta este un trup constituit din membre pe cale de
spiritualizare ºi în vederea acestei spiritualizãri. Spiritualizarea mem-
brilor Bisericii înseamnã, pe de o parte, eliberarea lor de pãcatul care
îi face sclavi ºi de legea naturalã ce duce trupul lor la o distrugere defi-
nitivã ºi, pe de altã parte, relaþia filialã cu Tatãl. De aceea, spiritua-
lizarea deschide ochii credincioºilor sã vadã în mod liber slava lui Cristos
„pneumatizat”, adicã sã-l vadã „transparent” unii în ceilalþi, fiecare
fiind transparent în Cristos. În acest sens, Biserica ºi, în ea, fiecare
membru al sãu, e ca „rugul aprins, dar nemistuit de focul inepuizabil
al iubirii aduse oamenilor în umanitatea lui Hristos. Cãci Hristos cel
înviat lumineazã din ea ºi o înflãcãreazã la nesfârºit, dar nu o consumã,
aºa cum a fãcut ºi face cu firea sa”48.
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În Bisericã, aºadar, Cristos îºi descoperã iubirea ºi îi încurajeazã pe
oameni sã se apropie de el, pentru a intra într-o relaþie de iubire cu el.
Fiind purtatã de Cristos ºi trãind la lumina iubirii reciproce dintre
Cristos ºi membrii sãi, Biserica trãieºte pe un alt plan, în planul vieþii
infinite a lui Dumnezeu.

2.6. Cele trei „funcþii” ale lui Cristos în Bisericã
Biserica este trupul viu al lui Cristos cel înviat, care conduce omeni-

rea spre comuniunea trinitarã ºi, deci, spre învierea finalã. Însã Bise-
rica se bucurã de acest privilegiu nu numai pentru cã persoana divinã
a Fiului lui Dumnezeu întrupat, mort ºi înviat ºi-a stabilit în ea locu-
inþa sa, ci ºi pentru cã Cristos îºi continuã prin ea întreita sa slujire, de
mare preot, rege ºi profet.

Dacã prezenþa ºi lucrarea lui Cristos în Bisericã se manifestã prin
aceste trei funcþii (munera), dupã pãrintele Stãniloae, aceasta nu în-
seamnã cã Biserica este vãzutã de Cristos ca un „obiect”, ci ca un par-
tener liber. Fiind constituitã din persoane libere, care sunt chemate la
libertate ºi la comuniunea iubitoare cu el, Biserica, pe de o parte, pri-
meºte învãþãtura, jertfa ºi conducerea lui Cristos, dar, pe de altã parte,
îi rãspunde în mod liber ºi pozitiv, ca la o chemare, învãþând, jertfind
ºi cãlãuzind ea însãºi oamenii la mântuire. 

De fapt, acesta este ºi sensul preoþiei regale a credincioºilor: chemaþi
sã-l vesteascã pe Cristos ºi sã trãiascã în Duhul Sfânt, credincioºii parti-
cipã la cele trei funcþii ale lui Cristos.

Trupul lui Hristos, format el însuºi din capete, se umple de lumina ce-i vine
din capul suprem ºi rãspândeºte aceastã luminã, întrucât o trece mãdula-
relor lui ºi altora, ce se înalþã prin participarea la jertfa ºi la învãþãtura lui
la o viaþã de jertfã a tuturor mãdularelor, cãtre Dumnezeu ºi întreolaltã. Ea
se supune conducerii lui ºi ºi-o însuºeºte, conducând ea însãºi în acelaºi
duh de iubire mãdularele sale personale, ºi acestea conducându-se unul pe
altul ºi învãþându-se unul pe altul ºi îndemnându-se la jertfã49.

Funcþia (munus) magisterialã al lui Cristos constã, pe de o parte, în
a lumina Biserica în înþelegerea învãþãturii sale ºi a operei sale salvi-
fice, în contextul fiecãrei epoci, ºi, pe de altã parte, în a-i îndemna din
interior pe credincioºi, prin Duhul Sfânt, sã se instruiascã unii pe alþii.
În acest fel, Biserica întreagã este ucenicã ºi învãþãtoare. Ministeriul
magisterial al Bisericii are o dimensiune profeticã, în sensul cã, prin
vestirea sa, Biserica îi conduce pe oameni tot mai aproape de modelul
lor, Cristos, ºi contribuie la crearea de raporturi de dreptate ºi frater-
nitate între ei.

În ce priveºte funcþia regalã a lui Cristos, autorul nostru subliniazã
faptul cã Cristos, pe de o parte, îi conduce pe oameni la o relaþie tot mai 
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strânsã cu el ºi, pe de altã parte, le dã oamenilor capacitatea de a se con-
duce unii pe alþii. În acest fel, Cristos îi ajutã pe oameni sã se elibereze
de toate acele elemente, îndeosebi de limitele naturii umane, pãcatul ºi
moartea, care îi þin departe de el.

În sfârºit, funcþia sacerdotalã se referã la faptul cã Cristos îºi oferã
Tatãlui trupul sãu jertfit ºi, o datã cu acesta, jertfa trupului sãu mistic.
În cazul lui Cristos, subliniazã pãrintele Stãniloae, cel care oferã se con-
fundã cu jertfa sa, în sensul cã însãºi persoana sa este jertfã, ºi jertfa
este persoana sa, fapt pentru care nu se poate separa starea pasivã a
jertfei de dispoziþia activã a celui care oferã.

Cristos îi invitã pe oameni sã-l urmeze în aceastã stare permanentã
de jertfã, însã, ducându-i pe oameni înaintea Tatãlui, el nu-i oferã ca
obiecte, ci ca subiecte, ca persoane care se oferã în mod liber pe ei în-
ºiºi. În acest fel, jertfa oamenilor, care constã în sfinþirea vieþii prin
rugãciune, fapte de caritate ºi participare la opera salvificã a Bisericii,
e bine primitã de Dumnezeu, pentru cã jertfa lor este asemenea jertfei
lui Cristos, adicã este însãºi persoana lor care se oferã ºi rãmâne activã
în starea pasivã a jertfei oferite lui Dumnezeu.

2.7. Preoþia ministerialã
Participând la cele trei funcþii ale lui Cristos, toþi membrii Bisericii

sunt preoþi ºi victime, învãþãtori ºi cãlãuze pentru mântuire. Totuºi,
atunci când oferã jertfa rugãciunii ºi a vieþii lor personale, dupã pãrin-
tele Stãniloae, credincioºii nu au o „responsabilitate formalã” pentru
comunitatea eclezialã. Semnificativ în acest sens este faptul cã, în
afarã de rugãciunile personale ºi faptele de caritate oferite pentru bi-
nele celorlalþi, credincioºii încredinþeazã o parte din rugãciunile ºi ofer-
tele lor cuiva care îl oferã pe Cristos ca jertfã, care uneºte jertfa lor cu
jertfa lui Cristos.

Acest „cineva” este preotul, ministrul Bisericii, ºi el este cel care are
o responsabilitate formalã faþã de comunitatea eclezialã. Dupã autorul
nostru, preotul are misiunea de a arãta comunitãþii ecleziale cã jertfa
lui Cristos este „pentru toþi” ºi, deci, cã toþi au nevoie de Cristos ca Mijlo-
citor. Dacã fiecare credincios ar fi putut sã ofere jertfa lui Cristos, nu s-ar
mai înþelege bine cã aceastã jertfã este pentru toþi, ci fiecare ar putea
sã o ofere pentru el însuºi. Preotul aratã, în schimb, cã „omul nu poate
sã intre prin sine în relaþia infinitã ºi iubitoare cu Dumnezeu”50. De
aceea, slujirea sacerdotalã, magisterialã ºi regalã a credincioºilor, de
caracter individual, are nevoie de preoþia ministerialã a Bisericii.

Preoþia ministerialã, înþeleasã ca „activare în planul sensibil a
preoþiei nevãzute a lui Hristos, sau a mijlocirii lui la Dumnezeu”51, este
un dar dumnezeiesc. De fapt, noteazã pãrintele Stãniloae, dupã cum
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Cristos nu a luat de la sine însuºi slujirea de Mijlocitor între Dumnezeu
ºi oameni, ci a primit-o de la Tatãl (cf. Evr 5,4-6), tot astfel, nici cel care
a fost consacrat sã simbolizeze mijlocirea lui Cristos nu poate sã ia
acest ministeriu sacru de la sine sau de la comunitate. Dacã preotul ar
putea sã-ºi ia de la sine acest ministeriu sacru, atunci nu ar mai fi
adevãrat cã preotul este chemat de Dumnezeu ºi, deci, nu s-ar mai recu-
noaºte cã în preot este simbolizat Cristos, ca cineva diferit de credin-
cioºi ºi ca mijlocitor al lor la Tatãl. Apoi, preotul nu primeºte acest minis-
teriu nici din partea comunitãþii, deoarece membrii ei nu sunt preoþi.
În plus, comunitatea trebuie sã recunoascã faptul cã Cristos, în calitate
de cap, este diferit de trupul sãu, Biserica, ºi, deci, cã ºi ea are nevoie
de Cristos ca mijlocitor. ªi acest adevãr se manifestã prin preotul minis-
tru ºi mijlocitor.

Atât credincioºii, ca persoane individuale, cât ºi comunitatea trebuie sã se
refere la Hristos ca la Mijlocitorul deosebit de ei ºi de ea, prin preoþii care
nu sunt rânduiþi preoþi de comunitate, ci sunt rânduiþi de Dumnezeu ase-
menea lui Hristos, ca chipuri vizibile ale lui Hristos, sau ca organe ale lui52.

Prin urmare, aºa cum Cristos a fost trimis de Tatãl ca Mijlocitor, la fel,
ºi miniºtrii sacri sunt trimiºi de Cristos. Domnul înviat l-a revãrsat asu-
pra lor pe Duhul Sfânt (cf. In 20,23), pentru ca, prin ei, sã poatã înde-
plini în mod vizibil lucrarea sa mântuitoare. Respingând preoþia minis-
terialã, protestantismul, observã autorul nostru, a respins ºi necesi-
tatea participãrii oamenilor la jertfa lui Cristos ºi, deci, necesitatea ofe-
ririi ei în Bisericã. Cristos, însã, rãmâne întotdeauna prezent cu jertfa
sa în Bisericã ºi, prin aceasta, cheamã mereu noi miniºtri sacri.

2.7.1. Succesiunea preoþiei lui Cristos în preoþia ministerialã
Apostolii, în calitate de martori oculari ai lui Cristos înviat ºi funda-

ment al Bisericii, se bucurã de o poziþie unicã în Bisericã ºi, în acest
sens nu au succesori. Însã, în calitate de deþinãtori ai plinãtãþii minis-
teriului salvific al Bisericii, îi au ca succesori pe episcopi, printr-o succe-
siune neîntreruptã. 

Legãtura dintre episcopi ºi apostoli este argumentatã de pãrintele
Stãniloae prin mãrturia trasmisã de pãrinþii apostolici. De exemplu, sfân-
tul Clement Romanul le scria creºtinilor din Corint:

Apostolii ne-au vestit evanghelia primitã de la Domnul Isus Hristos; iar Hristos
a fost trimis de Dumnezeu. Hristos, dar, a fost trimis de Dumnezeu, iar apos-
tolii, de Hristos (...) Predicând, dar, în þãri ºi în cetãþi, au pus episcopi ºi
diaconi, pentru cei ce aveau sã creadã, pe cei care au crezut întâi, dupã ce
au fost probaþi de Domnul53.
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Fiecare episcop, noteazã autorul nostru, „este urmaºul tuturor aposto-
lilor, cãci fiecare apostol se afla în comuniune cu toþi ceilalþi apostoli”54.
Fiind consacrat de mai mulþi episcopi, în numele întregului episcopat,
episcopul primeºte acelaºi har ºi aceeaºi învãþãturã de credinþã pe care
le-au primit toþi apostolii ºi toþi episcopii. De aceea, episcopul poate sã
comunice preoþilor sãi ºi, prin aceºtia, credincioºilor din dieceza sa ace-
laºi har ºi aceeaºi învãþãturã, care se aflã în întreaga Bisericã ºi, deci,
de a-i pune în comuniune cu acelaºi Cristos care se oferã Tatãlui ºi care
þine umanitatea sa în comuniunea iubitoare cu Tatãl.

Referindu-se la „succesiunea neîntreruptã” a harului apostolic, care
îi leagã pe episcopi de apostoli, pãrintele Stãniloae subliniazã cã aceasta
trebuie înþeleasã nu numai în sensul cã

râul harului sau al dragostei nesfârºite a lui Hristos vine numai din trecut,
din persoanele care au mijlocit-o, în mod orizontal, printr-un lanþ de inter-
mediari. Dacã cel ce lucreazã prin orice sãvârºitor al unei taine este Hristos
însuºi, sau dacã Hristos însuºi îºi comunicã prin el iubirea sa faþã de Tatãl
ºi faþã de cei ce primesc tainele, în episcopii care hirotonesc un nou episcop
lucreazã Hristos însuºi cel aflãtor în cer ºi în Bisericã, comunicându-i
aceastã iubire. Harul vine de sus de fiecare datã55.

Cu alte cuvinte, prin succesiunea apostolicã se înþelege faptul cã
Cristos, care a lucrat începând de la apostoli în toþi episcopii ce s-au suc-
cedat pânã acum, continuã sã lucreze, prin episcopii consacratori, ºi asu-
pra noului episcop, ºi în sacramentele pe care acesta le va celebra. Pen-
tru noul episcop, Isus Cristos este o prezenþã directã, aºa cum a fost ºi
pentru episcopii precedenþi. Prin urmare, Cristos e acela care îi consa-
crã în mod direct ºi vizibil, prin episcopii consacratori, pe episcopi, pe
preoþi ºi pe diaconi. Aceºtia îl primesc pe Duhul Sfânt din trupul lui
Cristos, dar îl primesc ca urmare a rugãciunii apostolilor ºi a episcopi-
lor56.

În transmiterea slujirii sacre avem, deci, o dimensiune a trecutului:
continuitatea însãºi a lui Cristos, dar ºi una a prezentului: realitatea
vie a celor care transmit harul Duhului Sfânt, prin credinþa lor. Astfel,
un credincios primeºte harul lui Cristos printr-un preot care a primit,
la rândul sãu, în baza credinþei sale în Cristos, harul hirotonirii, printr-
un episcop, care era ºi el credincios. De aceea, „o datã cu succesiunea
harului de la apostoli, avem ºi succesiunea credinþei de la ei”57.

Prin urmare, rolul miniºtrilor sacri constã în a mijloci „obiectiv”
prezenþa lui Cristos ºi în a actualiza pentru oamenii de pretutindeni ºi 
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din toate timpurile jertfa lui Cristos58. De aici, însã, subliniazã autorul
nostru, nu trebuie sã se tragã concluzia cã miniºtrii sacri, ca persoane
individuale, nu ar avea nevoie de rugãciune ºi de jertfa personalã. Dim-
potrivã, celebrând jertfa lui Cristos pentru comunitate, împreunã cu
rugãciunile credincioºilor, ei oferã ºi rugãciunile lor. Mai mult, orice
slujitor sacru le cere altor slujitori sã se roage pentru el în timpul cele-
brãrii euharistice. În caz contrar, îºi riscã propria mântuire.

2.7.2. Rolul miniºtrilor sacri în pãstrarea unitãþii Bisericii
Preoþia lui Cristos continuã în Bisericã prin preoþia ministerialã, care,

încã din timpurile apostolice, este exercitatã în trei grade: episcopatul,
prezbiteratul ºi diaconatul. Miniºtrii sacri, mijlocind „obiectiv” prezenþa
lui Cristos ºi actualizând pentru toþi oamenii jertfa sa iubitoare, contri-
buie la pãstrarea unitãþii Bisericii. Prezentând rolul pe care îl au miniº-
trii sacri în susþinerea unitãþii Bisericii, pãrintele Stãnilaoe se referã,
în principal, la funcþia prezbiterilor ºi a episcopilor.

Preotul realizeazã unitatea unei comunitãþi locale, deoarece îi „adunã”
pe membrii comunitãþii sale ºi rugãciunile lor în jurul jertfei Domnului.
La rândul sãu, episcopul realizeazã unitatea atât în interiorul Bisericii
locale, cât ºi între aceasta ºi Biserica universalã. În dieceza sa, episco-
pul pãstreazã unitatea dintre comunitãþile parohiale, întrucât e cel
care hirotoneºte preoþii acestor comunitãþi. Legãtura de unitate dintre
Biserica sa ºi Biserica universalã este asiguratã de episcop prin faptul
cã este consacrat de mai mulþi episcopi, ca reprezentanþi ai întregii Bise-
rici, ºi, deci, se aflã în comuniune cu întregul episcopat.

Relaþia dintre miniºtrii sacri ºi comunitatea eclezialã, dupã autorul
nostru, trebuie sã fie condusã de legea comuniunii, ºi aceasta din douã
motive. În primul rând, pentru cã episcopul nu e numai mijlocitor al lui
Cristos, ci ºi membru al Bisericii.

Nici un episcop nu se singularizeazã, nu devine substitut vãzut exclusiv al
unicului cap, Hristos. De aceea, Hristos a lãsat la conducerea vãzutã a Bise-
ricii comuniunea apostolilor ºi, dupã ei, comuniunea episcopilor, ca urmaºi
ai comuniunii apostolilor, nu pe Petru singur ºi pe urmaºii lui. Prin aceasta,
episcopul este încadrat nu numai în comunitatea Bisericii, ci ºi în comuniu-
nea episcopatului, între ele fiind o strânsã legãturã59.
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În al doilea rând, pentru cã adevãratul celebrant al Euharistiei este
Cristos însuºi. Dacã Cristos este, în acelaºi timp, ºi jertfã, ºi cel care
jertfeºte, atunci, în sens propriu, Cristos nu e jertfit de episcop sau de
preot, ci se jertfeºte el însuºi. De fapt, „prefacerea darurilor în trupul
ºi sângele lui Hristos se sãvârºeºte prin Duhul lui Hristos, dar pe
Duhul îl trimite Hristos ºi împreunã cu Duhul este ºi el de faþã”60. De
aceea, chiar dacã este de dorit ca miniºtrii sacri sã aibã o viaþã exem-
plarã, Cristos, oricum, nu face dependentã oferirea trupului ºi a sânge-
lui sãu de demnitatea miniºtrilor: „nevrednicia lor nu e nevrednicia lui
Hristos ºi a Bisericii ca trup al lui Hristos, care se aflã în relaþia iubirii
nesfârºite cu Dumnezeu”61. 

Aºadar, dacã Cristos se aflã într-un raport direct cu credincioºii, mij-
locirea miniºtrilor sacri trebuie sã fie înþeleasã mai degrabã ca o mijlo-
cire transparentã, ºi nu ca o „luare în posesie” a darului lui Cristos ºi
a transmiterii sale la credincioºi. Pe de altã parte, dacã acþiunea lui
Cristos se exercitã în mod independent de demnitatea ministrului sa-
cru, aceasta nu înseamnã cã preotul sau episcopul se pot folosi în mod
arbitrar de darul care se transmite prin ei. Ei trebuie sã tindã la o iden-
tificare a vieþii lor personale, subiective, cu „obiectivitatea” lui Cristos. 

2.7.3. Slujirile ecleziale ale miniºtrilor sacri
Miniºtrii sacri ai Bisericii au o responsabilitate formalã faþã de comu-

nitatea încredinþatã lor, precum ºi faþã de Biserica universalã. Aceastã
responsabilitate, exercitatã într-un spirit de comuniune, se manifestã
atât în celebrarea sacramentelor, cât ºi în vestirea evangheliei ºi în con-
ducerea spiritualã a credincioºilor. Dupã pãrintele Stãniloae, funcþia
magisterialã ºi cea pastoralã a miniºtrilor hirotoniþi este o consecinþã fi-
reascã a funcþiei sacerdotale. 

Prima responsabilitate a miniºtrilor sacri constã în iluminarea comu-
nitãþii creºtine cu învãþãtura lui Isus Cristos ºi, deci, în apãrarea ei de
rãtãcirile doctrinare. Ei trebuie sã se pregãteascã pentru aceasta nu
numai studiind învãþãtura revelatã, ci ºi purificându-se de pãcate. În
afarã de aceasta, ei trebuie sã fie însufleþiþi ºi de o mare cunoaºtere ºi
iubire faþã de oameni, deoarece

toatã învãþãtura pe care o dã trebuie sã se refere la relaþia omului cu
Dumnezeu, sau a lui Dumnezeu cu omul, cãutând sã intensifice aceastã
relaþie, sã-l pregãteascã pe om pentru ea, ajutându-l sã se purifice de
patimi, de egoism, de tot ce-l mãrgineºte ºi-l închide în sine ºi în lumea
aceasta. Este o învãþãturã teandricã, urmãrind înfãptuirea ºi adâncirea
legãturii omului cu Dumnezeu, pânã la unirea lor. Cãci aceasta este
învãþãtura care mântuieºte, care-i asigurã omului veºnicia în legãturã cu
Dumnezeu cel netrecãtor62.
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Dacã funcþia magisterialã ºi cea pastoralã sunt strâns legate de func-
þia sacramentalã, atunci, afirmã autorul nostru, fãcând aluzie la epis-
copul Romei, un episcop nu poate sã aibã în Bisericã primatul juris-
dicþional ºi infailibilitatea doctrinarã fãrã sã aibã „suportul acestui pri-
mat într-o tainã specialã, adicã fãrã dreptul de a sãvârºi unele taine în
exclusivitate, sau fãrã o supremaþie în sãvârºirea unor Taine”63. Dar,
întrucât dreptul episcopilor în celebrarea sacramentelor este egal ºi
consacrarea fiecãruia dintre ei este fãcutã de mai mulþi episcopi în comu-
niune, rezultã cã ºi funcþia magisterialã a episcopilor se exercitã în
comuniune. Învãþãtura care este propusã de miniºtrii sacri nu este ruptã
de sacramente, deoarece prin ea se exprimã „lucrarea mântuitoare a lui
Hristos în Bisericã, lucrare ce se sãvârºeºte în mod principal prin
taine”64. Dacã apoi adevãratul subiect care vesteºte ºi explicã învãþãtura
mântuitoare este Cristos însuºi prin Duhul Sfânt, aceasta înseamnã cã

Hristos învaþã prin toate mãdularele trupului sãu tainic, cãci în toate lu-
creazã ºi în toate se lumineazã înþelesul acestei lucrãri ºi caracterul ei ºi,
în mod principal, prin treptele ierarhiei, pe baza sãvârºirii tainelor de cãtre
ea, iar ºi mai special prin episcopat, în comuniunea actualã cu tot corpul Bise-
ricii. Cãci în tot corpul lucreazã Hristos ca Arhiereu-Miel, ca Învãþãtor ºi
Pãstor prin mijlocirea vizibilã a ierarhiei65.
Fiind strâns legatã de celebrarea sacramentelor, lucrarea pastoralã

a miniºtrilor sacri trebuie sã se desfãºoare într-un spirit de slujire, ºi
nu de stãpânire. Prin urmare, funcþia pastoralã are un caracter spiri-
tual ºi urmãreºte sã-i conducã pe credincioºi la mântuire. În aceastã
privinþã, pãrintele Stãniloae îi îndeamnã pe miniºtrii sacri sã urmeze
exemplul lui Isus Cristos, care „nu a venit ca sã fie slujit, ci ca sã slu-
jeascã” (Mt 20,25-28), sau pe cel al apostolului Paul, care se considera
„slujitor” (diakonos), „frate”, „colaborator”, unul care nu vrea „sã stã-
pâneascã asupra credinþei” creºtinilor, întrucât aceºtia sunt chemaþi la
libertate (cf. 1Cor 3,5; Gal 5,13; 2Cor 1,24). Îndeosebi episcopul, dupã
cum scrie Origene, nu trebuie sã uite cã „cine este chemat la episcopat
nu este chemat la stãpânirea (ad principatum), ci la slujirea (ad
servitutem) întregii Biserici”66.
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63 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 247. Referindu-se la primatul ºi
la infailibilitatea papalã, Stãniloae afirmã cã episcopul Romei nu are dreptul de a ho-
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seazã tuturor creºtinilor, îndemnându-i sã fie primii în a-i sluji pe ceilalþi. Aºadar, acesta
nu poate fi privilegiul unei singure persoane. ªi apoi, faptul de a merge în întâmpi-
narea altora, în slujire, are drept urmare comuniunea ºi, în cazul episcopilor, sinodali-
tatea, ceea ce înseamnã cã fiecare vrea sã se lase condiþionat de ceilalþi, vrea sã ia în con-
siderare ºi pãrerea celorlalþi, chiar ºi în slujire. Cf. D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã
ortodoxã, II, 249.
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2.7.4. Preoþia ministerialã ºi caracterul vizibil al Bisericii
Prin „mijlocirea obiectivã” a miniºtrilor hirotoniþi se exprimã „mijlo-

cirea obiectivã” a lui Isus Cristos la Tatãl. De fapt, afirmã pãrintele
Stãniloae, fãrã întreita slujire a lui Cristos, care continuã în preoþia
ministerialã, Biserica nu ar putea sã existe, deoarece Cristos este
prezent în Bisericã nu doar ca cel care o pãstreazã vie ºi unitã, ci ºi ca
Mijlocitorul ei care o introduce în comuniunea trinitarã.

Fiul lui Dumnezeu a luat trupul nostru ºi s-a fãcut ca unul dintre noi,
arãtând cã mântuirea nu ne-o putem dobândi noi înºine, prin stãri su-
biective care ne pot înºela. Aceastã mijlocire obiectivã neamãgitoare o acti-
veazã Hristos prin mijlocirea obiectivã vizibilã a unor persoane, ca sã nu
facem dependentã mântuirea noastrã de sentimente subiective nesigure67.

În aceastã perspectivã, preoþia ministerialã reprezintã o confirmare
a realei întrupãri a Fiului lui Dumnezeu, precum ºi a calitãþii sale de
mijlocitor al omenirii la Dumnezeu. Negarea preoþiei ministeriale
duce, în schimb, nu numai la negarea semnificaþiei întrupãrii pentru
mântuirea omenirii, ci ºi a dimensiunii corporale a mântuirii. De aceea,
întruparea ºi preoþia ministerialã sunt dovadã cã

Dumnezeu þine seama cã noi suntem ºi trupuri ºi nu putem fi mântuiþi ca
oameni adevãraþi dacã Fiul lui Dumnezeu nu a lucrat ºi asupra trupului
sãu ºi nu lucreazã ºi asupra trupului nostru. Dar lucrãrile pornite din tru-
pul sãu nu se pot exercita asupra trupului nostru decât prin mijlocirea
actelor sensibile sãvârºite de persoane vãzute sau de preoþi, ca chipuri ale
Mijlocitorului Hristos, îmbrãcaþi în trup, odatã ce trupul lui Hristos prin
pneumatizarea lui nu se mai aflã în planul vizibil68.

Negarea preoþiei ministeriale înseamnã, de asemenea, negarea
Bisericii ca „ambianþã obiectivã” a mântuirii, care adunã trãirea su-
biectivã a omenirii ºi îi dã o valoare realã.

Comuniunea noastrã în Hristos nu poate sã nu se arate ºi în manifestãrile
noastre vizibile, deci harul lui Hristos, sau nesfârºita lui iubire faþã de noi,
care vrea sã ne adune pe toþi în aceastã iubire a lui ºi întreolaltã, nu se
poate sã nu se manifeste ºi în manifestãrile noastre vizibile, deci în
Bisericã, drept comuniune între noi69.

Afirmarea dimensiunii vizibile a Bisericii nu trebuie sã ducã la
concluzia cã, în Bisericã, totul este vizibil. De exemplu, prezenþa lui 
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oþiei ministeriale este motivul care a dus, în protestantism, la slãbirea aspectului vizi-
bil al Bisericii în favoarea unei Biserici invizibile, în timp ce slãbirea credinþei în întru-
parea Fiului lui Dumnezeu a dus la contestarea efectelor pe care opera salvificã a lui
Cristos o are asupra trupului uman. Cf. Ibidem.



Cristos înviat ºi a Duhului Sfânt are un caracter invizibil. Însã, no-
teazã pãrintele Stãniloae, tocmai pentru cã se crede în caracterul vizi-
bil al Bisericii, se crede ºi în prezenþa realã a lui Cristos ºi a Duhului
Sfânt în ea. Astfel, în Bisericã,

vãzutul în ea se prelungeºte în nevãzut, nevãzutul penetreazã vãzutul cu
dumnezeirea lui. Vãzutul e un chip sensibil al nevãzutului, e plin de nevã-
zut. Propriu-zis, vãzutul capãtã o semnificaþie nouã în lumina nevãzutului.
El devine pentru ochii credinþei vas al nevãzutului. Iar nevãzutul devine
vãzut, într-un fel, prin partea vãzutã a Bisericii, cãci multe se aratã în Bise-
ricã transfigurate (trupul oamenilor duhovniceºti). Dar chiar ºi cele care
nu se aratã transfigurate, credem cã sunt transfigurate prin efectele ce le
au asupra credincioºilor (apa sfinþitã, pâinea ºi vinul euharistic etc.). De
aceea, în Bisericã, vãzutul, fiind transfigurat, e mai mult decât vãzut, fãrã
sã fie desfiinþat ca vãzut70.

În Bisericã, aºadar, dimensiunea obiectivã este una spiritualizatã,
iar spiritualizarea ei nu poate fi redusã la cauze imanente. De exemplu,
sacramentele nu sunt simple acte vizibile, îmbrãcate de subiectivitatea
umanã cu energii imaginare, ci ele sunt însoþite de energii divine, inde-
pendent de faptul daccã sunt trãite ca atare de subiectivitatea umanã.
Energia divinã, care izvorãºte din Cristos, se extinde ºi asupra elemen-
telor cosmice vizibile, de care este legatã viaþa creºtinului, ºi acesta
poate sã participe, prin ele, la viaþa divinã. 

Dacã sacramentele, prin aspectul lor vizibil, semnificã opera salvi-
ficã a lui Dumnezeu, dupã pãrintele Stãniloae, rezultã cã ºi miniºtrii
sacri, care celebreazã sacramentele, trebuie sã fie aleºi de Dumnezeu
printr-un act vizibil, hotãrât de Dumnezeu ºi umplut de energia sa ºi,
deci, au un rol esenþial în viaþa Bisericii. Prin preoþia ministerialã,
primitã de o persoanã umanã, ca mijlocitor al harului divin, se pune în
luminã nu numai realitatea teandricã a Bisericii, care nu se reduce la
o simplã subiectivitate umanã, ci ºi valoarea ºi importanþa persoanei
umane pentru mântuirea celorlalþi.

Redus la o purã subiectivitate schimbãtoare ºi capricioasã, eu însumi nu
mai sunt sigur de mine, odatã ce nu mai însemn nimic nici pentru altul. Eu
ºtiu cã exist ºi capãt siguranþa mântuirii pentru viaþa veºnicã prin faptul
cã Fiul lui Dumnezeu s-a fãcut om, sau semen al meu, ºi cã mã uneºte cu
sine nu individual, nu lucrând în interiorul meu pur subiectiv, ci în „cor-
pul” umanitãþii credincioase, care constã din suflete îmbrãcate în trupuri.
El mã pune prin aceasta în luminã nouã ºi pe mine însumi ºi dã consistenþã
sigurã realitãþii mele, constituitã din suflet ºi trup ºi activatã ºi realizatã
în actele de relaþie cu ceilalþi oameni. Eu devin real la maximum în Hristos,
pentru cã toþi sunt reali în el, pentru cã suntem reali împreunã. ªi suntem
reali împreunã pentru cã unii dintre noi sunt preoþi sau mijlocitori ai 
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Cuvântului întrupat ºi, ca atare, Mijlocitorul, pentru cã unii dintre noi
sunt aleºii lui Dumnezeu ca sã ne uneascã prin ei cu Cuvântul lui Dum-
nezeu, care s-a fãcut el însuºi om, sau „Mijlocitorul”suprem între noi ºi
Dumnezeu, pentru cã a rãmas ºi Dumnezeu71.

3. Biserica, Sacrament al lui Cristos
Din cele prezentate pânã acum, rezultã cã pãrintele Stãniloae a tra-

tat tema ecleziologicã într-o perspectivã trinitarã, care, în teologia ori-
entalã, este cunoscutã cu numele de theosis, adicã „îndumnezeirea”
omenirii în Isus Cristos prin Duhul Sfânt. Iar pentru a exprima reali-
tatea teandricã a Bisericii, el s-a folosit de imaginea Bisericii, „trup
mistic al lui Cristos în Duhul Sfânt”, întrucât i s-a pãrut a fi cea mai
potrivitã. Cu toate acestea, autorul nostru s-a folosit ºi de un alt con-
cept pentru a vorbi despre realitatea misticã a Bisericii, ºi anume, cel
de „sacrament”.

Înainte de a prezenta consideraþiile autorului nostru despre concep-
tul de sacrament, dorim sã precizãm cã pãrintele Stãniloae nu a dedi-
cat studii speciale temei „Biserica, sacrament al lui Cristos”, ci a tratat
aceastã temã în cadrul teologiei sacramentelor. Prima referinþã la acest
argument o gãsim, de fapt, într-un articol dedicat aspectului sacramen-
tal al Bisericii72, unde ia poziþie împotriva opiniei protestante, care, de
la Barth încoace, susþine cã Bisericile sacramentale sunt Biserici insti-
tuþionale ºi, deci, uniforme, orizontale, statice. De aceea, ele nu sunt în
mãsurã sã-i ofere omului o întâlnire mereu reînnoitã cu Dumnezeu,
aºa cum are loc, în schimb, în Bisericile unde accentul se pune pe cu-
vântul lui Dumnezeu, în care omul experimenteazã prezenþa lui Dum-
nezeu în forme tot mai noi. Provocat de aceastã atitudine, pãrintele
Stãniloae îºi propune în acest studiu sã demonstreze cã tocmai în viaþa
sacramentalã a Bisericii se realizeazã adevãrata întâlnire a omului cu
Dumnezeu.

Câþiva ani mai târziu, autorul nostru revine asupra temei sacra-
mentalitãþii Bisericii cu un scurt articol, în care vorbeºte despre trans-
parenþa Bisericii în viaþa sacramentalã73. Observând cã „încorporarea
în Bisericã” echivaleazã cu „încorporarea în Cristos”, el aprofundeazã
semnificaþia acestei transparenþe în sensul cã Cristos e imprimat în
Bisericã ºi cã aceasta îl reflectã pe Cristos, pentru a afirma apoi cã
aceastã transparenþã este o misiune ºi o datorie pentru Bisericã.

Amintim, în sfârºit, capitolul introductiv la teologia sacramentarã
din al treilea volum al Teologiei dogmaticii sale74. Aici, explicând sem-
nificaþia ºi rolul sacramentelor în Bisericã, pãrintele Stãniloae se 
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opreºte asupra dimensiunii cristologice ºi ecleziologice a sacramente-
lor, subliniind aspectul sacramental al Bisericii ºi legãtura ei strânsã cu
misterul creaþiei ºi cu cel al lui Cristos.

Dupã aceste precizãri, prezentãm în continuare dimensiunea sacra-
mentalã a Bisericii, din perspectiva autorului nostru. Într-o primã sec-
þiune, vom analiza fundamentul sacramentalitãþii Bisericii, dupã care
vom trata transparenþa sacramentalã a Bisericii pentru Cristos ºi, în
sfârºit, ne vom ocupa de raportul dintre sacramentalitatea Bisericii ºi
actele ei sacramentale.

3.1. Fundamentul sacramentalitãþii Bisericii
Conceptul de sacrament sau tainã poate fi definit, în sens larg, ca

„unirea lui Dumnezeu cu realitatea vizibilã, în primul rând, cu realita-
tea umanã”75, ºi se bazeazã pe faptul cã Dumnezeu poate sã acþioneze
asupra ºi prin realitatea vizibilã a creaþiei. În realizarea acestei uniri,
pãrintele Stãniloae distinge trei momente: creaþia, întruparea Cuvân-
tului lui Dumnezeu ºi Biserica.

3.1.1. Misterul creaþiei
Prima unire a lui Dumnezeu cu realitatea creaturalã a avut loc în

momentul creaþiei. Dupã autorul nostru, aceastã unire a fost posibilã
datoritã prezenþei Cuvântului lui Dumnezeu în „raþiunile” fiinþelor
create ºi a lucrãrii sale, prin care susþine ºi conduce creaturile la de-
plina lor unire cu Dumnezeu. Prin urmare, în cadrul acestui mister de
unire, care începe cu actul creaþiei ºi care va fi împlinit atunci când „Dum-
nezeu va fi totul în toþi” (1Cor 15,28), fiecare element îmbracã un carac-
ter sacramental.

Dintre toate aceste elemente, un rol deosebit îi revine omului. Fiind
deja în el însuºi o unitate de materie ºi spirit, omul reprezintã o „ima-
gine” a misterului de unire dintre Logos ºi întreaga creaþie ºi, deci, este
capabil de a uni în sine întreaga creaþie ºi pe aceasta cu Dumnezeu.
Întrucât adunã în sine toate elementele creaþiei, omul reprezintã, dupã
autorul nostru, „inelul” creaþiei ºi, de aceea, este „capul þesutului raþi-
onal ºi unitar al lumii”. Dacã apoi spiritul uman „trasfigureazã mate-
ria cu care e unit de la început, organizând-o în trup, ca mediu de lu-
crare a spiritului”76, atunci se poate spune cã toate pãrþile componente
ºi toate funcþiile omului sunt „taine”, întrucât participã la misterul
omului ca unitate.

Astfel, omul exprimã caracterul paradoxal al misterului, în sensul
cã uneºte în el însuºi spiritul cu materia, subiectivitatea cu obiectivi-
tatea, finitul cu infinitul. De fapt, el a fost creat
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ca sã aducã ºi din partea fãpturii o contribuþie hotãrâtoare la menþinerea
ºi desãvârºirea tainei atotcuprinzãtoare a unirii lui Dumnezeu cu creaþi-
unea, sau sã fie mijlocul conºtient ºi voluntar prin care Dumnezeu menþine
ºi desãvârºeºte aceastã unire77.

3.1.2. Misterul întrupãrii Cuvântului divin
Creaþia constituie, aºadar, fundamentul „natural” al sacramentali-

tãþii Bisericii. Însã acest prim mister de unire a fost slãbit de om care,
prin pãcatul sãu voluntar ºi din cauza intimei sale legãturi cu întreaga
creaþie, a introdus în lume principiul diviziunii, separând-o astfel de
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, în schimb, scrie pãrintele Stãni-
loae, a hotãrât sã realizeze o nouã ºi o mai strânsã unire a creaþiei cu
sine, folosind în acest scop tot fiinþa umanã. Cuvântul divin s-a fãcut
om, pentru a le da oamenilor „un centru dintre ei, care nu se mai poatã
despãrþi de Dumnezeu ºi sã nu mai tindã sã se despartã de ceilalþi oa-
meni ºi sã împartã creaþiunea”78. În acest sens, întruparea Fiului lui
Dumnezeu înseamnã un nou „mister” de unire, care duce la culme
prima unire dintre Dumnezeu ºi lume. 

Întruparea reprezintã punctul culminant al misterului de unire
dintre Dumnezeu ºi lume, deoarece, în misterul lui Cristos, „Dum-
nezeu însuºi este ºi om, Creatorul este ºi creaturã..., infinitul se face ºi
finit, umplându-l pe cel din urmã de cel dintâi. Prin aceasta, orizontul
infinit al cunoaºterii realitãþii supreme se face deplin strãveziu pentru
om”79. 

Fiul lui Dumnezeu, aºadar, luând natura umanã, a unit mai profund
în sine fiinþele umane ºi întreaga creaþie. Astfel, el a actualizat poten-
þialitãþile omului, de a fi acel inel de legãturã între Dumnezeu ºi creaþie
ºi, pentru aceasta, a fãcut din el instrumentul cel mai adecvat în vede-
rea operei unificatoare a Cuvântului divin.

Prin spiritul omenesc, Cuvântul lui Dumnezeu poate exercita nu numai
acþiunea sa de spiritualizare, ci ºi de îndumnezeire a simþirilor trupului.
Prin faptul cã nu s-a unit cu un ipostas uman, ci s-a fãcut el însuºi iposta-
sul naturii umane, cu deschiderea lui dumnezeiascã spre toatã realitatea
creatã ºi cu capacitatea lui supremã de comuniune umanã, a fãcut din uma-
nitatea asumatã mijlocul de unire ºi de îndumnezeire a întregii umanitãþi
ºi creaþii în Dumnezeu80.
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3.1.3. Misterul Bisericii
Unirea „virtualã” dintre Dumnezeu ºi realitatea creaturalã, înfãp-

tuitã prin misterul întrupãrii Fiului lui Dumnezeu, este actualizatã în
Bisericã. Dupã pãrintele Stãniloae, prin Bisericã, Cuvântul lui Dum-
nezeu „restabileºte ºi ridicã la o treaptã mai accentuatã unirea sa cu
lumea înfiinþatã prin actul creaþiei, dar slãbitã prin pãcatul omului”81.
În acest sens, se poate spune cã însãºi creaþia este o Bisericã, sau cã
Biserica este creaþia restabilitã sau în curs de restabilire ºi împlinire.
Dacã prin „mister” se înþelege unirea contrariilor, atunci Biserica este
„misterul ultim”, întrucât ea este forma unitãþii supreme dintre Dum-
nezeu ºi creaturi. Iar atunci când va fi pe deplin desãvârºitã în viaþa
viitoare, ea va reprezenta modul de a fi „totul în toate” a lui Dum-
nezeu.

Prin urmare, chiar dacã misterul Bisericii presupune misterul crea-
þiei, totuºi, dupã autorul nostru, Biserica îºi are existenþa numai din
misterul lui Cristos, întrucât ea reprezintã „extensiunea tainei lui
Hristos”82. De aceea, misterul Bisericii nu poate fi separat de misterul
lui Cristos, nici misterul lui Cristos de misterul Bisericii, deoarece

Biserica nu e decât extensiunea tainei lui Hristos ºi taina lui Hristos nu
stã, de la Cincizecime, desfãcutã de taina Bisericii ºi odatã ce taina lui Hris-
tos nu a luat fiinþã decât pentru a se extinde în taina Bisericii. Aceste douã
taine pot fi distinse teoretic, dar nu despãrþite în realitate. Hristos e capul
real, sau ipostasul fundamental al Bisericii, pe care o constituie ºi o susþine
imprimând continuu viaþa lui în ea, sau în mãdularele ei, þinute unite între
ele ºi el83.

3.2. „Transparenþa” Bisericii pentru Cristos
În misterul Bisericii se actualizeazã, aºadar, misterul unirii dintre

Dumnezeu ºi creaþie, unire dusã la punctul ei culminant de întruparea
Fiului lui Dumnezeu. Fiind Biserica „extensiunea” misterului lui Cris-
tos, cele douã mistere nu pot fi separate, ci numai distinse teoretic. În
aceastã perspectivã, pãrintele Stãniloae vorbeºte despre „transparen-
þa” Bisericii pentru Cristos, transparenþã care este, în acelaºi timp, un
dat de fapt ºi o misiune pentru Bisericã. 

Transparenþa Bisericii pentru Cristos poate fi înþeleasã în douã sen-
suri. Primul se referã la faptul cã Biserica este atât de „subtilã” încât
prin ea nu se vede decât Cristos, sau cã ea nu-l vede decât pe Cristos.
În al doilea sens, Biserica este transparentã, pentru cã Cristos este „im-
primat” în fiinþa sa ºi, deci, ea nu-l reflectã decât pe Cristos.
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Aceste douã aspecte ale transparenþei Bisericii sunt strâns legate ºi
fundamentul lor a fost pus, dupã autorul nostru, o datã cu Botezul. De
fapt, în acest sens trebuie înþelese numele ºi imaginile pe care tradiþia
biblicã ºi patristicã le-a dat Bisericii. Unele dintre acestea subliniazã
mai mult transparenþa Bisericii, în sensul cã Cristos este centrul Bise-
ricii, fãrã de care nu ar putea sã existe, altele, în schimb, cã Biserica
poartã imprimat în ea chipul lui Cristos.

3.2.1. Cristos, centrul Bisericii

Primul sens al transparenþei Bisericii este pus în luminã tocmai de
numele „ekklesia”, pe care Noul Testament îl dã Bisericii84. Dupã pãrin-
tele Stãniloae, acest cuvânt înseamnã cã Biserica este „comunitatea
celor chemaþi din lume la Hristos, sau în jurul lui”85 ºi, deci, în mod in-
direct, aratã cã Isus Cristos este centrul Bisericii. Aceeaºi semnificaþie
se poate vedea ºi în numele de „popor al lui Dumnezeu”86.

Aceastã comunitate nu s-ar putea înþelege fãrã Hristos ca izvorul ei de
viaþã ºi ca centrul tuturor preocupãrilor ei. Cei ce fac parte din ea trãiesc
interior aceastã concentrare a privirilor lor sufleteºti spre Hristos. Privirile
lor spirituale sunt aþintite spre el, întrucât cei ce cred în el, ca în Fiul lui
Dumnezeu cel întrupat ºi înviat, care le asigurã viaþa eternã ºi, prin
aceasta, dã un sens deplin vieþii lor. Fãrã acest centru, nu s-ar fi putut înte-
meia ºi nu s-ar putea menþine aceastã comunitate, în unitatea ei. O Bise-
ricã în care ar slãbi aceastã concentrare a privirilor ei spre Hristos ca cen-
trul lor ºi aceste priviri s-ar îndrepta spre scopuri pãmânteºti, ar slãbi ca
Bisericã, devenind o societate cu accentuat caracter autonom87.

În definiþia Bisericii, referinþa la Cristos, ca centru al ei, este un fac-
tor esenþial. Din acest motiv, sfântul Paul îi îndemna pe creºtinii din
Colose sã nu se separe de Capul-Cristos, de la care „tot trupul, susþinut
ºi unit prin încheieturi ºi ligamente, primeºte creºterea lui Dumnezeu”
(Col 2,19). Comentând acest text, sfântul Ioan Gurã de Aur spunea:

De aici îºi ia existenþa sa trupul ºi buna sa existenþã. De ce, aºadar, pãrã-
seºti capul, alãturându-te membrelor? Dacã tu cazi de acolo, de unde de-
pinde tot trupul tãu, eºti pierdut (...) Întreaga Bisericã creºte atât timp cât
rãmâne ataºatã de cap88.

La rândul sãu, pãrintele Stãniloae subliniazã cã Biserica este Bise-
ricã numai în mãsura în care se uitã pe ea însãºi ºi este preocupatã în 
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mod esenþial de Cristos. Iar acest aspect rezultã, îndeosebi, din imagi-
nea Bisericii, Mireasa lui Cristos. Creºtinii, fiind înrãdãcinaþi împre-
unã în Cristos, formeazã Biserica numai dacã privesc împreunã la el.

În viziunea autorului nostru, aºadar, fundamentul sau esenþa Bise-
ricii constã tocmai în credinþa comunã în Cristos, în referirea comunã
la Cristos. Aceastã referinþã, însã, nu are prioritate temporalã în ceea
ce priveºte Biserica, ci numai o prioritate de fundament, în sensul cã
reprezintã preocuparea directã ºi esenþialã a credincioºilor. Aceºtia pot
intra într-o relaþie personalã cu Cristos numai dacã intrã în „câmpul”
unde este prezentã „energia unificatoare ºi sfinþitoare a Duhului Sfânt”,
adicã în Bisericã.

3.2.2. Chipul lui Cristos imprimat în Bisericã
Al doilea sens al transparenþei Bisericii poate fi dedus tot din figu-

rile biblice ºi patristice cu care este descrisã Biserica. Imaginea Biseri-
cii, trup al lui Cristos, aratã atât poziþia centralã a lui Cristos în Bise-
ricã, cât ºi manifestarea sa prin intermediul Bisericii, deoarece, scrie au-
torul nostru, „trupul este format dupã chipul capului ºi îndeplineºte
intenþiile lui; ºi fiecare mãdular, deºi e altfel decât celelalte, serveºte capu-
lui ºi are imprimat în sine specificul capului”89.

Biserica-Trup reprezintã, deci, o continuã ºi efectivã expresie a lui
Cristos-Cap, aºa cum rezultã ºi din textele pauline referitoare la Bote-
zul creºtin. De exemplu, comentând afirmaþia sfântului Paul, cã cei
care primesc botezul devin un „trup” sau membre ale trupului unic al
lui Cristos (cf. 1Cor 12,12), pãrintele Stãniloae noteazã cã, „prin aceasta,
devenim mãdulare ale trupului cel unul al lui Hristos, deci ne adãugãm
într-un mod oarecum organic Bisericii”90. Dar ºi mai profund, când
sfântul Paul spune cã unirea cu Cristos ºi cu ceilalþi, realizatã la botez,
înseamnã o participare la moartea ºi învierea lui Cristos (cf. Rom 6,3-
8), dupã autorul nostru, aceasta aratã cã „Hristos se reflectã nu ca o
simplã Persoanã stãpânitoare în credincioºi, ci ca o Persoanã definitã
prin moartea ºi învierea sa”91.

În aceastã perspectivã, dacã se ia în considerare faptul cã, pentru
sfântul Paul ºi sfinþii pãrinþi ai Bisericii, aspectul ontologic comportã ºi
un aspect etic, ºi invers, dacã aspectul etic comportã unul ontologic,
dupã pãrintele Stãniloae, rezultã cã moartea ºi învierea lui Cristos,
„având în ele concentratã o viaþã nouã sub raport etico-spiritual, iradi-
azã o forþã spiritualã-eticã din ele”92. Cu alte cuvinte, dacã moartea ºi
învierea lui Cristos înseamnã o oferire continuã de sine însuºi Tatãlui,
credincioºii primesc o energie spiritualã pentru a trãi ºi ei în aceastã
stare de dãruire faþã de Tatãl, ºi dacã apoi aspectul etic al morþii ºi al 
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învierii lui Cristos comportã aspectul ontologic al morþii ºi învierii, care
au transformat natura sa umanã, credincioºii, care participã realmente
la misterul pascal al lui Cristos, primesc energia de a muri pentru viaþa
coruptibilã de mai înainte ºi de a învia la o viaþã nouã. 

La acest punct apar inevitabil douã întrebãri. Prima: cum trebuie
înþeles faptul cã, la botez, credincioºii nu mor din punct de vedere fizic,
cu trupul, ci îºi continuã existenþa lor pãmânteascã? ªi a doua: cum e
posibil ca Cristos, care nu poate sã mai moarã odatã ce a înviat, sã fie
totuºi în stare de moarte atunci când cineva este botezat, pentru a-l
face sã participe la moartea sa?

Pentru a rãspunde la prima întrebare, autorul nostru porneºte de la
faptul cã între moartea „omului vechi” al creºtinului ºi moartea lui
Cristos cu trupul sãu pe cruce existã o anumitã legãturã:

Are ºi moartea omului vechi din noi un caracter ontologic, dar un caracter
spiritual sau etic-ontologic, care se hrãneºte din învierea lui ºi duce la învi-
erea noastrã cu trupul. Moartea noastrã, deºi „în asemãnarea morþii lui
Hristos”, e totuºi realã, cãci aºa cum vom învia cu adevãrat cu Hristos care
a înviat ºi arvuna o avem în „înnoirea vieþii” noastre, aºa a trebuit sã mu-
rim în mod real cu el, care a murit93.

Moartea credinciosului cu Cristos aparþine, aºadar, trecutului, în
momentul botezului, pe când învierea este o perspectivã de viitor. Între
aceste douã momente existã însã reînnoirea vieþii, care reprezintã o
anticipare a învierii ºi constituie omul ca „imagine a lui Cristos”, mort
ºi înviat. Desigur, scrie Stãniloae, aceasta nu înseamnã cã omul botezat
este unul care nu mai pãcãtuieºte, dar puterea pãcatului, care repre-
zenta o stare contradictorie pentru fiinþa umanã, a fost distrusã prin
Botez. Prin urmare, avem o eliberare potenþialã de pãcat, care se actu-
alizeazã prin colaborarea omului. Dar o datã cu distrugerea structurii
pãcatului, a fost întãritã ºi voinþa omului de a nu mai pãcãtui. În acest
mod, omul a primit o structurã ontologicã nouã, sau, mai bine zis, a
fost restabilitã cea autenticã.

Prin botez, aºadar, omul, pe de o parte, a fost „despuiat de trupul
cãrnii” (Col 2,11), adicã de complexul de patimi cu care fusese copleºit
dupã pãcat, pentru a fi îmbrãcat din nou cu sentimentele curate care
sãlãºluiesc în trupul lui Cristos. Pe de altã pare, omul a primit energia
învierii lui Cristos, care nu e numai o forþã eticã, ci ºi una ontologicã,
prin care natura umanã este aºezatã pe calea învierii.

În ce priveºte a doua întrebare, autorul nostru apeleazã la semni-
ficaþia ontologico-eticã a morþii94. Dacã Cristos nu are pãcat, atunci, 
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moartea pe cruce nu reprezintã o moarte pentru pãcat, iar prelungirea
stãrii sale sacrificale nu înseamnã prelungirea unei stãri care se opune
pãcatului. Moartea lui Cristos, în schimb, „a fost o predare totalã Tatã-
lui ca om ºi el continuã sã fie în aceastã stare. Ea înseamnã, însã, o
stare total contrarã faþã de ceea ce s-ar putea numi pãcat”95. Dacã apoi,
în Dumnezeu, existenþa se identificã cu binele, rezultã cã Cristos a
înãlþat natura sa umanã la aceastã stare, unde persistenþa în bine echi-
valeazã cu confirmarea ei în adevãrata existenþã în Dumnezeu, stare
arãtatã de abandonarea totalã Tatãlui. În Botez, deci, Cristos îi comu-
nicã omului aceastã stare de abandonare totalã Tatãlui, ca moarte
pentru pãcat ºi ca putere pentru a nu mai cãdea în pãcat.

Hristos, primind o datã moartea, nu mai moare, pentru cã a consolidat prin
ea firea sa umanã definitiv în rezistenþa la orice ispitã, într-o definitivã
moarte faþã de orice ispitã. Starea aceasta ne-o comunicã ºi nouã prin Bo-
tez. Iar dacã rãmânem în ea, nici noi nu vom mai muri, pentru cã suntem
definitiv morþi pãcatului, ci vom învia la viaþa eternã. În aceastã stare de
jertfã a lui Hristos, ca într-un ocean al puritãþii ºi al puterii de rezistenþã
împotriva ispitelor, suntem sãdiþi noi prin botez96.

Prin participarea la moartea ºi învierea lui Cristos, cei botezaþi
poartã împreunã imprimat în ei chipul lui Cristos. Noul lor chip este
chipul lui Cristos, care s-a imprimat în ei ºi, prin ei, în Bisericã. Dupã
autorul nostru, deci, asemãnarea celor botezaþi cu Cristos este de ordin
spiritual ºi constã în faptul cã, din „trupeºti”, au devenit „spirituali”,
în sensul cã Duhul Sfânt a transformat modul lor de a fi ºi de a acþiona
dupã modelul umanitãþii luate de Cristos.

Transparenþa Bisericii pentru Cristos se manifestã, aºadar, într-o
viaþã trãitã dupã exemplul lui Cristos, întrucât Cristos s-a imprimat în
ea cu energia umanitãþii sale exemplare. În acest sens, Biserica devine
transparentã pentru Cristos prin „subþierea” dimensiunii sale umane,
adicã prin moartea „omului vechi”, împovãrat de dorinþe ºi patimi, ºi
abandonarea totalã în mâinile lui Dumnezeu.

Toate acestea reprezintã transparenþa atât în sensul de subþirime a uma-
nului, cât ºi în sensul de reflectare pozitivã a lui Hristos. Cãci aceste sen-
suri ale transparenþei sunt puteri ºi moduri de manifestare ale divinului,
care e bunãtate, îngãduinþã, respect al libertãþii omului, smerenie, iubire 
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ºi voinþã de slujire a semenilor, prin omul în care ele se aratã ºi care a ajuns
la conºtiinþa lucrãrii lui Dumnezeu în el. Cu un cuvânt, Biserica îl are pe
Hristos transparent în conºtiinþa sa ºi-l face transparent celorlalþi oameni
prin iubirea ºi slujirea de oameni întru toatã semerenia, fãrã nici o preten-
þie de a i se sluji. Prin aceasta se conformeazã capului ei care nu a venit sã
i se slujeascã, ci sã slujeascã, ºi voieºte sã facã aceasta ºi prin trupul sãu
tainic97.

3.3. Biserica, sacrament al lui Cristos, ºi sacramentele Bisericii
Dupã cum am vãzut, conceptul de sacrament a fost definit de auto-

rul nostru, în sens larg, ca unire a lui Dumnezeu cu realitatea vizibilã
creatã ºi, în aceastã perspectivã, a considerat Biserica drept „sacra-
ment” în totalitatea ei, întrucât este „extensiunea ºi prelungirea în
timp”, sau „mediul de iradiere a tainei originare, care este Hristos”98.
Tratând apoi despre raportul dintre sacramentalitatea Bisericii ºi
actele sale sacramentale, pãrintele Stãniloae subliniazã cã sacramenta-
litatea Bisericii este atât „rezultatul” actelor sacramentale, cât ºi con-
diþia principalã pentru existenþa sacramentelor99. Însã ceea ce îi dã
Bisericii caracterul sacramental este Cristos: 

Hristos, taina originarã, sacramentul originar ºi izvorul a toatã sacramen-
talitatea, îi dã Bisericii calitatea de sacrament, prin taine ca acte, unificând
cu sine sau cu trupul sãu tainic, care e Biserica, noi mãdulare ºi menþinân-
du-le ºi întãrindu-le în aceastã unitate pe cele existente100.

3.3.1. Sacramentalitatea Bisericii, 
rezultat ºi condiþie a sacramentelor

Dacã prin „sacrament” se înþelege „semnul sensibil” prin care i se
transmite omului harul divin, adicã „energia necreatã” care emanã din
fiinþa treimicã a lui Dumnezeu, ºi se realizeazã unirea omului cu Dum-
nezeu prin Cristos în Duhul Sfânt, dupã autorul nostru, sacramenta-
litatea Bisericii poate sã fie definitã ca „unirea realizatã între Dum-
nezeu ºi totalitatea credincioºilor” ºi actele sacramentale ca „mijloace
prin care se extinde ºi se menþine în mod continuu aceastã legãturã
care constituie fiinþa Bisericii”. În acest sens, se spune cã sacramentali-
tatea Bisericii este un „rezultat” al actelor sacramentale:

Biserica, în calitatea ei de sacrament în totalitate, e un rezultat continuu
al sacramentelor ca acte ce se sãvârºesc, pentru cã mãdularele ei se
înnoiesc continuu ºi-ºi întãresc legãtura lor cu Hristos ºi întreolaltã prin
sacramente ca acte101.
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97 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 509.
98 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 532.
99 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 532.
100 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 532.
101 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 533.



Pe de altã parte, însã, continuã pãrintele Stãniloae, sacramentali-
tatea Bisericii nu poate fi redusã la actele sacramentale, deoarece, în
acest caz, ar fi posibil ca cineva sã devinã membru al Bisericii ºi prin
sacramentele ce se celebreazã în afara ei. Sacramentele, în schimb,
trebuie sã fie vãzute ca acte sãvârºite de Bisericã împreunã cu Cristos,
sau, mai exact, sunt acte sãvârºite de Cristos din ºi prin Bisericã. În
acest sens, Biserica este „condiþia” sacramentelor:

Biserica nu e numai un rezultat al sacramentelor, ci ºi o condiþie a lor, un
fel de sursã mediatã, instrumentalã a lor. Sacramentele, ca acte, îºi au
sursa, cel puþin mediatã, în Bisericã, ca sacrament, în faptul cã Biserica-
sacrament este ea însãºi o realitate plinã de Hristos, sacramentul general
sau mediul necesar de comunicare a lui. Se poate spune cã tainele sunt res-
piraþia continuã a Bisericii, prin care ea îl inspirã ºi expirã neîncetat pe
Duhul Sfânt102.

Dupã autorul nostru, motivul pentru care sacramentalitatea Bise-
ricii nu poate fi vãzutã, pur ºi simplu, ca rezultat al actelor sacramen-
tale reiese din dimensiunea pneumatologicã a Bisericii. Într-adevãr,
scrie el, Biserica nu e doar o „sumã de structuri deja date”, ci un orga-
nism dinamic, în sensul cã, în cadrul acestor structuri, existã o miºcare
continuã de aprofundare, susþinutã de Duhul Sfânt. Cu aceasta vrea sã
spunã cã Biserica are darul Duhului Sfânt, dar continuã sã-l invoce
mereu: „Biserica, plinã de puterea divinã, trãieºte în acelaºi timp cu
sentimentul Divinitãþii care o transcede, pe care o cheamã, spre care
nãzuieºte ºi se înalþã prin fiecare tainã ce o sãvârºeºte”103.

Vãzute în perspectivã pneumatologicã, sacramentele nu sunt simple
repetãri ale unor formule sau rubrici, ci ocazia unei reînnoite invocaþii
ºi revãrsãri a Duhului Sfânt104. Revãrsarea Duhului Sfânt a avut loc o
singurã datã, în momentul instituirii Bisericii, în ziua de Rusalii. Dupã
acest eveniment, în schimb,

Duhul lui Hristos, care a întemeiat Biserica ºi sãlãºluieºte în ea,
menþinând-o ca pe un sacrament în totalitatea ei, o face datoritã acestei
calitãþi, sursã a actelor sacramentale, însã ºi rezultat mereu înnoit al lor,
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102 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 533.
103 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 533.
104 În legãturã cu aceasta, pãrintele Stãniloae îl felicitã pe teologul reformat J.J. von

Allmen, care a introdus conceptul de „profetism sacramental”, pentru a exprima, într-o
perspectivã dinamicã, pneumatologicã, dimensiunea sacramentalã a Bisericii. Dacã,
mai întâi, teologii protestanþi, scrie autorul nostru, fãceau o clarã separare între „struc-
turã” ºi „profetism” ºi, considerând structura staticã ºi profetismul dinamic, afirmau
cã sacramentele Bisericii Catolice ºi Ortodoxe erau structuri statice, pe când accentul
pus de protestantism pe cuvânt îi dãdea un aspect profetic, acum, teologia protestantã
redescoperã aspectul profetic ºi dinamic al sacramentelor. Cf. J.J. VON ALLMEN,
Prophétisme sacramentel, Neuchâtel 1964, 9-57, citat de D. STÃNILOAE, „Din aspectul
sacramental al Bisericii”, 534, nota 6.
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ceea ce pune în evidenþã faptul cã Biserica, avându-l în ea pe Hristos din
care iradiazã continuu Duhul, continuã, în acelaºi timp, sã-l primeascã pe
Duhul, sã fie îmbogãþitã, înnoitã ºi împrospãtatã de el prin sacramente105.

În concepþia pãrintelui Stãniloae, aºadar, Biserica nu este un rezul-
tat al sacramentelor, ci al unui act exclusiv divin, care transcende
actele sacramentale. De aceea, nu sacramentele fac sã se nascã Bise-
rica, ci Biserica este cea care „condiþioneazã” celebrarea sacramen-
telor, întrucât acestea se nasc din ea ºi harul, pe care ele îl transmit,
provine de la ea.

3.3.2. Harul sacramental al Bisericii
Dacã Biserica este condiþia ºi izvorul sacramentelor, dupã pãrintele

Stãniloae, aceasta înseamnã cã ea a primit, o datã pentru totdeauna, ca
într-un „depozit”, harul necesar pentru toþi aceia care îl primesc prin
sacramente106. Concepþia ortodoxã despre har, ºi anume cã harul este
„fluidul spiritual al întâlnirii ºi comuniunii personale mereu noi a lui
Hristos cu credinciosul prin Duhul Sfânt”107, îl ajutã pe autorul nostru
sã înþeleagã legãtura dintre continua reînnoire a Bisericii prin actele
sacramentale ºi faptul cã numai în cadrul Bisericii ºi al orânduirii sale
epicletico-sacramentale se poate realiza comuniunea omului cu Cristos.
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105 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 534.
106 Aceastã idee, afirmã autorul nostru, era proprie ºi teologiei catolice de mai îna-

inte, ca, de exemplu, în schema De Ecclesia, distribuitã, la 21 ianuarie 1870, pãrinþilor
conciliari participanþi la primul Conciliu din Vatican: „Cum igitur Deus ac Salvator
noster totius salutiferiae doctrinae veritatem et mediorum salutis thesauros in
Ecclesiam suam quasi depositorum dives contulerit ut omnes sumant ex ea potium
vitae”. (J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 51, 539) As-
tãzi, însã, continuã el, aceastã idee a fost în mare parte abandonatã de teologia catolicã,
mai întâi pentru cã ea considerã harul ca rupt de Dumnezeu ºi, apoi, pentru cã harul
prezent în „depozitul” Bisericii e vãzut ca ºi „creat”, chiar dacã trebuie sã fie nesfârºit,
pentru a putea sã fie împãrtãºit la atâþi alþi credincioºi ºi în atâtea alte ocazii. Dupã el,
este dificil sã se înþeleagã un har creat care sã fie ºi nesfârºit, ºi apoi, aceasta presu-
pune un anumit imobilism sau o stare virtualã a harului mai înainte de a fi împãrþit
credincioºilor. De aceea, aceastã idee a fost înlocuitã cu ideea unei Biserici aproape
complet identice cu Cristos (Christus et Ecclesia una eademque persona). În aceastã
perspectivã, Cristos, care este Persoana proprie a Bisericii, poate sã creeze la infinit
harul în fiecare credincios atunci când acesta primeºte un sacrament. Dar, în acest fel,
harul, „produs printr-un act de creaþie, ori de câte ori este oferit, nu reprezintã, ca în
Biserica Ortodoxã, un fluid personal divin, o iradiere a intimitãþii fiinþei persoanelor
divine ºi, deci, o întâlnire a lui Cristos însuºi cu credinciosul cãruia i se oferã ºi înce-
putul unei comuniuni cu el, o întâlnire ºi o comuniune mereu nouã, mereu diversi-
ficatã, ca orice întâlnire ºi comuniune personalã, ci o legãturã a credinciosului cu o pu-
tere creatã, uniformã, separatã de Cristos, produsul unui act de creaþie repetat în mod
identic. Ea rãmâne apoi în credincios ca un „efect de har” identic cu moartea lui
Cristos, ºi nu o colaborare a lui Cristos cu credinciosul prin sacramente. Cf. D.
STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 535.

107 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 535.



Într-adevãr, scrie el, unirea Bisericii cu Cristos este totodatã stabilã
ºi dinamicã, asemenea unirii dintre douã persoane. În ciuda persistenþei
legãturii lor, unirea trebuie sã fie mereu „reîmprospãtatã”, prin inter-
mediul noilor întâlniri ºi a unei intime comuniuni. Întâlnirea ºi comu-
niunea sunt mai uºor de realizat între persoanele care sunt în legãturã,
decât între cele separate. Progresul în comuniune presupune apoi o le-
gãturã persistentã, prin care, dacã se doreºte sã se aibã o adevãratã co-
muniune, este nevoie nu atât de stabilitatea „cadrului”, cât de reînnoi-
rea „întâlnirii” ºi, prin aceasta, a comuniunii. 

Înþelegerea harului ca un „fluid spiritual personal”, care se mani-
festã ca întâlnire ºi comuniune cu Cristos, ajutã ºi la înþelegerea persis-
tenþei efectului unui sacrament într-un credincios care s-a rãcit din
punct de vedere spiritual108. Stabilitatea întâlnirii ºi a comuniunii, expli-
cã autorul nostru, creeazã o „legãturã”109 durabilã, chiar dacã poate sã
devinã rece din punct de vedere spiritual. În plus, ea uºureazã viitoarea
întâlnire ºi, deci, reînnoirea comuniunii care, la rândul ei, aprofun-
deazã ºi reîncãlzeºte legãtura deja existentã.

Prin sacramente, aºadar, se reînnoieºte unirea dintre Bisericã ºi Dum-
nezeu. În aceastã privinþã, pãrintele Stãniloae nu este de acord cu acei
teologi ortodocºi care afirmã cã reînnoirea adusã de sacramente în-
seamnã numai un progres în întâlnirea ºi în reînnoirea comuniunii cu
Duhul Sfânt; dimpotrivã, el spune cã aceastã reînnoire este ºi un pro-
gres în întâlnirea ºi în comuniunea cu Cristos însuºi. Într-adevãr, în
celebrarea unui sacrament, nu se poate avea unirea cu Cristos fãrã a
avea, în acelaºi timp, o unire cu Duhul Sfânt. În afarã de aceasta, nece-
sitatea reînnoirii continue a Bisericii, realizatã de Duhul Sfânt, nu se
explicã numai prin faptul cã în Bisericã sunt pãcãtoºi sau pentru cã
fiecare epocã cere o adaptare din partea Bisericii la noile cerinþe110, ci
ºi de necesitatea creºterii spirituale sau de aplatizarea ce se produce de
fiecare datã când lipseºte aceastã creºtere. Prin urmare, adevãrata
reînnoire a Bisericii nu se realizeazã 

prin schimbarea de cuvinte, sau de metode, care sunt de ordin mai mult
imanent ºi superficial, ci prin trãirea realã, reîmprospãtatã, a efluviilor 
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108 Dupã Stãniloae, existenþa acestei „legãturi” spirituale în credinciosul care a pri-
mit unul sau mai multe sacramente explicã de ce Botezul nu trebuie repetat pentru un
apostat întors la credinþã, precum ºi recunoaºterea validitãþii Botezului pentru aceia
care nu aparþin Bisericii Ortodoxe. Necesitatea reînnoirii sau a reluãrii legãturii exis-
tente, autorul o vede confirmatã de sfântul Paul care îi spune lui Timotei sã reaprindã
„darul lui Dumnezeu” (2Tim 1,6). Dacã ar fi vorba despre un har în sine, rupt de Dum-
nezeu, ar fi dificil sã se înþeleagã sensul acestei reaprinderi. O legãturã, în schimb, se
poate reaprinde. Cf. D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 536.

109 Aceastã „legãturã” e înþeleasã de autorul nostru ca o „prezenþã spiritualã per-
manentã” a unuia pentru celãlalt, realizatã ca urmare a uneia sau a mai multor întâl-
niri ºi reînnoiri ale comuniunii. Cf. D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bise-
ricii”, 537.

110 Autorul nostru face aluzie aici la H. KÜNG, The Council and Reunion, London
1966, 34-52.
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Duhului, care poate avea loc, în primul rând, prin taine, prin tainele din-
totdeauna ale Bisericii. În felul acesta, pot avea loc înnoiri profunde chiar
atunci când nu se produc mari schimbãri ale rânduielilor dintotdeauna ale
Bisericii, înnoiri mai profunde ca cele pe care le poate produce o simplã îmbo-
gãþire de limbaj, sau metode mai „moderne” de comportament ºi înfãþiºare.
„Înnoirea” adevãratã nu e decât aceea care are loc în Duh ºi din Duh, nu
în forme, deºi o oarecare utilitate are ºi aceasta când e însoþitã de înnoirea
în Duh, sau când anumite forme vechi poartã pecetea mentalitãþii unor
epoci cu trãsãturile lor111.

În perspectiva sacramentelor ca instrumente de har, care duc la re-
înnoirea unirii dintre Cristos ºi membrele Bisericii, trebuie sã se înþe-
leagã ºi succesiunea apostolicã a harului sacerdotal, precum ºi harul
fiecãrui sacrament. În ce priveºte succesiunea apostolicã a harului sacer-
dotal, autorul nostru spune cã ea nu trebuie înþeleasã ca

o curgere orizontalã de sine a unui râu de har de-a lungul istoriei Bisericii,
în care Dumnezeu nu mai are nici un rol..., ci ca un continuu rãspuns al lui
Dumnezeu la cererea Bisericii..., rãspuns prin care el însuºi îºi reîmpros-
pãteazã, pentru persoanele peste care ea cheamã Duhul, aceeaºi legãturã
de încuviinþare ca ºi pentru persoanele anterioare, ca sã rosteascã epicleza
în numele comunitãþii, ºi aceeaºi asigurare cã, prin epicleza lor, va împros-
pãta totdeauna întâlnirile sale cu mãdularele comunitãþii în cadrul ei112.

În cazul apostolilor, Duhul Sfânt a fost revãrsat în mod direct, fãrã
mijlocirea vreunui sacrament, pentru cã, scrie Stãniloae, încã nu exista
o Bisericã ce sã celebreze sacramentele. Dupã evenimentul Rusaliilor, în
schimb, Duhul lui Cristos este revãrsat prin sacramentele celebrate de
Bisericã, în baza legãturii pe care el o are cu Biserica. Aceasta înseamnã
cã Duhul, fiind prezent în Bisericã, este revãrsat nu numai prin Bise-
ricã, ci ºi de Bisericã asupra persoanelor care îi sunt prezentate de cãtre
miniºtrii aleºi de Bisericã pentru celebrarea sacramentelor.

În concepþia autorului nostru, aºadar, sacramentele, ca mijloace ºi
ocazii ale întâlnirii ºi ale comuniunii oamenilor cu Dumnezeu, presu-
pun o ambianþã religioasã, un cadru stabil, o legãturã a comunitãþii cu
divinitatea. De aceea, Biserica, în calitatea ei de condiþie ºi rezultat al
sacramentelor, nu este o simplã ambianþã religioasã care are o origine
imanentã, naturalã, ci o instituþie care are o legãturã permanentã cu
Dumnezeu, care o îmbogãþeºte ºi o cheamã încontinuu la comuniunea
cu el. Dinamismul sacramental înseamnã, de aceea, nu numai continua
revãrsare a Duhului asupra Bisericii ºi asupra credincioºilor care pri-
mesc sacramentele, ci ºi creºterea spiritualã a Bisericii ºi a membrilor
ei în Cristos. În acest sens, sacramentele pot fi înþelese ca o „mimezã”113
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111 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 537.
112 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 537.
113 Dupã Stãniloae, „mimeza” sau imitaþia, în sensul original al termenului, înseam-

nã o „urmare realã”. Aºa a fost înþeleasã de sfântul Paul în Ef 5,1; Fil 3,17; 1Tes 1,6; 



a faptelor lui Cristos, prin care el a înãlþat umanitatea sa la slava
divinã.

Concluzie
În al treilea capitol al lucrãrii noastre, am voit, aºadar, sã concen-

trãm reflecþiile pãrintelui Stãniloae despre Bisericã, trupul mistic al lui
Cristos în Duhul Sfânt. Dupã ce, în al doilea capitol, am prezentat pers-
pectiva istorico-salvificã din care el contemplã realitatea teandricã a
Bisericii, aici ne-am oprit asupra perspectivei ontologice, urmând ca în
capitolul urmãtor sã o vedem pe cea fenomenologicã.

În ce priveºte perspectiva ontologicã, consideraþiile autorului nostru
s-au concentrat asupra naturii ºi modului în care se poate exprima mis-
terul unirii dintre Cristos ºi Bisericã. În acest sens, el a ales dintre dife-
ritele imagini referitoare la Bisericã, prezente în tradiþia biblicã ºi pa-
tristicã, pe cea de trup ºi de sacrament (mysterion) al lui Cristos, situân-
du-se astfel pe linia care merge de la sfântul Paul la pãrinþii capado-
cieni ºi la teologia bizantinã. E regretabil cã pãrintele Stãniloae nu a
dat suficientã atenþie ºi celorlalte modele ecleziologice, ca, de exemplu,
cel al templului, arcei, poporului lui Dumnezeu, prezente în Noul Testa-
ment ºi dezvoltate de sfinþii pãrinþi ai Bisericii. Aceasta ar fi evitat un
anumit aspect de unilateralitate care caracterizeazã ecleziologia sa, în
sensul cã l-ar fi condus la considerarea nu numai a dimensiunii spiri-
tuale a Bisericii, ci ºi a celei sociale ºi misionare.

Oricum, în ceea ce priveºte natura Bisericii, am remarcat insistenþa
teologului român asupra faptului cã aceastã „locuinþã” a lui Dumnezeu
în mijlocul oamenilor are un dublu fundament: unul divino-trinitar ºi
unul natural-uman. Fundamentul divino-trinitar al Bisericii e consti-
tuit de iubirea intratrinitarã ºi are douã semnificaþii: model ºi forþã
care realizeazã ºi intensificã relaþiile dintre oameni. În primul sens,
fundamentul divin al Bisericii e constituit de Treimea imanentã, comu-
niune perfectã de persoane, al doilea, în schimb, de Treimea econo-
micã, lãcaºul de unde provin ºi în care trebuie sã se reuneascã toate
creaturile, ºi acest rol îi revine în mod deosebit Fiului lui Dumnezeu
întrupat. Fundamentul natural-uman reprezintã reflexia celui divin-
trinitar în umanitate ºi constã în unitatea naturii umane în diversi-
tatea persoanelor.

Din întâlnirea fundamentului divino-trinitar cu cel natural-uman,
întâlnire care a început cu întruparea Fiului lui Dumnezeu ºi a ajuns
la punctul sãu culminant cu revãrsarea Duhului Sfânt în ziua de
Rusalii, rezultã constituþia teandricã a Bisericii. Aceasta înseamnã cã
Biserica are un aspect „obiectiv-divin” ºi unul „subiectiv-uman”. Primul
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2Tes 3,9; Rom 5,9. Aceastã urmare include efortul voinþei de a imita modelul, dar
aceasta poate sã aibã loc pentru cã însuºi modelul comunicã energia sa persoanei care
a hotãrât sã-l imite. Cf. D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 538.
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se referã la faptul cã Biserica a fost instituitã de Dumnezeu în Isus
Cristos, datoritã cãruia, în existenþa sa, ea depinde de Dumnezeu, ºi nu
de oameni. Al doilea, în schimb, la faptul cã Biserica se constituie ºi
continuã sã existe nu numai prin opera lui Dumnezeu, ci ºi prin adezi-
unea oamenilor. În afarã de aceste douã aspecte, Biserica posedã o
dimensiune cristologicã ºi una pneumatologicã. Prima îi oferã Bisericii
aspectul unei locuinþe stabile pentru toþi aceia care cred, în timp ce al
doilea aspect, pe acela al unui „laborator” în care se împlineºte îndum-
nezeirea celor care locuiesc acolo.

Realitatea unirii lui Cristos cu omenirea este un mister atât de
mare, încât nu poate fi cuprins într-o definiþie, ci numai ilustrat prin
imagini. Dintre acestea, dupã cum am spus, Stãniloae a preferat-o pe
cea de trup ºi sacrament al lui Cristos.

În calitate de cap al Bisericii, Cristos este principiul (arché) care
uneºte membrii Bisericii ºi modelul care se imprimã în ei, fãcându-i
asemenea lui. La rândul sãu, Biserica, în calitate de trup al lui Cristos,
este plinãtatea sa (pleroma), în sensul cã Cristos nu poate sã-ºi mani-
feste splendoarea dumnezeirii sale fãrã Bisericã, nici Biserica nu poate
sã actualizeze integritatea potenþialitãþilor sale fãrã Cristos. Perfecta
unire dintre Cristos ºi Bisericã nu înseamnã însã o transformare a
Bisericii în Cristos. Biserica nu devine niciodatã parte constitutivã a lui
Cristos, aºa cum a devenit natura sa umanã, ci rãmâne întotdeauna
„trup” al capului. De aceea, unirea dintre Cristos ºi Bisericã trebuie sã
se exprime, în mod analogic, prin conceptul de unire „fãrã amestec ºi
fãrã schimbare”. Este vorba, deci, de o tainicã „perihorezã”, în care
Cristos este centrul gravitaþional al Bisericii, sau de o unire sponsalã,
în care persoanele nu se confundã ºi unirea lor nu este staticã, ci dina-
micã.

Prin întrupare, Cristos a devenit capul „virtual” al Bisericii, însã de-
plina actualizare a acestei calitãþi a avut loc ca urmare a misterului
pãtimirii, morþii ºi învierii sale, atunci când natura umanã asumatã a
fost spiritualizatã de Duhul Sfânt ºi, astfel, introdusã în comuniunea
trinitarã. În acest sens, întruparea reprezintã fondarea „potenþialã” a
Bisericii, întrucât Fiul lui Dumnezeu a intrat, chiar dacã într-un mod
imperfect, în comuniune cu oamenii. Misterul pascal al lui Cristos re-
prezintã, în schimb, deplina actualizare a Bisericii, pentru cã, începând
din acest moment, Cristos începe efectiv sã-i readune ºi sã-i modeleze
pe oameni în ºi conform modelului naturii sale umane.

Natura umanã a lui Cristos a fost ridicatã la comuniunea trinitarã
prin jertfa crucii, deoarece ea trebuia sã învingã mai întâi, printr-o desã-
vârºitã ascultare ºi conformare la voinþa Tatãlui, toate urmãrile pãca-
tului ºi sã se deschidã, prin înviere, la viaþa divinã. Dacã umanitatea
lui Cristos s-a deschis la comuniunea cu Tatãl prin starea de jertfã ºi în
aceastã stare le împãrtãºeºte oamenilor viaþa dumnezeiascã, aceasta
înseamnã cã ºi oamenii, dacã vor sã intre în comuniune cu Tatãl, tre-
buie „sã se jertfeascã” pe ei înºiºi, adicã trebuie sã renunþe la ei înºiºi
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pentru a i se oferi lui Dumnezeu. Inspiraþi de Duhul Sfânt, oamenii îi
oferã Tatãlui jertfa lor prin Cristos ºi cu Cristos, în Bisericã.

Învierea ºi înãlþarea lui Cristos reprezintã, deci, începutul existenþei
reale a Bisericii, pentru cã, în acest moment, o datã cu revãrsarea Du-
hului Sfânt, ea primeºte de la capul sãu principiul vieþii veºnice ºi ar-
vuna învierii. „Virtualitatea” învierii a fost imprimatã nu numai în
trupul personal al lui Cristos, care locuieºte în Bisericã, ci ºi în trupul
credincioºilor. Aceasta înseamnã cã aceºtia, prin sacramentele Bisericii
ºi o viaþã în Duhul Sfânt, dobândesc capacitatea de a purta ºi în trupu-
rile lor, la sfârºitul timpurilor, o viaþã incoruptibilã. Membrii Bisericii
trãiesc în speranþa învierii, întrucât cred cã Fiul lui Dumnezeu întru-
pat reparcurge împreunã cu ei ºi în Bisericã aceeaºi cale pe care a par-
curs-o el în timpul vieþii sale pãmânteºti, pentru a conduce umanitatea
sa la starea de îndumnezeire. Aceastã speranþã se bazeazã, în plus, pe
arvuna pe care Cristos le-a dat-o membrilor Bisericii ºi care constã în
începutul spiritualizãrii lor ºi începutul unei transparenþe, prin care ei
vãd ºi participã, în parte, la viaþa divinã în trupul glorificat al lui Cristos.

Biserica este trupul lui Cristos nu numai pentru cã Cristos ºi-a sta-
bilit în ea locuinþa sa, ci ºi pentru cã el continuã prin ea întreitul sãu
ministeriu de mare preot, profet ºi rege. În exercitarea acestor trei
munera, Cristos nu considerã Biserica drept un „obiect” pasiv, ci ca un
partener care rãspunde în mod liber la chemarea sa. Preoþia regalã a
credincioºilor constã, de aceea, în participarea la cele trei munera ale
lui Cristos. Munus magisteriale al lui Cristos se referã la faptul cã el
lumineazã Biserica în înþelegerea învãþãturii sale ºi a operei sale
salvifice, îndemnându-i, în acelaºi timp, pe membrii Bisericii sã se
lumineze reciproc în aceastã înþelegere. Munus regale înseamnã cã
Cristos îi conduce pe credincioºi la comuniunea cu el în împãrãþia
cerurilor, dar le oferã ºi acestora capacitatea de a se cãlãuzi reciproc pe
aceastã cale. În sfârºit, munus sacerdotale înseamnã cã Cristos îi oferã
în mod continuu Tatãlui trupul sãu jertfit ºi trupul sãu mistic, invitând
membrii Bisericii sã participe la jertfa sa. 

Participarea membrilor Bisericii la cele trei munera ale lui Cristos
nu le conferã o responsabilitate formalã faþã de comunitatea eclezialã,
ci priveºte numai viaþa lor personalã. Responsabilitatea formalã, în
relaþiile comunitãþii ecleziale, îi priveºte pe miniºtrii hirotoniþi tocmai
pentru aceastã funcþie. Preoþia ministerialã, înþeleasã ca activare sen-
sibilã a preoþiei invizibile a lui Cristos, este un dar divin, fapt pentru
care nimeni nu-l poate lua de la sine însuºi sau de la comunitate. Într-
adevãr, Cristos este acela care i-a chemat mai întâi pe apostoli, apoi pe
episcopi ºi, prin intermediul acestora, pe preoþi ºi pe diaconi. Ca mar-
tori oculari ai lui Cristos cel înviat ºi fundament al Bisericii, apostolii
au o poziþie unicã în Bisericã, dar ca miniºtri ai operei salvifice a Bise-
ricii, îi au ca succesori pe episcopi printr-o succesiune neîntreruptã.
Succesiunea neîntreruptã a harului apostolic are nu numai o dimen-
siune istoricã, în sensul cã harul lui Cristos vine din trecut printr-un
lanþ de intermediari, ci ºi una transcendentã, în sensul cã Cristos 
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acþioneazã actualmente ºi în mod direct prin episcopii care consacrã un
nou episcop.

Misiunea miniºtrilor sacri constã, întâi de toate, în a media „în mod
obiectiv” prezenþa lui Cristos Mijlocitor pe lângã Tatãl ºi în a actualiza
pentru toþi oamenii, din orice loc ºi din toate timpurile, jertfa lui Cris-
tos, fãcându-i sã participe la ea. Aceastã responsabilitate formalã a
miniºtrilor sacri, care se exercitã într-un spirit de comuniune între ei
ºi poporul eclezial, se manifestã în celebrarea sacramentelor, vestirea
cuvântului ºi conducerea spiritualã a credincioºilor.

În al doilea rând, miniºtrii hirotoniþi au rolul de a menþine unitatea
vizibilã a Bisericii. Preotul menþine aceastã unitate întrucât adunã mem-
brii unei comunitãþi în jurul jertfei lui Cristos. Episcopul îndeplineºte
acest rol la nivelul diecezei sale, hirotonind preoþi pentru comunitãþile
de credincioºi prezente pe teritoriul sãu, ºi la nivelul Bisericii univer-
sale, întrucât, consacrat de alþi episcopi, se aflã în comuniune cu între-
gul episcopat.

În sfârºit, prin preoþia ministerialã se manifestã caracterul vizibil al
Bisericii. În acest sens, prezenþa preoþiei ministeriale în Bisericã repre-
zintã o confirmare a realei întrupãri a Fiului lui Dumnezeu ºi a calitãþii
sale de mijlocitor al omenirii pe lângã Dumnezeu, în timp ce negarea ei
înseamnã o negare a dimensiunii corporale a mântuirii, precum ºi a
Bisericii, ca ambianþã obiectivã a mântuirii. În afarã de aceasta, preo-
þia ministerialã pune în luminã realitatea teandricã a Bisericii ºi valoa-
rea persoanei umane pentru mântuirea celorlalþi.

Alãturi de imaginea de „trup”, pãrintele Stãniloae a folosit ºi con-
ceptul de „sacrament”, pentru a exprima misterul unirii lui Dumnezeu
cu omenirea în Isus Cristos. Aceastã afirmaþie se bazeazã pe faptul cã
Dumnezeu poate sã acþioneze asupra ºi prin realitatea vizibilã a crea-
þiei. Într-adevãr, o primã unire s-a realizat în creaþie, datoritã prezenþei
Cuvântului divin în „raþiunile” fiinþelor create, ºi îndeosebi în cea a
omului, prin care conduce creaturile la deplina unire cu Dumnezeu.
Aceastã primã unire, slãbitã de pãcat, a fost dusã la culme în misterul
întrupãrii Fiului lui Dumnezeu ºi a fost pe deplin actualizatã în mis-
terul Bisericii. 

Prin urmare, sacramentalitatea Bisericii presupune creaþia, dar îºi
trage existenþa numai de la Cristos (Ur-Sakrament), întrucât este „ex-
tensiunea” misterului întrupãrii sale. Misterul Bisericii nu poate sã fie
separat de misterul lui Cristos, ci numai distins din punct de vedere
teoretic, fapt pentru care se poate vorbi de o anumitã transparenþã a
Bisericii pentru Cristos. Aceastã transparenþã poate sã fie înþeleasã în
douã sensuri. Primul se referã la faptul cã Biserica este aºa de subþire,
încât prin ea nu se vede decât Cristos. Aceasta înseamnã cã Cristos este
centrul Bisericii, ºi referinþa comunã la Cristos este un factor existen-
þial pentru Bisericã. Al doilea se referã la faptul cã Cristos s-a imprimat
în fiinþa Bisericii, fapt pentru care ea reflectã numai chipul persoanei
sale, definitã prin pãtimire, moarte ºi înviere.
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Cristos se imprimã cu chipul sãu în membrii Bisericii prin sacra-
mente. În acest sens, sacramentalitatea Bisericii nu este doar rezulta-
tul actelor sacramentale, ci ºi condiþie necesarã a existenþei lor. Sacra-
mentalitatea Bisericii este rezultatul actelor sacramentale, pentru cã,
prin intermediul sacramentelor, se menþine ºi se extinde unirea lui
Dumnezeu cu membrii Bisericii. Biserica este o condiþie necesarã pen-
tru existenþa sacramentelor, întrucât acestea sunt acte sãvârºite de
Cristos din ºi prin Bisericã. De aici rezultã cã Biserica nu este o sumã
de structuri deja date, ci ºi un organism dinamic ce posedã ºi îl invocã
continuu pe Duhul Sfânt. La rândul lor, sacramentele nu sunt o simplã
repetare de formule ºi gesturi, ci ºi o reînnoitã invocare ºi revãrsare a
Duhului Sfânt.

Dacã Biserica este condiþie ºi izvor al sacramentelor, aceasta în-
seamnã cã ea a primit, o datã pentru totdeauna, ca într-un „depozit”,
harul ce se transmite prin sacramente. Acest har sacramental al Bise-
ricii se referã la „fluidul” întâlnirii ºi al comuniunii mereu reînnoite
dintre Cristos ºi credincios prin Duhul Sfânt. De aici rezultã cã Bise-
rica se reînnoieºte în mod continuu prin sacramente ºi numai în cadrul
Bisericii se realizeazã comuniunea omului cu Dumnezeu. Prin urmare,
dinamismul sacramental al Bisericii priveºte nu numai continua revãr-
sare a Duhului Sfânt asupra Bisericii prin sacramente, ci ºi creºterea
sa spiritualã în Cristos.
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MISIUNEA CATOLICÃ DIN MOLDOVA 
ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA

Emil DUMEA
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Intenþionãm sã analizãm în mod tematic ºi cronologic unele probleme
fundamentale ale misiunii moldave din secolul al XVIII-lea, pentru a
putea formula câteva concluzii sintetice cu privire la condiþiile ei interne
ºi externe. Acest lucru pare sã fie util, întrucât documentele referitoare
la misiunea catolicã din Moldova în perioada amintitã sunt puþine ºi
sãrace în conþinut1.

1. Situaþia internã
1.1. Comunitãþile catolice 

în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
Pentru secolul al XVII-lea, lista cea mai completã ºi detaliatã a comu-

nitãþilor catolice moldave ne-o oferã relatarea lui Banduloviè din anul
1646, din care aflãm cã în Moldova se aflau atunci 33 de comunitãþi cato-
lice cu 1.122 familii care formau împreunã 5.000 de credincioºi2. Este o
perioadã marcatã de o evidentã scãdere numericã, ce va continua timp
de un secol (la sfârºitul secolului erau aproximativ 300 de catolici în
toatã Moldova), pânã la reluarea misiunii în a doua jumãtate a secolu-
lui urmãtor3. Principalele motive ale acestei scãderi numerice le-au con-
stituit rãzboaiele ºi dificilele condiþii de viaþã în care se aflau nu doar
catolicii, ci ºi toatã populaþia Moldovei.

1.1.1. Comunitãþile între 1754-1762
Pentru prima jumãtate a secolului, existã foarte puþine informaþii

cu privire la comunitãþile moldave ºi, pentru acest motiv, prezentarea
noastrã începe cu a doua jumãtate a secolului. Ceea ce putem spune
despre prima parte a secolului al XVIII-lea este doar faptul cã existã în
continuare principalele opt comunitãþi ale misiunii, respectiv viitoarele 

1 În acest studiu am tradus din limba italianã ºi am completat capitolul al IV-lea din
teza de doctorat pe care am susþinut-o în 1999 la Universitatea Pontificalã Gregoriana
din Roma. Având ca titlu „Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea", teza a fost
publicatã mai întâi în limba italianã, urmând sã fie tradusã ºi tipãritã ºi pentru cititorii
de limbã românã.

2 Cf. A.V. URECHIA, Codex Bandinus.
3 Alte informaþii despre comunitãþile catolice din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea,

în: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, în Diplomata-
rium italicum, I, Roma 1925, 16-21.



parohii, de care depindeau „filialele” sau, mai bine spus, micile ºi fra-
gilele comunitãþi catolice. Toate aceste comunitãþi sunt asistate de pu-
þini misionari, motiv pentru care nu se poate vorbi nici despre o pasto-
raþie sistematicã ºi nici despre o organizare stabilã ºi maturã.

În 1745, în relatarea sa trimisã la Propaganda4, misionarul Giovanni
Ausilia ne prezintã 21 de comunitãþi cu 787 familii catolice aparþinând
singurei episcopii, de Bacãu5: Iaºi (60 de familii), Cotnari (9 familii),
Rãchiteni (56 de familii), Huºi (48 de familii), Bârlad (12 familii),
Bacãu (12 familii), Fãrãoani (140 de familii), Grozeºti (Oituz) (30 de
familii)6, Cãlugãra (42 de familii), Trebeº (30 de familii), Tãmãºeni (40
de familii), Adjudeni (15 familii), Sãbãoani (90 de familii), Teþcani (53
de familii), Gherãieºti (13 familii), Ciubãrciu (40 de familii), Galaþi (11
familii), Hotin (60 de familii)7, Sperieþi (3 familii), Trotuº (11 familii),
Baia (12 familii)8.

Numerele 25-39 din relatare ne prezintã un inventar al bisericilor
din misiune, cu mobilierul lor. În total existau 20 de biserici. Cu excep-
þia a cinci biserici, care erau din piatrã (Cotnari, „bisericã foarte fru-
moasã, care întrece orice altã bisericã din provincie, pentru a cãrei refa-
cere sunt necesari o sutã de scuzi”, douã la Baia, una la Sãbãoani ºi,
respectiv, la Trotuº), toate celelalte biserici erau construite din lemn9.
La Iaºi, biserica „riscã sã se prãbuºeascã în curând” ºi „acest popor se
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4 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 183-200.
Citatele ulterioare din relatare, citãrile prezente în paginile care urmeazã trebuie cãu-
tate în paginile menþionate în aceastã notã.

5 Comunitãþile le-am citat cu numele actuale, care nu sunt foarte diferite de cele
date de Ausilia. El doar italianizeazã puþin numele: Cotnari=Cottnaro etc. Comuni-
tãþile scrise cu litere aldine sunt „cele mai importante... ºi mai uºor de ajutat spiritual”.

6 În aceste comunitãþi, pãrintele Manzi „unum templum edificavit”, atât de necesarã
ºi pentru cã „per decursum Annorum quot homines Catholici venient ex Transilvania...
ita quidem ut ex Dei gratia jam sunt 700 Animae”. În 1733, cu ajutorul credincioºilor,
Manzi construise ºi o casã pentru misionari: APF, Moldova, 3, 417-418.

7 Este interesant cã în Hotin mai sunt catolici ºi cã misionarul poate merge acolo
liber, întrucât, în 1713, oraºul ºi zona înconjurãtoare au devenit „raia”, adicã zonã aflatã
complet sub dominaþie turceascã. Acest lucru ne face sã credem cã autoritãþile otomane
erau destul de tolerante în materie de credinþã, dar sub alte aspecte, Di Giovanni ne spune
în 1762 cã satul Mohilãu, aflat în aceastã „raia”, „este foarte mult supus atacurilor tur-
cilor din Hotin, care deseori trec pe acel drum ºi jefuiesc acei sãrmani oameni”: G.
CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 210.

8 Cu doi ani înaintea lui, în 1743, misionarul ungur Andrei Patai ne spune cã în Mol-
dova sunt 26 de comunitãþi catolice, dupã pãrerea lui, toate cu populaþie de origine ma-
ghiarã; ºi numele comunitãþilor sunt toate maghiarizate: F. PALL, „Le controversie tra i
minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia (România)”, în Diplomatarium
italicum, IV, Roma 1939, 333-334.

9 La Trebeº, biserica este „ridicatã din nou de pãrintele Frontali”; misionarul a fãcut
acelaºi lucru la Trebeº, „pãrintele Vannucci... ca sã evite orice inconvenient datorat apro-
pierii de turci ºi tãtari, care îºi puneau cu forþa caii în cimitir ºi de multe ori chiar în in-
cinta bisericii, numitul pãrinte nu doar o doteazã cu toate cele necesare, dar o reface ca
nouã”. În jurul cimitirului, bravul misionar a construit „un zid de lemn stabil... cu o lun-
gime de 100 de coate în jur”.
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teme cã le va cãdea în cap în timpul funcþiunilor liturgice; pentru a
evita acest pericol, cu ajutorul lui Dumnezeu, Sassano a început o nouã
bisericã”. 

Sunt enumerate apoi localitãþile în care catolicii trãiesc împreunã cu
ortodocºii (ca ºi numãrul bisericilor ortodoxe din toatã Moldova: circa
2.500): Iaºi, Cotnari, Rãchiteni („fiind aceastã reºedinþã din Reketteno
fãrã clopot, poporul era convocat prin baterea toacei de cãtre schisma-
tici”, f 344), Gherãieºti, Baia (unde existau douã biserici catolice în ruinã),
Cãlugãra, Bacãu, Fãrãoani, Trotuº, Grozeºti, Galaþi, Huºi ºi Bârlad.
Aproape de Sãbãoani10 ºi de Fãrãoani11, la jumãtate de orã distanþã, se
aflau alte douã biserici, ce erau folosite drept capele pentru cimitirul
existent acolo. La Cotnari, „cele necesare pentru celebrare erau aduse
din misiunea Rãchiteni, ca ºi la Baia, din Sabovano, iar în Bacãu ºi Tre-
beº, din Cãlugãra. În Stoiceni, adicã Uttino, pãrintele misionar care
mergea acolo aducea ºi obiectele de cult personale” (f 345).

Misionarii aveau locuinþe proprii numai în comunitãþile din Iaºi, Rãchi-
teni, Sãbãoani, Cãlugãra, Grozeºti ºi Huºi. Catolicii reprezentând o mino-
ritate în mijlocul unei majoritãþi ostile, bisericile lor nu se bucurau de
o „intrare deosebitã ºi proprie, ci toate fuseserã ridicate fãrã temelie
sub providenþa lui Dumnezeu” (f 345). La Iaºi, biserica deþinea o vie (pro-
ducea 3 sau 4 butoaie de vin pe an) de ºase „pogoni”12 în cartierul
Copou, dãruitã de Martin Tutuch, cu obligaþia de patru Liturghii pe
an. De asemenea, se bucura de opt cârciumi ºi de un han pe „Uliþa
Mare”, adicã strada principalã. Date în chirie, se obþineau circa 50 de
scuzi pe an. Biserica din Huºi avea douã bucãþi de teren donate, una de
Dumitru Pãtraºcã ºi Magdalena Balint, soþia lui, iar cealaltã de Gheor-
ghe Bãlaºcã. Pentru a redobândi unul dintre terenuri, prefectul, împre-
unã cu misionarul Giovanni Vannucci, au fost nevoiþi sã facã „o mare
ceartã în Iaºi în faþa domnitorului”. „Biserica din Galaþi avea niºte vii,
cu niºte cârciumi, dar atât primele, cât ºi ultimele fuseserã incen-
diate... Celelalte biserici nu aveau nici un bun imobil... Pãrinþii Compa-
niei lui Isus, pentru cã nu deþineau o bisericã proprie, nu aveau intrãri
bisericeºti” (f 346). 

În acest caz, în toatã misiunea existau ºapte case în care ar fi putut
locui misionari, iar bunuri deþineau doar parohiile din Iaºi ºi Huºi, pe
lângã slaba proprietate episcopalã din Trebeº.
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10 „Biserica de piatrã este abandonatã ºi ruinatã, nerestauratã pentru cã nu este cu
ce”; credem cã este chiar cea construitã din ordinul principesei Margareta Muºat, la
începutul secolului al XV-lea. Recent, descoperirile arheologice au adus la luminã teme-
liile acestei biserici ºi cimitirul din vecinãtatea ei.

11 A fost construitã „din lemn de pãrintele Zingali, spre marea satisfacþie a popo-
rului”.

12 Misionarul italianizeazã cuvântul român „pogon”, adicã o unitate de mãsurã
agrarã echivalentã cu o jumãtate de hectar.



1.1.2. Comunitãþile între 1762-1789
Dupã circa douã decenii, adicã în 1762, prefectul Di Giovanni tri-

mite la Propaganda o altã relatare despre starea misiunii13, din care
aflãm cã numãrul catolicilor din toatã Moldova este de aproximativ ºase
mii14. Numãrul crescuse, deci, comparativ cu cel din relatarea lui Ausilia
din 1745, când erau 787 de familii. Dacã facem o medie ºi admitem cã
o familie era alcãtuitã din cinci persoane, atunci, înainte cu douã decenii
misiunea numãra aproximativ patru mii de catolici.

La Iaºi15, prima dintre cele opt parohii din misiune, erau 166 de fa-
milii, „cea mai mare parte dintre aceºtia fiind dezertori italieni, ger-
mani, francezi ºi spanioli, ca ºi unii fugari din alte naþiuni”. Era, deci,
o comunitate redusã numeric, cosmopolitã ºi, sub anumite aspecte, mai
puþin edificatoare16. Toþi aceºtia trãiau în „patruzeci de case, adicã în
patruzeci ºi trei de familii sãrace ºi mizerabile”. Aici exista o bisericã
din lemn, cea mai mare din misiune, binecuvântatã de Laidet cu ºapte
ani înainte, cu sacristie ºi cu toate cele necesare pentru acþiunile litur-
gice. Alãturi se afla reºedinþa prefectului, a misionarului care îl însoþea
(Giuseppe Cambioli, 54 de ani) ºi un adãpost pentru misionarii aflaþi în
trecere. Biserica avea în posesie douã vii17, o pivniþã ºi ºapte cârciumi.
La douã ore de mers se afla Cocoteni (Horleºti), cu 22 de case ºi 121 de
suflete, aflaþi în grija pastoralã a parohului de Iaºi. La patru ore dis-
tanþã de capitalã era localitatea Totoieºti, unde majoritatea era orto-
doxã, catolicii trãind în 5 case, fiind în total 21 de suflete, asistate tot
de parohul din Iaºi. Mergând spre Roman, „dupã o zi ºi jumãtate de
drum”, se aflã Miclãuºeni18, un sat „de unguri catolici”, cu 38 de case
ºi 171 de suflete, sub îngrijirea parohului din Rãchiteni, care era la „un
sfert de orã de mers”.
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13 F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Mol-
davia (România)”, 203-215.

14 Aceeaºi cifrã o indicã ºi Cambioli, în scrisoarea sa adresatã Propagandei în acelaºi
an: F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Mol-
davia (România)”, 211.

15 Pentru mai multe informaþii despre comunitãþile catolice din Moldova, cf. I.
GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, Bacãu 1996. Opera, în 306 pa-
gini, reprezintã o prescurtare fãcutã „post mortem auctoris” de Gabriel Leahu, dupã
niºte lucrãri în manuscris ale autorului.

16 „În Iaºi, care este capitala, între bãtrâni, neputincioºi ºi copii sunt circa o sutã
cincizeci de catolici, ºi aceºti puþini sunt puþin evlavioºi, pentru cã, excluzând câþiva
oameni care sunt atenþi la clopote ºi care locuiesc departe de bisericã, restul, în cea mai
mare parte, sunt dezertori din diferite naþiuni, care au nimerit în Iaºi, vãzându-se strã-
ini, îºi vând haina ºi se pun mai curând în slujba necatolicilor... unii foarte rar vin la
bisericã, ºi unii niciodatã, sau aproape niciodatã; astfel încât, în zilele cele mai solemne
ale anului, în bisericã se vãd cel mult treizeci de persoane”: F. PALL, „Le controversie tra
i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia (România)”, 211.

17 În 1778, misionarul Fedele Rocchi scrie cã, cu vinul din aceste vii, „care se vinde
într-o cârciumã din zonã, separatã de curtea noastrã, trãim ºi întreþinem biserica”: APF,
Moldova, 5, 171.

18 Înainte de 1900 aºa se numea actualul sat Butea.
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La Rãchiteni existau 50 de case „într-o pãdure”, cu 238 de suflete.
Comunitatea avea o bisericã cu toate cele necesare ºi casã pentru misi-
onar (respectiv Antonio Mauro, de 30 de ani). Prefectul se interesa pu-
blic ºi în particular dacã oamenii cunoºteau catehismul ºi, se pare, dupã
mãrturia sa, cã îl cunoºteau „suficient”. Observãm cã, dupã Liturghie,
dupã un obicei care a fost transmis pânã în timpurile noastre, era expus
sfântul Sacrament, care se termina cu binecuvântarea solemnã19.

Dupã jumãtate de orã de drum se ajungea la Adjudeni20, care avea
30 de case ºi 148 de suflete, fãrã bisericã, dependenþi tot de Rãchiteni.
La o altã jumãtate de orã de mers se afla Tãmãºeni, cu 31 de case ºi 147
de credincioºi, asistaþi ºi ei de misionarul din Rãchiteni. Exista aici o
bisericã ce „risca sã cadã”, însã avea strictul necesar. Dincolo de râul
Siret, în faþa Tãmãºenilor, se afla satul Buruieneºti, fãrã bisericã, cu 21
de case ºi 84 de suflete, îngrijite de parohul din Rãchiteni. Pe aceeaºi
parte a râului, nu departe, se afla comunitatea Rotunda, cu 58 de su-
flete ºi 12 case, fãrã bisericã, îngrijiþi ºi ei de parohul din Rãchiteni.
Mai erau dependenþi de aceastã parohie ºi cei 54 de credincioºi din Fãr-
cãºeni (Traeasseno), care locuiau în 10 case, neavând bisericã proprie.
La distanþã de 5 ore de mers se gãsea Cotnari, cu cinci case catolice ºi
cu „o bisericã mare din piatrã, dar descoperitã ºi fãrã speranþe de a fi resta-
uratã din cauza mizeriei puþinilor oameni care rãmãseserã acolo”21. La
o orã distanþã se afla „un cãtun cu cinci case”, cu 16 suflete, numit Lin-
guebagului, ºi la un sfert de orã este un alt grup de 4 case, cu 14 su-
flete, numit Zlodica. Apoi, la un sfert de orã de drum, sunt alte 4 case
cu 13 suflete, locul numindu-se Dam. Dupã o altã orã de mers se întâl-
nea Gialuluivodã, cu opt case ºi 30 de suflete. Toþi aceºtia depindeau,
de asemenea, de parohul din Rãchiteni ºi, aflându-se la foarte mare dis-
tanþã, dupã cum observã prefectul, nu erau atât de bine pregãtiþi din
punct de vedere spiritual, în comparaþie cu cei din parohie.

Prefectul merge apoi la Bacãu, „cândva sediul episcopului latin”22.
Aici gãseºte 131 de suflete în 24 de case. Exista o bisericã din lemn aco-
peritã cu paie, ce avea, printre altele, un potir foarte vechi, din 1105. Co-
munitatea depindea de cea din Cãlugãra ºi era bine instruitã în credinþã.
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19 În zilele noastre, expunerea Preasfântului Sacrament se face în multe comunitãþi
dupã-amiazã, înainte de Liturghia de searã.

20 Mult timp în posesia mãnãstirii ortodoxe „Trei Ierarhi” din Iaºi: T. CODRESCU,
Uricariul, 7, 284.

21 De altfel, în afarã de cele din nord, la Baia ºi Siret, unde nu mai sunt menþionaþi
catolici, bisericile din Cotnari ºi Trotuº, acum complet ruinate, sunt singurele cons-
truite din piatrã. Toate celelalte sunt din lemn, adicã fragile ºi dispuse sã fie incendi-
ate. Pe la 1760, în misiune sunt biserici la: Iaºi, Bârlad, Huºi, Rãchiteni, Tãmãºeni, Sãbã-
oani, Hãlãuceºti, Talpa, Bacãu, Trebeº, Trotuº, Cãlugãra, Fãrãoani, Grozeºti, Ciubãr-
ciu ºi Mohilãu.

22 Trecuserã abia zece ani de când Benedict al XIV-lea schimbase reºedinþa episco-
pului la Sniatyn, pe pãmânt polon, aproape de Moldova. Misionarul vorbeºte despre „o
datã”, probabil în amintirea începuturilor episcopiei, când episcopul stãtea la Bacãu,
dar acele timpuri erau destul de îndepãrtate.



La o orã ºi jumãtate de mers se aflau alte trei comunitãþi, asistate de
Cãlugãra: Fontinel, Mãrgineni ºi Trebeº, cu 458 de suflete în 70 de case.
Trebeº era proprietatea episcopului de Bacãu ºi avea o bisericã acope-
ritã cu paie, construitã de puþin timp.

La o orã de mers, în mijlocul pomilor fructiferi, se situa comunitatea
din Cãlugãra, cu 34 de case ºi 204 suflete (a se vedea media de ºase per-
soane pe familie). Aceastã comunitate avea o bisericã cu cimitirul alã-
turi, „plin de cruci mari din lemn, pe care obiºnuiesc sã le punã pe mor-
minte”. Dupã Liturghie, ca de obicei, prefectul i-a întrebat pe oameni
despre catehism, constatând cã erau foarte bine instruiþi de cãtre misi-
onarul Grabriele Mazziotti, ajutat de un alt cãlugãr, Carlo Gattinara,
de 31 de ani.

Din Cãlugãra, misionarul s-a dus la Fãrãoani, comunitatea cea mai
mare din misiune, întrucât avea 214 case cu 900 de credincioºi. Satul
este descris ca fiind prosper, oamenii, dogari de meserie, „cu obiceiuri
bune ºi cu o sfântã teamã de Dumnezeu ºi elementele de bazã ale sfintei
credinþe, fãrã excepþie de vârstã... astfel încât vederea sfinþeniei obice-
iurilor trezeºte admiraþia... printre oamenii care gem sub jugul dur al
grecilor23, care i-au fãcut sclavii sclavilor”. Existau aici o bisericã din
lemn ºi o casã pentru misionar, pe atunci Giovanni Frontali24. Înaintea
Liturghiei, dascãlul, „adicã învãþãtorul care obiºnuieºte sã explice cate-
hismul în limba maghiarã, citeºte de la pupitru doctrina ºi alte cãrþi
religioase, tot în maghiarã”25. În bisericã erau multe icoane, ºi ele „în
stil maghiar”. Aºa cum a procedat în toate comunitãþile cu bisericã pro-
prie, misionarul ne prezintã ºi în acest caz în numãr exact ºi chiar cu
anumite detalii tot ceea ce se aflã în prezbiteriu ºi în sacristie (mobilie-
rul). În afara satului mai existã o bisericã, având alãturi cimitirul „plin
cu cruci mari”. 

În aceastã comunitate, prefectul se opreºte timp de zece zile ºi
observã cu satisfacþie cã era mereu vizitat de oameni pentru probleme
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23 La 26 martie 1615, domnitorul ªtefan Tomºa cumpãrã satul de la douã familii de
boieri, care îl aveau în proprietate, ºi îl dã în proprietatea mãnãstirii din Solca, în nor-
dul Moldovei, mãnãstire construitã de el. Satul a rãmas sub aceastã stãpânire monas-
ticã ortodoxã pânã la anexarea Bucovinei (partea de nord a Moldovei) de cãtre imperiul
austro-ungar, în 1775. La începutul secolului al XIX-lea, satul a fost cumpãrat de logo-
fãtul (cancelarul) Nicolae Roset: I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Mol-
dova, 96-97.

24 La 20 aprilie 1763, prefectul Cambioli scrie Propagandei cã peste puþin timp vor
pleca din Moldova în Italia patru misionari, printre care ºi Frontali ºi Zingali, care slu-
jiserã aproape 22 de ani în aceastã misiune: APF, Moldova, 5, 27.

25 Pentru a-l ajuta pe misionar „în nevoile spirituale ale credincioºilor, a fost intro-
dus obiceiul de a avea un dascãl, sau învãþãtor, în fiecare bisericã ºi unde nu locuieºte
pãrintele”. Trebuie sã cunoascã limbile „maghiarã ºi latinã”. Predã catehismul, con-
duce recitarea rugãciunilor, cântã în timpul Liturghiei ºi în timpul funcþiunilor litur-
gice. Tributul pentru el îl plãtesc oamenii; de la aceiaºi credincioºi primeºte „ceva po-
manã” la botezuri ºi la înmormântãri ºi în fiecare an familiile îi dau o anumitã canti-
tate de cereale, astfel încât, „cu puþinã iscusinþã ºi efort din partea acestuia”, poate trãi
modest cu familia lui.
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spirituale ºi materiale, „ºi toþi erau mulþumiþi cu ceea ce se decidea,
efect al pietãþii acelui popor” care recunoºtea autoritatea misionarului
în mijlocul comunitãþii lor. Cu excepþia comunitãþii din Iaºi, cosmopo-
litã ºi atât de greu de controlat, în toate celelalte comunitãþi unde locu-
ieºte misionarul se observã deja în aceastã relatare o creºtere a autori-
tãþii sale spirituale, ºi nu numai, dar ºi în „lucrurile civile”, cum no-
teazã Crisostomo. Acest lucru dovedeºte ºi un progres al unitãþii religi-
oase ºi umane a comunitãþilor, în jurul persoanei pãrintelui. Aproape
de Fãrãoani, mai existau alte patru mici comunitãþi formate numai din
catolici, fãrã bisericã ºi dependente de Cãlugãra: Lunga (18 de case cu
87 de suflete), Valea Seacã (53 de case, 248 de credincioºi), Geoseni (24
de case, 112 credincioºi) ºi Prãjeºti (34 de case cu 172 de suflete).

Dupã o zi de drum a ajuns la Trotuº, „mic oraº din Moldova”, unde
exista o bisericã catolicã din lemn, alãturi de ruinele unei alte biserici
din piatrã. Sunt 15 case cu 59 de suflete, aparþinând misiunii din Gro-
zeºti, unde activa pãrintele Giuseppe Zingali, în vârstã de 52 de ani. Aici
sunt 70 de case cu 359 de suflete catolice, amestecate printre ortodocºi.

Ajuns la hotarul occidental al misiunii, Crisostomo a revenit spre
centrul provinciei ºi, dupã trei zile de drum, a ajuns la Sãbãoani, unde
gãseºte 75 de case cu 335 de suflete, „toate ungare”, cu bisericã ºi o re-
ºedinþã comodã pentru misionar, în persoana lui Francesco Chiaro-
lanza, de 38 de ani. Ca de obicei, dupã Liturghie, a urmat expunerea
Preasfântului Sacrament ºi întâlnirea cu oamenii. Aici se opreºte timp
de opt zile ºi se declarã satisfãcut de pregãtirea spiritualã ºi cateheticã
a poporului. Apoi, în douã ore de cãlãtorie, ajunge la Hãlãuceºti, cu 31
de case, 233 de suflete ºi o bisericã din lemn „foarte solidã, ridicatã cu
trei ani în urmã”. Aici era ºi un dascãl, care instruia poporul în cele pri-
vitoare la credinþã, ajutându-l pe pãrintele din Sãbãoani. Nu foarte de-
parte se afla Gherãeºti, cu 28 de case ºi 62 de suflete, ºi Teþcani, cu 28
de case ºi 151 de credincioºi. Dupã patru ore de cãlãtorie se ajungea la
Talpa, „sat format recent de niºte familii fugite din diferite locuri în
timpul ultimei incursiuni a tãtarilor, din 1759”, cu 26 de case ºi 111 su-
flete. Aceºtia ridicaserã cu un an înainte „o bisericã pe care nu au aco-
perit-o de teamã sã nu fie supuºi noului tribut”, impus de patru ani tu-
turor bisericilor, chiar ºi celor lipsite de rentã. ªi aici se afla un dascãl.
În apropiere era satul Bârgãoani, cu 12 case ºi 53 de suflete. Toate aceste
comunitãþi, se înþelege, depindeau de Sãbãoani.

Dupã douã zile de mers spre nord-est, se ajunge „într-un oraº mic ºi
dezolat”, Huºi, sediul episcopului ortodox. Catolicii trãiau în 65 de
case, fiind în numãr de 300. Aveau bisericã ºi misionar, în persoana lui
Giovanni La Macchia, în vârstã de 38 de ani. Majoritatea catolicilor
trãiau într-o pãdure, în afara oraºului. Aici se afla o altã bisericã, cu
reºedinþã pentru misionar. Duminica se celebra în oraº, iar în timpul
sãptãmânii, în biserica dinafarã, în sat. Din Huºi, intrând în Basarabia,
în zona stãpânitã de tãtari, pe malurile râului Prut se afla Ciubãrciu,
care depindea de Huºi ºi unde catolicii erau în numãr de 101 suflete în
22 de case. Deþineau o bisericã într-o stare jalnicã ºi un dascãl „care 
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instruieºte acele suflete în lucrurile care privesc sfânta credinþã”. Tot
de aceastã parohie depinde ºi Bârladul, unde erau 30 de catolici în 7
case. Aici, în 1759, tãtarii arseserã biserica, ca ºi alte biserici ortodoxe.

În nordul extrem al Moldovei, pe malurile râului Prut, la hotarul cu
Polonia, se afla Mohilãu, având bisericã ºi reºedinþã pentru misionar.
Era format din 26 de case cu 80 de credincioºi. „Acest sat este supus de
multe ori atacurilor turcilor din Hotin, care trec deseori pe acel drum
ºi jefuiesc acei oameni sãraci”. Aceastã misiune fusese fondatã de Gio-
vanni Frontali cu persoanele adunate aici din diferite regiuni. Domni-
torul Constantin Racoviþã îl trimisese special pentru a construi o bise-
ricã ºi pentru a-i convinge pe catolici sã nu meargã în Polonia26.

Pentru a scãpa de tributuri ºi de invaziile turcilor ºi ale tãtarilor,
unele persoane mai trãiau încã prin pãduri ºi prin alte locuri îndepãr-
tate de oraºe ºi de sate. În anul precedent, un misionar, vizitându-i, spo-
vedise ºi împãrtãºise 108 persoane, botezând, de asemenea, ºase. Unele
oraºe spre Dunãre erau locuite de puþini catolici: în Galaþi, 5, în Ackher-
man, 30, iar în Chilia, 10. 

Aºadar, în toatã misiunea, catolicii erau împrãºtiaþi în 40 de locali-
tãþi. Cu excepþia comunitãþii din Fãrãoani, care numãra peste 200 de
case sau familii (admiþând faptul cã mulþi dintre bãtrâni trãiau împre-
unã cu copiii, în aceeaºi casã), toate comunitãþile aveau mai puþin de
50 de case, cu excepþia a patru dintre ele. Satele erau, deci, mici, majo-
ritatea dintre ele exclusiv catolice, chiar dacã în apropierea lor se aflau
ºi ortodocºi; dar catolicii, încã din aceste timpuri, preferau sã locuiascã
într-un teritoriu determinat al lor. 

Trebuie sã precizãm apoi cã numele localitãþilor nu apare numai
când sunt menþionaþi catolicii. Aceste comunitãþi, cu excepþia unora
foarte mici (Cocoteni, Sperieþi, Linguebagului ºi Zlodica, de exemplu),
sunt prezente în documente ale familiilor de boieri sau de mãnãstiri cu
multe secole înainte, acestea primind teritoriile ºi oamenii de pe ele de
la domnitori. Astfel de comunitãþi sunt menþionate în acte de vânzare-
cumpãrare sau de donaþie. Numãrul total al caselor urcã pe la 1.150;
numãrul catolicilor, 5.640. În relatarea lui Crisostomo nu se aflã mai
mult de trei comunitãþi prezentate în cea fãcutã de Ausilia (1745):
Sperieþi, care depinde de Iaºi, iar în nord, comunitãþile din Hotin (în
„raiana” turceascã Hotin se va gãsi comunitatea din Mohilãu) ºi Baia.

Fãcând o comparaþie cu relatarea lui Ausilia, din 1745, unde gãsim
787 de familii în 21 de comunitãþi, se observã cu uºurinþã cã, într-un
arc de mai puþin de douãzeci de ani, numãrul credincioºilor ºi al comu-
nitãþilor a crescut destul de mult, atât datoritã naºterilor, cât ºi ca ur-
mare a sosirii multor oameni din Transilvania.

Noile comunitãþi formate în aceastã perioadã sunt: Cocoteni ºi Toto-
ieºti, aparþinând de parohia din Iaºi; Miclãuºeni (Butea), formatã pro-
babil din oameni veniþi din comunitãþile din Adjudeni ºi Tãmãºeni, 
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26 APF, Moldova, 5, 309 º.u.
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fugiþi din faþa invaziilor diferitelor armate care mãrºãluiau pe drumu-
rile din apropierea acestor localitãþi; Buruieneºti, care, ca ºi alte sate,
aparþinea de o mãnãstire ortodoxã, de cea din Bãrboi (Iaºi), catolicii
venind din Adjudeni ºi Tãmãºeni, pentru aceleaºi motive descrise mai
sus; Rotunda, formatã din catolici veniþi tot din Adjudeni, Tãmãºeni ºi
Miclãuºeni ºi stabiliþi pe pãmântul mãnãstirii ortodoxe, aproape de
Doljeºti (acest sat este aºezat pe celãlalt mal al râului Siret, în faþa
Adjudenilor, dupã cum Buruieneºti se aflã în faþa satului Tãmãºeni);
Fãrcãºeni, alcãtuit din catolici veniþi probabil din Rãchiteni, ambele
sate aparþinând mãnãstirii ortodoxe din Iaºi, „Trei Ierarhi”, mãnãstire
plasatã de cealaltã parte a drumului care o separã de catedrala catolicã.
Mai trebuie menþionate cele trei grupuri de case aproape de Cotnari
(Linguebagul, Zlodica ºi Gialuluivodã). 

Aproape de Bacãu se aflau comunitãþile Fontinel ºi Mãrgineni,
aceasta din urmã constituind proprietatea familiei de boieri Ruset. De
Fãrãoani aparþinea ºi noua comunitate Lunga. Ne surprinde apoi fap-
tul cã Ausilia nu menþioneazã Valea Seacã, pentru cã aceastã comuni-
tate este menþionatã deja din secolul al XV-lea. ªi Geoseni este o nouã
comunitate formatã din imigranþi din Transilvania, stabiliþi pe moºiile
boierului Ioaniþã Sturza, ºi tot nouã este ºi comunitatea catolicã din
Prãjeºti. Teritoriul acesteia din urmã aparþinea mãnãstirilor Rãducanu
ºi Precista din Târgu Ocna. De altfel, majoritatea comunitãþilor cato-
lice trãiau pe teritorii aparþinând fie boierilor, fie diferitor mãnãstiri
ortodoxe. ªi aceasta era o realitate generalizatã în þarã. Pãmânturile,
cum am spus în primul capitol, aparþineau, cu excepþia câtorva rãze-
ºilor, mai-marilor: domnitorilor, boierilor ºi cãlugãrilor27. 

Aproape de Sãbãoani se aflã ºi satul Hãlãuceºti, format tot din imi-
granþi din Transilvania. Talpa era constituit din catolici veniþi din sa-
tele învecinate, precum ºi din catolici de origine transilvãneanã, în timp
ce Bârgãoani era format din oameni veniþi din Transilvania, din zona
Nãsãudului. În nordul extrem se aflã Mohilãu, ale cãrui origini le-am
prezentat deja, iar în sudul Moldovei este atestatã prezenþa catolicilor
la Ackerman ºi la Chilia. 

Astfel, din cele 21 de comunitãþi noi prezente în relatarea lui Di Gio-
vanni, 5 s-au format acum din populaþie catolicã transilvãneanã: Geo-
seni ºi Prãjeºti, în zona Bacãu, ºi Hãlãuceºti, Talpa ºi Bârgãoani, în zona
Roman.

Exodul populaþiei transilvãnene este atestat de Frontali, majori-
tatea fiind formatã din catolici, dar ºi din câþiva luterani ºi calvini28, 
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27 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 482: „Catolicii
noºtri stau în cea mai mare parte pe domeniile acelor domni” (ortodocºi).

28 „Din Ungaria ºi Transilvania, de multe ori fug oameni, fie din lipsa celor necesare tra-
iului, fie de teama rãzboiului, ºi, printre aceºtia, uneori se aflã uneori luterani ºi cal-
vini; dacã rãmân în Moldova, abjurã cu uºurinþã, fãrã ca schismaticii sã se opunã, pen-
tru cã, numindu-i unguri pe catolicii noºtri, cred cã toþi au aceeaºi religie, iar aceºtia
rãmân catolici buni, neavând predicatori sau sectanþi care sã îi distragã ºi, prin harul 



care, neavând pãstori, trec la credinþa catolicã. Principala problemã
printre catolici era faptul cã unii ar fi voit sã se cãsãtoreascã dupã ce,
în prealabil, o mai fãcuserã ºi în Transilvania, trãind aici cu alte femei,
în adulter. Alþii, neobþinând adeverinþa de stare liberã, mergeau la
preotul ortodox pentru a se cãsãtori. La numãrul 67, Di Giovanni este
foarte exact sub acest aspect: „De douãzeci de ani încoace (adicã din
1742, n.n.), numãrul catolicilor a crescut pentru cã mulþi dezertori ºi
fugari din Ungaria, Polonia ºi Transilvania au venit, de multe ori cu
toatã familia, pentru a se stabili în acest principat”.

Un an mai târziu, în 1763, misionarul Cambioli scrie Propagandei,
aducând alte detalii despre aceeaºi realitate29. În special în ultimii
ºapte ani, numãrul catolicilor crescuse „zilnic”, din cauza lipsurilor ºi
pentru a se sustrage înrolãrii în armata austriacã. Sunt menþionate ex-
plicit comunitãþile din Hãlãuceºti ºi Talpa. Cu un an înainte, Di Gio-
vanni gãsise la Hãlãuceºti 31 de case; acum, Cambioli ne spune cã sunt
„circa ºaizeci de familii”. La Talpa, cu un an înainte erau 26 de case;
acum sunt menþionate peste ºaptezeci ºi treizeci în împrejurimi, în
afarã de multe alte persoane care se hotãrâserã sã îºi construiascã o
casã. Împreunã cu stãpânii pãmânturilor lor, aceºti catolici cereau prin
Cambioli un preot pentru ei. Peste puþin timp, va începe construirea
unei alte biserici la Cucuteni, un sat aflat la douã ore distanþã de Iaºi,
unde se aflau treizeci de familii, toate catolice. Aceºti noi sosiþi, ne va
spune episcopul Jezierski în 1765, fiind veniþi din Transilvania, unde
majoritatea vorbesc maghiara, nu sunt numiþi catolici, ci unguri30.

Dar este interesant sã observãm cã episcopul afirmã ºi existenþa
unor catolici de naþionalitate „moldavã”, chiar dacã, în relatãrile lor
trimise la Propaganda, Di Giovanni ºi Frontali au spus explicit cã în
Moldova era foarte periculoasã acceptarea convertirii la credinþa
catolicã, din cauza „radicalismului” clerului ºi a mentalitãþii ortodoxe
foarte „ferme” a oamenilor, în special a bãtrânilor. În scrisoarea sa din
1763, Cambioli vorbea apoi despre un misionar care locuia la Luizi
Cãlugãra, Giuseppe Carisi (chiar dacã a fost numit prefect)31, care „a
contribuit mult la mizeriile întâmplate acolo”. Despre el spune cã este 

MISIUNEA CATOLICÃ DIN MOLDOVA ÎN SEC. AL XVIII-LEA 83

lui Dumnezeu, au ajuns la mine mulþi în cei 22 de ani [1743-1765, n.n.]. Cea mai mare
dificultate este cã uneori fug dezertori ºi aduc femei din Transilvania, iar apoi vin la
misionar pentru a se cãsãtori; când se poate primi asigurarea stãrii libere de la parohii
lor din Transilvania, se cãsãtoresc, iar când nu, ori rãmân aºa, ori merg la schismatici
pentru a se cãsãtori”. G. Cãlinescu, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 482.

29 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 474-475.
30 Aºa atestã episcopul Jezierski, într-o scrisoare trimisã de la Lwów Propagandei în

1765: „Moldavi natione pauci reperiunt Catholici, sed omnes sunt schismatici praeter
paucos. Et ideo, quia Transylvani Catholici, qui pertinent ad Ditionem Hungaricam
augent et minuunt hunc numerum Catholicorum, a Moldavis non vocantur Catholici, sed
Hungari”. În scrisoarea sa, alãturi de comunitãþile mari din misiune, episcopul o pune ºi
pe cea din Tãmãºeni; probabil aceasta crescuse numeric chiar în aceºti ani, prin sosirea
de noi persoane: APF, Moldova, 5, 42.

31 Sosit de la Constantinopol: APF, Moldova, 5, 28-29.
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neascultãtor ºi cã nu vrea sã plece din parohie, fiind una dintre cele
mai bune din misiune32. În anul urmãtor, prefectul Oviller va cere din
nou Propagandei trei noi misionari, pentru a-i trimite la Talpa, la
Mohilãu, unde însã nu va fi un misionar stabil33, ºi al treilea, „zburã-
tor”, la Iaºi, „pentru a putea merge unde era nevoie”34. Într-o relatare
fãrã datã, dar scrisã nu cu mulþi ani dupã cea a lui Di Giovanni din
1762, citim cã la Mohilãu erau 60 de familii, dintre care 30 plecaserã în
Polonia, iar domnitorul nu era deloc mulþumit de aceasta, pentru cã
din cauza lipsei unui misionar stabil, oamenii pleacã, ºi astfel „se dis-
truge þara”35.

Cum catolicii nu puteau sã-i ajute pe misionari, fiind foarte sãraci ºi
trebuind sã plãteascã tributuri foarte apãsãtoare ºi mulþi dintre ei fiind
abia sosiþi, Oviller cere în 1765 ca Propaganda sã le dea ºi un sprijin fi-
nanciar36, aºa cum o fãcea deja (25 de scuzi pe an) în cazul celor patru
parohii mai sãrace din misiune, adicã Huºi, Rãchiteni, Grozeºti ºi Cãlu-
gãra37. Într-o altã scrisoare din acelaºi an, prefectul Oviller se adreseazã
din nou Propagandei, insistând asupra necesitãþii urgente de a avea
trei noi misionari, pentru cã numãrul catolicilor creºtea continuu ºi se for-
maserã alte noi comunitãþi. Aproape de Talpa se aflau atunci comunitãþile
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32 „În Moldova, de ºapte ani încoace, a crescut ºi creºte zilnic mult numãrul cato-
licilor noºtri, nu pentru cã necatolicii trec la noi, ci pentru cã în Ungaria ºi, în special,
în Transilvania a fost ºi încã persistã o viaþã foarte grea, iar acum, adicã de când a fost
stipulatã pacea între austrieci ºi prusaci, pretind mai mult decât oricând soldaþi cu
forþa, motiv pentru care au intrat ºi intrã în aceastã provincie familii întregi, chiar ºi
un mare numãr de tineri de la 14 ani în sus, fiindcã de la aceastã vârstã îi înroleazã.
Câþiva luterani ºi câþiva calvini, negãsind aici nici un predicator de-al lor, s-au conver-
tit la credinþa catolicã. Datã fiind multitudinea noilor catolici de patruzeci de ani încoace,
s-au ridicat în Moldova, în douã sate noi, douã biserici noi, care nu au fost niciodatã în
trecut mari ºi frumoase, dintre cele mai bune pe care le avem în aceste misiuni. Una
este la Hãlãuceºti, iar cealaltã, la Talpa. În Hãlãuceºti sunt aproximativ ºaizeci de fa-
milii, toate catolice, în Talpa sunt peste ºaptezeci, iar treizeci sunt în împrejurimile
sale, de asemenea, toate catolice, în afarã de diferite familii sosite în aceste zile, ºi care
au stabilit sã îºi facã acolo o casã”. La Talpa ºi Cucuteni, stãpânii pãmântului „nu îi
lasã pe supuºii lor sã îi hãrþuiascã, dar foarte multe familii maghiare ºi transilvãnene,
pentru a evita hãrþuielile inexplicabile ale moldovenilor, îºi fixeazã domiciliul în satele
acestor doi sus-numiþi boieri”: APF, Moldova, 5, 27-28.

33 Datã fiind depãrtarea de centrul misiunii, aici nici unul nu voia sã vinã, chiar
dacã Frontali încercase sã creeze un centru misionar stabil, construind o bisericã.

34 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 485.
35 APF, Moldova, 5, 309.
36 APF, Moldova, 5, 39; 46. În plus, Oviller cerea cele necesare pentru opt biserici din

misiunea sa. ªi un alt amãnunt: întrucât misionarii nu pot fi prezenþi mereu unde este
nevoie, se întâmplã „uneori ca înainte de sosirea misionarului chemat sã îi asiste pe
muribunzi, la sosirea lui aceºtia sã fie deja înmormântaþi, mai ales vara”, cum se
întâmplã la Mohilãu, unde preoþii poloni, din cauza diferenþei de limbã, „nici mãcar nu
vin sã celebreze Liturghia”: APF, Moldova, 5, 48. 

37 APF, Moldova, 5, 48-49.



Valea Albã ºi Omicino, iar la ºase ore de drum de la Talpa se formase
o comunitate la Piatra38.

Dintr-o scurtã relatare despre starea misiunii, scrisã în 177739, aflãm
cã „în Moldova se numãrã circa zece mii de catolici, iar aceºtia vorbesc
aproape toþi limbile moldavã ºi maghiarã”. În relatarea lui Di Giovanni
din 1762 rezultau circa ºase mii; acum, dupã 14 ani, numãrul se du-
blase, aºa cum aproape se dublase de când îºi scrisese Ausilia relatarea
din 1745, pânã la relatarea lui Crisostomo. Este o creºtere numericã im-
presionantã, care poate fi explicatã numai acceptând ceea ce ne spun
documentele timpului, respectiv sosirea multor catolici transilvãneni.
Nu este lipsit de importanþã, totodatã, sã ºtim cã aproape toþi vorbeau
limba românã ºi limba maghiarã, dupã cum am subliniat, chiar din
momentul sosirii în Moldova. Într-un timp atât de scurt nu ar fi avut
timpul necesar pentru a învãþa româna în Moldova. ªi apoi, formând
comunitãþi „închise”, adicã fãrã a se amesteca printre ortodocºi, nu ar
fi fost ajutaþi sã înveþe limba locului. Este mult mai probabil cã, încã
de la sosirea lor, erau bilingvi.

Acum existau 11 parohii, comparativ cu cele opt tradiþionale. Cele
trei noi erau Hãlãuceºti, Adjudeni40 ºi Zamosci, aceasta din urmã aflân-
du-se „în cordonul german”, adicã în Bucovina, în timp ce nu se mai
vorbeºte despre Mohilãu ºi nici despre Ciubãrciu, în zonele controlate
de tãtari. În 1792, Rocchi ne va spune cã toþi catolicii din aceastã comu-
nitate din urmã, din cauza condiþiilor dificile de viaþã, se retrãseserã în
parohia lor, Huºi41. Parohia din Hãlãuceºti avea 500 de suflete ºi ca
filialã doar „în luncã” (Luncaºi) cu 60 de suflete, ambele comunitãþi
fiind constituite recent din oameni sosiþi din Transilvania. Adjudeni de-
venise parohie, cu filiale la Rotunda, Tãmãºeni, Buruieneºti ºi Sagna.
Zamosci, în sfârºit, era foarte mare, având 700 de suflete. Mai erau ºi
alþi catolici la Suceava, Cernãuþi ºi în alte pãrþi, circa 100 de suflete42.

Sã analizãm acum noile comunitãþi. În parohia Grozeºti (Oituz), cu
450 de suflete, în afarã de filiala din Trotuº, cu 130 de suflete, compa-
rativ cu cele 59 din relatarea lui Di Giovanni, sunt adãugate noi comu-
nitãþi: Hârja (30 de credincioºi), Ferãstrãu (20 de credincioºi) ºi alte 50
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38 În relatarea lui Banduloviè (1646), catolicii în Piatra lui Crãciun (acesta era nu-
mele medieval al oraºului Piatra Neamþ) nu mai existau. Este posibil ca acum grupul
efemer de catolici în „sus-numitul sat Piatra” sã fie format din emigranþi din Transil-
vania: APF, Moldova, 5, 48-49.

39 Publicatã de G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 505-
507.

40 Cu toate acestea, în viitor, misionarul se va stabili de multe ori la Tãmãºeni, Adju-
deni devenind filialã, datã fiind ºi apropierea mare dintre cele douã comunitãþi.

41 „Basarabia îi aparþine turcului, iar în Tartaria aveam un sat (Ciubãrciu n.n.)
unde erau catolici care þineau de parohia din Huºi, dar în prezent toþi se aflã la Huºi”:
APF, Fondo di Vienna, 31, 284.

42 Aceste ultime oraºe intraserã deja de doi ani sub dominaþia austriacã, dar pentru
moment, autoritãþile imperiale nu rupseserã încã nici o relaþie între populaþia din Mol-
dova ºi cea din Bucovina.
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de suflete în Octara (?) ºi Moineºti. Apar, deci, patru noi comunitãþi toc-
mai în aceastã zonã de hotar cu Transilvania. 

De parohia Adjudeni, care acum avea bisericã ºi 300 de suflete, com-
parativ cu 148 în 1762, aparþineau filialele Rotunda, cu 90 de suflete,
Tãmãºeni, Buruieneºti, cu 250 de suflete, comparativ cu 84 în 1762, ºi
Sagna, comunitate nouã cu 90 de credincioºi43. 

În parohia Fãrãoani erau circa 470 de credincioºi, comparativ cu 900
în 1762. Este foarte posibil ca mulþi sã fi plecat în împrejurimi pentru
a forma alte comunitãþi care rezultã a fi Capsa, Valea Mare, Valea
Dragã, Nãsipeni, Burchila, Piºãta ºi La Zãvoi. Mai existau totodatã ºi
comunitãþile pe care le cunoaºtem deja, la Gioseni (112 suflete în 1762
ºi 350 acum) ºi la Valea Seacã. De parohia Cãlugãra aparþineau Sãrata,
Dealul Nou, Schineni, Poloboc ºi Tazlãu, toate comunitãþi noi. Se ada-
ugã ºi comunitãþile dinainte, din Bacãu, Trebeº (Baraþi) ºi Mãrgineni. 

De parohia Sãbãoani, care acum avea 670 de suflete comparativ cu
cele 335 din 1762, aparþineau comunitãþile din La Izvor, Fiumicino ºi
Lancuza (Hanul Ancuþei), toate noi, ºi Gherãieºti (cu 550 de suflete
comparativ cu 62 din 1762), Teþcani (460 de suflete comparativ cu 151
în 1762), Talpa ºi Bârgãoani. De parohia Rãchiteni aparþineau comuni-
tãþile Miclãuºeni (350 de suflete, comparativ cu 171 în 1762), Ianccho-
chi (ªcheia)44 ºi Fãrcãºeni. Cucuteni (Horleºti), acum cu 250 de suflete
faþã de 121, câte existau în 176245, avea ca filiale Popeºti, cu 130 de su-
flete, ºi micile comunitãþi din Cotnari, Totoeºti, Carlevo (Hârlãu), La
Iosif (Iosupeni?) ºi Zlodica, formând în total 130 de suflete. Parohul din
Horleºti îi avea în grijã ºi pe cei aproximativ 250 de negustori armeni,
majoritatea dintre ei ºtiind doar limba polonã, motiv pentru care ei
aveau nevoie de îngrijirea unui preot polon. Armenii ºi ucrainenii cato-
lici veneau în Moldova din Ucraina, din Polonia ºi Galiþia, fie pentru cã
erau persecutaþi, fie pentru comerþ, ºi rar erau stabili într-un loc deter-
minat46. 
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43 Teritoriul cu locuitorii lui aparþinea de secole mãnãstirii Galata, din Iaºi: cf. M.
COSTÃCHESCU, Documente înainte de ªtefan cel Mare, 227.

44 Numele comunitãþii catolice vine de la boierul Milu Ianacache; pe pãmântul lui
se stabilesc catolicii sosiþi din satele catolice învecinate. Dar, în documentele laice, deja
de secole localitatea se numea ªcheia, la fel cum se numeºte ºi astãzi parohia catolicã
(fiind ºi ortodocºi) ºi localitatea. Cf: M. COSTÃCHESCU, Documente înainte de ªtefan cel
Mare, 278.

45 Denominaþia de Cucuteni se aflã doar în documentele catolice. În cele laice, locali-
tatea este numitã Horleºti, cum, de altfel, se numeºte ºi astãzi parohia. Acest nume
deriva de la un oarecare Horia Movilã (Horilã): M. COSTÃCHESCU, Documente înainte de
ªtefan cel Mare, 420. În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea (1653-1678), iezuiþii au
cumpãrat o parte din acest teren. Dar, dupã cum am menþionat deja, dupã suprimarea
lor (1773), toate bunurile lor din Moldova au trecut în proprietatea misiunii conventu-
alilor ºi apoi a Episcopiei de Iaºi.

46 Cf. G. PETROWICZ, L’unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-
1686), Roma 1950; Cf. I. NISTOR, Românii ºi Rutenii în Bucovina, Bucureºti 1915.



În sfârºit, erau 21 de noi comunitãþi mici, formate în împrejurimile
satelor Grozeºti, Fãrãoani, Cãlugãra, Sãbãoani ºi Hãlãuceºti. Cele
formate în jurul acestei din urmã parohii nu aveau o dezvoltare nota-
bilã, contrar celorlalte, ca, de exemplu, Valea Mare ºi Sagna. Numãrul sufle-
telor, aºa cum am observat, se dublase din nou. Este confirmatã astfel
acea realitate deja cunoscutã: în special, începând cu 1756, crescuse
continuu numãrul persoanelor, singure sau familii întregi, care tra-
versau Carpaþii în cãutarea unei vieþi mai bune într-o Moldovã care
avea atâta nevoie de mânã de lucru.

1.1.3. Comunitãþile în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea
În 1789, prefectul Rocchi a trimis la Propaganda o scurtã relatare

despre starea misiunii47, din care aflãm cã, în districtul Bacãu, existau
patru parohii: Grozeºti, Fãrãoani, Valea Seacã ºi Cãlugãra, care, împre-
unã cu filialele lor, aveau aproximativ 5.566 de suflete. În 1791, bise-
rica din Bacãu devenise o ruinã, „fãrã gard, descoperitã, plinã de mize-
rie în jur”, fiind „o ruºine pentru religia noastrã”, ºi tocmai când în
zonã sunt atâþia soldaþi austrieci care ar fi voit sã participe la Litur-
ghie. Prefectul i-a poruncit parohului din Cãlugãra sã facã reparaþii
urgente ºi apoi sã o deschidã din nou pentru funcþiunile sacre; pentru
moment, în prezenþa credincioºilor, prefectul sigilase uºile48. 

În districtul Roman existau alte patru parohii: Sãbãoani, Hãlãu-
ceºti, Adjudeni ºi Rãchiteni49, care, împreunã cu filialele lor, erau for-
mate din 5.631 de suflete, o cifrã aproape egalã cu cea a comunitãþilor
din zona Bacãului. Mai trebuie menþionate ºi parohiile Cucuteni (Hor-
leºti) ºi Popeºti, cu doar un preot, motiv pentru care credem cã formau
o singurã parohie cu 700 de suflete. La Iaºi erau circa 200 de credin-
cioºi, în afarã de un mare numãr de strãini, iar în parohia Huºi, 400 de
credincioºi. În aceastã comunitate din urmã, deja de mult timp „puþini
misionari putuserã sã trãiascã în pace” cu episcopul local, dupã cum va
scrie Rocchi în 179150. 

Aºadar, în toatã misiunea existau 10 parohii cu aproximativ 16.000
de suflete, spre deosebire de ceea ce ne relateazã fostul prefect, Cam-
bioli, relatare scrisã la câþiva ani dupã 1762, când existau circa 10.000
de credincioºi. Misiunea crescuse, deci, în aproximativ douãzeci de ani
cu 6.000 de catolici, fapt care se poate explica numai prin naºteri, dat
fiind cã timpurile erau mai liniºtite ºi comunitãþile puteau sã aibã o
viaþã destul de normalã, nemaifiind constrânse sã se refugieze în
pãduri51.
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47 Cf. Documentul IV.
48 Cf. Documentul VI.
49 În 1792, aceasta era unitã cu parohia Adjudeni pentru faptul cã murise parohul

Antonio Polonera: APF, Fondo di Vienna, 31, 177.
50 APF, Fondo di Vienna, 31, 243.
51 APF, Fondo di Vienna, 31, 115-116.
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Putem sã ne facem o idee despre creºterea numericã a comunitãþilor
doar pe baza naºterilor citind relatarea lui Rocchi din 1792. Vizitând
parohiile, prefectul ne spune cã în toatã misiunea au fost 583 de bote-
zuri, iar morþi, 251, adicã o creºtere de 287 de persoane pe an, în timp
ce cãsãtorii se oficiaserã 95 în total52. Dacã acest fapt reflectã o reali-
tate constantã pentru aproximativ douã decenii, atunci, pentru acest
din urmã arc de timp (1770-1790), nu putem sã ne gândim la o sosire
consistentã de populaþie din Transilvania. Intrarea populaþiei din zo-
nele secuilor transilvãneni ar aparþine astfel perioadei de dinaintea
anului 1770. 

Dar alþi oameni au continuat sã soseascã în misiune ºi în ultimul
deceniu al secolului. În zonele nordice ale Moldovei, pânã la Iaºi, ca ºi
în regiunile râurilor Prut ºi Nistru, soseau ºi plecau negustori armeni
catolici, precum ºi poloni. În zonele Neamþ ºi Bacãu soseau încã ºi se
stabileau catolici transilvãneni. Aproape de Carpaþi, în schimb, în tre-
cãtoarea Oituz, unde se afla parohia Grozeºti, erau persoane care fie se
opreau în aceastã parohie, fie, dacã le cerea interesul, treceau în Tran-
silvania53.

Vizitând comunitãþile, prefectul împarte ºi mirul (nemaifiind epis-
copul care nu-i permitea exercitarea acestei facultãþi acordate de Sfân-
tul Scaun), dar, observã el, „mereu lipsesc jumãtate în fiecare an”. De
obicei, prefecþii vizitau comunitãþile în primele luni ale anului, pentru
a gãsi oamenii acasã. Dar ºi acum, mulþi copii erau cu animalele în
pãduri, unde animalele ar mai fi putut gãsi de mâncare. În schimb, dacã
fãceau vizita primãvara, atunci oamenii erau deja plecaþi la câmp pen-
tru lucrãrile agricole care încep cât mai devreme posibil. 

În 1790, Rocchi, vizitând comunitãþile din zona râului Siret, le dã o
amendã tuturor celor care lipsesc de la mir. Spera astfel, dar probabil
îºi fãcea iluzii, cã îi va avea prezenþi pe toþi cei care urmau sã primeascã
mirul. În schimb, singura posibilitate de a-i mirui era aceea de a admi-
nistra sacramentul de mai multe ori în aceeaºi comunitate, nu doar
pentru cã lipseau de la apel mulþi tineri, ci ºi adulþi, fiind plecaþi „în
slujba armatei”54. În plus, din cauza rãzboiului dintre ruºi ºi austrieci,
oamenii erau constrânºi sã þinã în casã doi sau trei soldaþi. În zonele
de est ale Moldovei mai locuiau încã ruºii, în timp ce în cele din vest 
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52 APF, Fondo di Vienna, 31, 177-180; 264.
53 La 26 august st.v., Rocchi scrie la Propaganda: „Cu privire la pãrintele Domenico

Brocani..., încã nu a apãrut. A trecut un an de când am scris de douã sau de trei ori
pentru subiecþi necesari pentru aceastã misiune; a crescut numãrul sufletelor, în
fiecare zi cresc satele cu strãini provenind din toate pãrþile învecinate, unde pãrinþii nu
pot ajunge.

Pãrintele Wolski, polon, care a fost aici la mine ca sã-mi dea cont despre lenea lui,
mi-am dat seama cã este aproape neputincios, din cauza vârstei, dar este încã scuzabil,
pentru cã sufletele au crescut ca numãr; iar sãrmanul cãlugãr nu mai poate sã-i
satisfacã pe toþi. Venind la alt subiect, îl voi instala la Nistru, iar pãrintele Wolski va
rãmâne la Prut”: APF, Fondo di Vienna, 31, 313.

54 APF, Fondo di Vienna, 31, 237.



stãteau imperialii. Oamenii trebuiau astfel sã împartã cu mai multe
persoane sãrãcia lor.

Informaþiile lui Rocchi cu privire la numãrul credincioºilor nu con-
cordã în întregime cu cel pe care ni-l transmite succesorul sãu, Sas-
sano, în 1799, dar diferenþele nu sunt prea mari, motiv pentru care pu-
tem sã ne facem o idee destul de exactã asupra acestei probleme. Dacã,
în 1791, Rocchi spusese cã misiunea numãra 16.000 de suflete, în 1799,
comunitatea catolicã numãra peste 14.000 de credincioºi, împãrþiþi în
nouã parohii, „în care se pãstreazã cu decenþã Preasfântul Sacra-
ment”55. De aproximativ douãzeci de ani, spunea Sassano în 179956,
numãrul catolicilor începuse sã creascã datoritã polonilor fugiþi din
þinuturile lor dupã împãrþirea þãrii lor între marile puteri: Rusia,
Austria ºi Prusia. În afarã de polonii de rit latin, mai erau ucraineni ºi
armeni de rit oriental, comercianþi sau negustori ºi crescãtori de ani-
male, în special de cai. Soseau apoi din Transilvania oamenii care nu
voiau sã se înroleze în armata imperialã. ªi populaþia continua sã
creascã, chiar dacã, în 1784, cu permisiunea Înaltei Porþi, multe familii
din Moldova fuseserã conduse de austrieci în Bucovina, pentru a forma
aici colonii noi sub dominaþia casei imperiale de la Viena57.

Iatã care erau comunitãþile catolice: Iaºi58 avea filiale la Cucuteni
(Horleºti)59 ºi Popeºti60. Huºi avea cinci filiale: Vale, cu bisericã ºi reºe-
dinþã pentru misionar, Jeporeni, Corni, Benþa ºi Galaþi, cu cinci familii.
În 1798, un incendiu teribil transformase în cenuºã o bunã parte din
oraºul Huºi. Biserica catolicã arsese, iar în anul urmãtor se afla acolo
doar o familie catolicã. În anii urmãtori, multe familii se vor întoarce
în vechile sate, reuºind sã obþinã destul de greu permisiunea episcopului
ortodox local pentru a-ºi construi o bisericã61. 

MISIUNEA CATOLICÃ DIN MOLDOVA ÎN SEC. AL XVIII-LEA 89

55 Pentru a completa cadrul comunitãþilor moldave ºi al misionarilor lor, în afarã de
documentele citate, citãm ºi detaliata Relatare despre starea misiunii, pe care prefectul
Sassano a trimis-o la Propaganda la 25 martie 1799: cf. Documentul XIII.

56 Cf. Documentul XIII, nr. 67.
57 Aceastã parte nordicã a Moldovei, care, de altfel, este cea mai frumoasã din pro-

vincie, va rãmâne sub dominaþia austriacã pânã în 1918, adicã pânã la cãderea Impe-
riului Austro-Ungar.

58 Timpurile tulburi ale rãzboiului au adus aici un mare numãr de poloni ºi ger-
mani, aceºtia din urmã fiind catolici sau luterani, ºi cum luteranii nu aveau un pãstor
al lor, mulþi frecventau biserica catolicã: cf. Documentul VI din 1791. Comunitãþile în
litere aldine reprezintã parohiile.

59 În 1799 avea doar 17 familii. Nu se menþioneazã posesia pe care o avea prefec-
tura. Pânã în 1773 a fost a iezuiþilor, apoi a trecut la conventuali, iar dupã 1884, la epis-
copul de Iaºi, care a pãstrat-o pânã la instaurarea puterii comuniste în 1948.

60 În 1791, din cauza rãzboiului, Rocchi gãsise doar trei familii. El a considerat opor-
tun sã ducã cu el toate instrumentele; a dat jos clopotul ca sã nu fie furat, a spovedit
puþinii oameni ºi a plecat la Cucuteni (Horleºti), la douã ore distanþã. Dupã cum reiese
încã de pe acum din documente, dupã rãzboi, comunitatea din Popeºti era deja în fazã
de stingere; puþinele familii rãmase s-au stabilit foarte probabil în Cucuteni. Dar ºi de
aici, majoritatea familiilor fugiserã în zonele ocupate de imperiali: cf. Documentul VI.
În 1799, se mai aflau în aceastã localitate încã douã familii.

61 Pentru mai multe detalii, cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din
Moldova, 135-141.
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Sãbãoani62 avea filiale la Teþcani, Gherãeºti, cu bisericã, Pildeºti63

ºi Roºiori. Hãlãuceºti, cu nu mai puþin de paisprezece filiale: Lunga,
Mogoºeºti, Cozmeºti, Luncaºi, Zãpodia, Talpa64, Bârgãoani, David, Vãleni,
Valea Albã, Mirceºti, ªcheia (Ianaccacchi), cu bisericã65, Fãrcãºeni ºi
Cotnari66. În 1792, Rocchi afirma cã la Hãlãuceºti trebuie sã se cons-
truiascã o altã bisericã, întrucât în cea existentã intra doar o treime
dintre credincioºi. Cum biserica era construitã de puþin timp, înseamnã
cã în câþiva ani mulþi catolici se stabiliserã acolo, majoritatea probabil
din zonele secuieºti din Transilvania. Dar aici nu se vorbeºte despre
necesitatea limbii maghiare67. Tãmãºeni68 deþinea zece filiale: Adju-
deni (parohie din nou în 1789)69, Rãchiteni, cu bisericã, Rotunda, Bu-
honca, Mãcineºti (Maxineºti), Oþeleni, Cãcãceni, Miclãuºeni, Buruie-
neºti ºi Sagna. Nu a fost menþionat oraºul Roman, unde, în 1799, Vin-
cenzo Gatt ne spune cã ar fi existat „câþiva vagabonzi” catolici70. 

Cãlugãra avea 14 filiale71: Bacãu, cu bisericã în ruinã, Baraþi, cu
bisericã, Mãrgineni, Schineni, Ladoftor, Dialu Nou, Sãrata, Cuºbic,
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62 În 1793, Rocchi ne spune cã Sãbãoani are ca filialã doar Gherãeºtii: APF, Fondo
di Vienna, 31, 291. F. DOBOº, ed., Sãbãoani, file de istorie, Iaºi 2002.

63 A. MORARU - I. DIMISCA - COºA A., Pildeºti, monografie istoricã, Iaºi 2002.
64 În 1791, mulþi dintre credincioºii din aceastã comunitate „au fugit din cauza mun-

cilor pe care trebuiau sã le presteze pentru stãpânul locului ºi au plecat în alte sate”
din parohia Sãbãoani: cf. Documentul VI. Acelaºi fenomen se verificã acum ºi în viitor
în zonele Roman ºi Bacãu ºi are drept urmare formarea de noi comunitãþi, dependente
de parohiile cunoscute deja nouã.

65 În 1791, cum ruºii nu plecaserã, iar oamenii erau nevoiþi sã le dea de mâncare,
mulþi dintre catolicii din aceastã comunitate au plecat în pãrþile de dincolo de Siret,
unde sunt austriecii. Se vede cã trupele imperiale erau mai puþin „incomode” decât cele
ruseºti: cf. Documentul VI.

66 Aproape de Cotnari, Rocchi gãseºte în 1791 cinci familii pe malurile râului Bahlui
(Bacclu) ºi ºapte la Hârlãu: cf. Documentul VI.

67 APF, Fondo di Vienna, 31, 179.
68 Prefectul Rocchi ne spune în 1791 cã, de câþiva ani, pãrintele Michele Sassano a

construit „în Tãmãºeni, vechi sat al ungurilor, o frumoasã ºi graþioasã bisericã, din
lemn, e drept, dar nu are seamãn aici în Moldova”: APF, Fondo di Vienna, 31, 232. „Aici
a fost biserica înaintea tuturor celorlalte din Moldova, ridicatã înainte de primii unguri
care s-au stabilit în Moldova, în cinstea sfântului Ioan Botezãtorul; care se menþine
încã în picioare pentru cã acolo este cimitirul, în afara satului la jumãtate de orã”, ºi
înconjurat de un iaz; cf. Documentul VI.

69 În 1789, Adjudeni era din nou parohie, avându-l ca paroh pe Michele Sassano:
APF, Fondo di Vienna, 31, 115. Aceeaºi realitate este confirmatã de o scrisoare a pre-
fectului Rocchi din anul urmãtor, 1790: APF, Fondo di Vienna, 31, 237. Dar în 1792 ºi
1793, Sassano se mutã la Tãmãºeni, unde a construit o bisericã frumoasã ºi „cea mai
bunã reºedinþã din toatã Moldova”; astfel, Adjudeni devine din nou filialã de Tãmã-
ºeni: APF, Fondo di Vienna, 31, 291.

70 Cf. Documentul XIV.
71 Ni se pare ciudat cã printre filialele Cãlugãrei nu este numitã ºi cea din Câmpeni

(Pustiana), o comunitate prezentã în scrisoarea din 1781 a unui misionar ungur care
lucrase în Moldova, Peter Zold: cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Mol-
dova, 211-212.



Secãtura, Prãjeºti, Tazlãu, Solonþ, Poduri ºi Poloboc. Valea Seacã72

avea ºase filiale: Albeni, Vale, Floreºti, Buchila, Lunga ºi Timãreºti. Fã-
rãoani deþinea ºase filiale: Cleja73, Valea Mare, Valea Dragã, Modioros,
Valea Rea, Zãmosca ºi Geoseni. Din 1793, Cleja devine parohie, chiar
dacã aici se pãstreazã status animarum din 178475. În vizita pastoralã
din 1794, Rocchi ne spune cã biserica nu era încã terminatã. Paroh era
Francesco Castellani, iar comunitatea mergea foarte bine. Grozeºti
avea ºapte filiale: Trotuº, cu bisericã, Dial, Bãhana (Bahna), Chireºteu
(Ferãstrãu), Herza (Hârja), Moineºti ºi Berzunþi76.

Sassano, în relatarea sa, menþionase Mohilãul, acum în Bucovina,
teritoriu supus austriecilor, ºi în care moldovenilor le era interzis cu se-
veritate sã intre. Parohul acestei comunitãþi îi cerea sã se ocupe ºi de
armenii catolici, rãspândiþi prin misiunea sa, dar care aparþineau aces-
tei parohii. Mai înainte se ocupase de ei Wolski, acum decedat, iar Sassano
i-a rãspuns parohului cã nu poate sã aibã grijã de ei fãrã o permisiune
specialã a Propagandei. De altfel, trebuie sã menþionãm cã, dacã aceºti
catolici voiau preoþi de ritul ºi de limba lor, pentru ei era nevoie abso-
lutã de un „paºaport liber de la guvernul imperial al Rusiei”. Preotul
rutean, decan de Mohilãu, Ioan Cekan, nu voia sã intre în ortodoxie,
aºa cum ar fi vrut guvernul rus. Acum se afla la Iaºi, dar aºtepta un
timp favorabil pentru a se transfera la Lwów, în speranþa unei vieþi mai
bune alãturi de superiorul sãu77.

Parohiile cele mai mari, cu peste douã mii de suflete, erau Sãbãoani,
Tãmãºeni, Cãlugãra ºi Fãrãoani. În relatarea din 1777, în misiune erau
aproximativ 12.000 de credincioºi. Acum, dupã 22 de ani, crescuse cu doar
douã mii de suflete, adicã puþin; probabil, din cauza rãzboiului dintre
ruºi ºi turci, încheiat în 1792, multe familii plecaserã în Transilvania.
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72 Când nu erau suficienþi misionari, parohia Valea Seacã era unitã cu cea din Fãrã-
oani, aºa cum se întâmpla cu parohiile Adjudeni, Tãmãºeni ºi Rãchiteni, care uneori erau
asistate de un singur misionar. Dar, dat fiind numãrul mare de credincioºi, prefecþii cer
deseori sã fie trimiºi misionari suficienþi pentru a evita aceste situaþii de urgenþã: APF,
Fondo di Viena, 31, 177. Adãugãm un amãnunt: cum Valea Seacã nu are încã un cimitir
propriu, morþii sunt înmormântaþi în parohia Fãrãoani, care este, dupã cum am spus,
în afara acestei comunitãþi. În celelalte comunitãþi, cimitirul este alãturi de bisericã.

73 Comunitatea s-a format imediat dupã a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea din
imigranþi din Transilvania. În relatarea prefectului Rocchi din 8 februarie 1793, citim
cã „se va ridica o nouã bisericã într-un sat numit Clesia, care va avea peste 200 de
familii toate secuieºti, ºi ca paroh îl vor avea pe pãrintele Castellani din provincia de
Marca, bun cunoscãtor al limbii maghiare”: APF, Fondo di Viena, 31, 290.

74 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 74-75.
75 Cu aceastã ocazie sunt spovedite ºi împãrtãºite 245 de persoane, miruite 108; nãs-

cuþi sunt 32, cãsãtoriþi - 12 ºi morþi - 18: APF, Fondo di Viena, 31, 324.
76 Vezi ºi scurta relatare despre parohii, numãrul celor spovediþi, al celor împãrtã-

ºiþi, al celor miruiþi, al celor nãscuþi ºi morþi, scrisã de Rocchi la 10 martie 1794: APF,
Fondo di Viena, 31, 324-325. De asemenea, ºi o altã relatare despre parohii, scrisã de
Gatt în 1799: APF, Moldova, 6, 29.

77 Cf. Documentul XIII.
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În relatarea lui Ausilia din 1745, erau aproximativ 3.000 de suflete
în toatã Moldova; Di Giovanni, în 1762, gãseºte 6.000; în 1777 erau
12.000, iar acum, 14.000. Adicã, pânã la relatarea lui Mauro, la fiecare
20 de ani comunitatea moldavã îºi dubla numãrul credincioºilor; în
ultimele decenii, în schimb, aceastã creºtere încetinise destul de mult
ritmul.

Comparativ cu anul 1777, numãrul comunitãþilor crescuse notabil.
Catolicii din micile comunitãþi Iepureni ºi Benþa s-au transferat în altã
parte. Dar gãsim multe alte comunitãþi care mai rãmân, majoritatea
dintre ele fiind parohii în zilele noastre. Mogoºeºti s-a format cu cato-
lici din satele vecine; Cozmeºti a avut o origine similarã. Zãpodia (Nisi-
poreºti) nu este altceva decât Lancuza (La Ancuþa)78 din raportul din
1777. David s-a format din nemþi catolici din satele vecine. Vãleni are
aceeaºi origine ca ºi David, ca ºi Mirceºti. Buhonca este formatã din
catolici din satele prezente pe malurile Siretului; mai târziu vor ajunge
aici familii catolice din satele din vecinãtatea râului Moldova, mai ales
din Sãbãoani ºi Traian. Catolicii din Oþeleni proveneau din satele Adju-
deni, Tãmãºeni ori din alte sate vecine. În faþa incursiunilor ruºilor, ei
s-au retras în acest loc, pe atunci plin de pomi, adicã o pãdure. Maxi-
neºti reprezenta o micã comunitate, aproape de Oþeleni, care se va
stinge puþin mai târziu, aºa cum, dupã jumãtate de secol, se va stinge
ºi micuþa comunitate din Poloboc, situatã aproape de satul Socea.
Catolicii din Berzunþi se aflau pe teritoriul mãnãstirii ortodoxe cu ace-
laºi nume ºi nu ºtim cu exactitate de unde proveneau; probabil dintr-un
sat catolic din zonã. Catolicii din Floreºti (numit pânã în zilele noastre
ºi Tescani, dupã satul vecin cu acest nume) proveneau ºi ei dintr-o co-
munitate catolicã învecinatã. În sfârºit, este uºor sã înþelegem cã toate
comunitãþile noi proveneau din cele existente deja. 

În ceea ce priveºte numãrul credincioºilor, reproducem o informaþie
din 1805, în care citim cã în Moldova erau aproximativ 20.000 de cato-
lici79, o cifrã puþin exageratã, dacã se iau ca relativ exacte datele repro-
duse cu câþiva ani înainte de Rocchi ºi Sassano. Oricum, dacã nu putem
avea o statisticã scrupulos de exactã, cifrele indicã o creºtere demogra-
ficã destul de puternicã, din cauza a doi factori: creºterea nivelului
natalitãþii ºi sosirea altor catolici, în special din Transilvania ºi din
Polonia. În arcul unui secol, numãrul catolicilor din Moldova a urcat de
la 300, câþi erau la sfârºitul secolului al XVII-lea, la aproximativ
18.000, dar creºterea cea mai evidentã ºi mai puternicã, dupã cum am
observat, aparþine ultimelor patru decenii ale secolului.
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78 Micuþa comunitate, dispãrutã ulterior, se afla aproape de celebrul Han al Ancuþei,
cãruia la fel de celebrul scriitor român Mihail Sadoveanu i-a dedicat unul dintre roma-
nele sale. Cu titlu pur informativ, adãugãm un amãnunt care nu aparþine istoriei cato-
licismului moldav. În acest han, sus-numitul scriitor a fondat o societate bahico-lite-
rarã cu scriitori care nu trebuiau sã consume alte bãuturi alcoolice decât cele autoh-
tone.

79 APF, Moldova, 6, 431; 456-457.



a) Catolicii de rit oriental
În 1791 erau în Moldova catolici din Transilvania de rit oriental,

precum ºi armeni ºi ucraineni uniþi cu Roma. Pentru ei veneau ºi pre-
oþi, pentru a-i asista spiritual ºi, în perspectivã, pentru a construi ºi bise-
rici. Dar responsabilii districtelor (ispravnicii) în care se stabiliserã
aceºti catolici nu le permiteau preoþilor lor sã îºi desfãºoare activitatea
pastoralã; ºi dacã voiau sã îºi construiascã biserici, ceea ce nu se va
întâmpla, trebuiau mai întâi sã aibã permisiunea Divanului80.

Este interesant sã observãm cã autoritãþile ortodoxe permiteau, cu
oarecare rezerve, libertatea de cult catolicilor de rit latin, dar nu fãceau
la fel cu catolicii de acelaºi rit cu al lor. Probabil, considerau încã de pe
atunci trecerea lor la Biserica Romanã ca pe un act de trãdare a religiei
tradiþionale, a Bisericii strãmoºilor lor. În ceea ce-i priveºte pe credincioºi,
dupã cum am vãzut deja, acestora nu le plãcea foarte mult sã meargã
în bisericile latinilor; dimpotrivã, cum nu aveau preoþi de ritul lor,
mergeau liniºtiþi în bisericile ortodoxe. Misionarul Wolski a vrut sã-i
asiste spiritual, dar ei l-au refuzat pentru cã celebra în rit latin, prefe-
rând sã meargã la ortodocºi81. 

Sosirea catolicilor uniþi este confirmatã ºi în 1794. Ca de obicei,
aceºtia frecventeazã bisericile ortodoxe, iar prefectul Rocchi ar vrea
pentru ei un preot de ritul lor, trimis de episcopul unit de Lwów82. În
faþa acestor catolici, prefectul nu pretinde sã aibã nici o autoritate,
întrucât sunt de alt rit. Apoi erau armenii veniþi în mare parte din
Galiþia, ºi care, în cea mai mare parte, trãiau pe teritoriul misiunii
moldave. În 1799, Sassano vorbeºte despre noi armeni, care nu au un
pãstor de ritul lor. În plus, sunt menþionaþi „ruºii de rit grec (ucraineni
uniþi cu Roma n.n.), iar aceºtia din urmã, dupã ordinele primite în
ultima vreme, erau constrânºi sã se reboteze ºi sã se uneascã cu religia
predominantã”83. 

Rusia „cezaropapistã”, marea putere care comanda în Moldova, deºi
aceastã þarã rãmãsese sub dominaþie otomanã, îi constrângea pe aceºti
uniaþi sã intre în ortodoxie, aºa cum fãceau ºi în alte pãrþi ale imperiu-
lui, unde voiau sã controleze totul, inclusiv numirea episcopilor catolici
de rit latin ºi oriental84. Þarina Ecaterina ºi oamenii ei încercau cu toate
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80 APF, Fondo di Viena, 31, 236. Cf. Documentul V.
81 APF, Fondo di Viena, 31, 285.
82 Iaºi, 28 august 1794 st.v., Rocchi Propagandei: „Aceastã misiune creºte în fiecare

zi ca numãr de suflete ºi, printre acestea, se aflã mulþi de rit grec unit, frecventând cu
mai multã plãcere bisericile schismaticilor decât pe cele ale noastre. Date fiind ceremo-
niile lor, ºi posturile, ºi Euharistia, ar fi necesar sã i se cearã monseniorului episcop al
uniþilor, care îºi are reºedinþa în Leopoli, sã-mi trimitã un preot dintre ai sãi pentru a
putea cãlãtori prin provincie sau prin misiune, unde se aflã cei amintiþi; aceasta este ºi
relatarea pãrintelui Ambroziu Wolski, care a vizitat satele unde se aflã polonii cu ani-
malele lor”: APF, Fondo di Viena, 31, 328.

83 Cf. Documentul XIII, nr. 24.
84 A.M. AMMANN, Storia della Chiesa russa, 396 º.u.
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mijloacele sã-i facã pe catolicii de rit oriental sã intre în ortodoxie85,
religie de stat ºi controlatã de þarinã prin Sfântul Sinod. Acesta era prin-
cipalul motiv pentru care mulþi au ales viaþa de exil. 

Dar ºi înainte de 1795, Polonia suferise douã împãrþiri între puterile
menþionate mai sus; în 1773 ºi 1775, mulþi poloni catolici, precum ºi
ucraineni ºi armeni din Ucraina, din Polonia ºi din Galiþia, cãutaserã
un refugiu în Moldova sau veneau în ea din motive comerciale. Unii se
stabiliserã la Iaºi ºi erau poloni; alþii, în schimb (ucraineni ºi armeni),
au rãmas provizoriu, pentru cã erau negustori sau crescãtori de
animale, în special de cai86.

Ajunºi la acest punct, trebuie sã precizãm cã creºtinii catolici de rit
oriental, fugiþi de pe teritoriile controlate acum de Rusia, nu au plecat
numai pentru a-ºi putea pãstra fidelitatea faþã de Biserica Catolicã ºi
faþã de ritul lor. Dacã ar fi fost aºa, ajunºi în Moldova, nu ar fi mers atât
de uºor în bisericile ortodoxe, aºa cum atestã de multe ori prefecþii în
scrisorile lor trimise la Propaganda. Ni se pare, în schimb, cã pentru
aceºti catolici, ca ºi pentru greco-catolicii sosiþi din Transilvania,
important era ritul, care nu era diferit de cel al ortodocºilor moldavi,
precum ºi gãsirea unui loc pentru a locui ºi a mijloacelor pentru a trãi.

Catolicii de rit latin, în schimb, erau lãsaþi în pace; mai mult, Rusia
voia sã-i protejeze, adicã sã intervinã ºi sã-i apere când interesul o
cerea. Trebuie spus cã otomanii erau mai puþin intransigenþi din punct
de vedere confesional. Aceºtia permiteau practicarea oricãrui cult, cu
condiþia sã se plãteascã tributul87.

Cum ºi printre catolicii moldavi s-a introdus calendarul gregorian,
cu repercusiunile respective în sfera liturgicã, în 1791, prefectul Rocchi
se întreba dacã aceºti armeni pot sã mãnânce carne miercurea, lucru
care le era interzis de calendarul lor negregorian88. În lumea ortodoxã,
în schimb, rãmânea în vigoare calendarul iulian, iar în numãrarea
anilor se raportau la primul an al întemeierii lumii sau „de la Adam”,
cum se obiºnuia sã se spunã89.

În relaþiile cu necatolicii, prefectul ºi misionarii trebuiau sã înfrunte
problema cãsãtoriilor mixte. Chiar dacã de la Roma primiserã indicaþii
sã nu le accepte, Rocchi afirmã cã „erau constrânºi sã le permitã”, cãci, 
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85 Este interesant sã facem o observaþie. Chiar dacã în timpurile þarinei nu a existat
un guvern comunist în Rusia, uniaþii au fost supuºi aceluiaºi tratament aplicat lor de
comuniºti, aliaþi cu principalele autoritãþi ortodoxe, în perioada care a urmat celui de
Al Doilea Rãzboi Mondial.

86 Pentru cei care doresc sã aprofundeze subiectul: F. LEBEL, La France et les
Principautés danubiennes, Paris 1955, 69-73; G. PETROWICZ, L'unione degli Armeni di
Polonia con la Santa Sede (1626-1686); I. NISTOR, Românii ºi Rutenii.

87 Cf. Documentul XIII, nr. 25.
88 APF, Fondo di Vienna, 31, 251.
89 Între anul curent ºi cel „al creierii lumii" exista o diferenþã de 5.508 ani. Anul 1791,

de exemplu, era, în cronologia ortodoxã localã, 7.229. Este superfluu sã adãugãm cã
numerotarea anilor ducea la o origine sacrã a Bibliei, aºa cum musulmanii se referã la
fuga lui Mahomed din Mecca spre Medina, în 622 d.C.



altfel, aceste cupluri mergeau în zona Bucovinei, ocupatã de austrieci,
unde erau tolerate, sau partea catolicã „se pervertea, dacã nu pentru
altceva, de supãrare”, se înþelege, pe misionari ºi pe refuzul lor de a
accepta o astfel de cãsãtorie90.

b) Dascãlii (cântãreþi ºi cateheþi)
Am avut deja ocazia sã ne întâlnim cu aceºti cântãreþi ºi cateheþi de

care se foloseau misionarii atât în funcþiunile liturgice, cât ºi în pre-
darea catehismului. Pentru a ne face o idee mai exactã ºi completã des-
pre ei, credem cã este bine sã adãugãm alte informaþii despre aceste
personaje care au avut un rol nu chiar minor între catolici.

Încã din primele decenii ale secolului91, misionarii erau ajutaþi de
„dascãli”, dar uneori aceºtia nu-ºi îndeplineau bine datoriile, motiv
pentru care, în 1725, prefectul Bossi trebuie sã ia mãsuri împotriva
dascãlilor din Ciubãriu92. În ceea ce priveºte celebrãrile liturgice, în
care intervenea ºi dascãlul ºi care se desfãºurau în limba latinã, Ausi-
lia, în 1745, ne spune cã aceºtia trebuie sã fie „oarecum cunoscãtori ai
limbii latine... sã cânte în toate oficiile divine ºi sã slujeascã, în sfârºit,
în tot ceea ce se poate pentru frumuseþea ceremoniilor ecleziastice”93.

Relatarea lui Di Giovanni din 1762 adaugã cã dascãlul este scutit de
tribut, plãtind oamenii pentru el, ºi cã primeºte o sumã nesemnifica-
tivã de bani la principalele sãrbãtori ºi, mai ales, la ziua morþilor. Misi-
onarul este mai exact în descrierea datoriilor: „Pentru a micºora efor-
tul cãlugãrului” ºi pentru a-i lãsa o libertate mai mare în îndeplinirea
îndatoririlor lui, „a fost introdus obiceiul de a þine un dascãl” în toate
comunitãþile, mai ales unde nu locuieºte misionarul. Acesta trebuie sã
ºtie limba maghiarã ºi latinã, iar datoriile lui sunt cele de a le preda
oamenilor catehismul, de a conduce recitarea rugãciunilor, de a cânta
în timpul Liturghiei solemne ºi în timpul funcþiunilor liturgice94. În
ceea ce priveºte rugãciunile, în afarã de cele fundamentale, pe la sfâr-
ºitul secolului, în anul 1790, prefectul Rocchi ne spune cã dascãlul, de
exemplu, la Grozeºti, recitã cu poporul, „ca obicei”, rugãciunile „ºi ac-
tul de credinþã, speranþã, dragoste ºi cãinþã”95. Cum cu ocazia meselor care
se fãceau dupã înmormântãri apãreau diferite abuzuri ºi inconveniente,
la sfârºitul secolului s-a luat hotãrârea ca dascãlul sã fie prezent la
aceste mese pentru a face rugãciunea ºi pentru a pãstra caracterul
religios ºi caritabil al meselor, o uzanþã care se pãstreazã ºi astãzi96.
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90 Cf. Documentul VIII.
91 Dar deja în relatarea lui Banduloviè, din 1646, acesta a gãsit un „dascãl” la Bâr-

lad.
92 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 153-154.
93 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 189.
94 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 210-211.
95 APF, Fondo di Vienna, 31, 115. Autorul îºi aminteºte cã ºi în anii 1965, dascãlul din

Adjudeni, cu glas tare ºi cu multã evlavie ºi seriozitate, recita înainte de Liturghie toate
aceste rugãciuni.

96 ACG, Mold., Scrisoarea cardinalului Borgia din 12 martie 1803.
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În afarã de „dascãli”, la începuturile secolului al XIX-lea, în
comunitãþi apar ºi alte persoane cu funcþii stabilite de misionari de
comun acord cu oamenii. Vom avea astfel feciorii de bisericã (prezenþi
ºi pe la 1700, dar nu în toate comunitãþile, ºi cu un rol mai puþin stabil
ºi precis), adicã persoane bãtrâne ºi cu o viaþã exemplarã, cu funcþia de
a face colecta în timpul Liturghiei, de a face curãþenie în bisericã ºi în
cimitir, de a avea grijã de mobilierul bisericii, de a fi împãciuitori între
persoane ºi familii în conflict, de a veghea asupra moralitãþii
oamenilor97. Apoi este „vãtaful”, un tânãr bun ºi exemplar, care trebuia
sã vegheze asupra conduitei tinerilor, când se adunau pentru a dansa
în timpul duminicilor ºi al sãrbãtorilor ºi cu ocazia nunþilor. În plus,
trebuia sã vegheze la ceea ce fãceau tinerii dupã apus ºi, dacã erau unii
care încãlcau poruncile, trebuia sã-i spunã totul, fãrã parþialitate,
„dascãlului” sau preotului. 

Dar mulþi, mai ales tineri, nu erau de acord cu introducerea acestui
personaj „incomod”. Vedem aceasta dintr-o scrisoare a prefectului
Rocchi, din 1778. În misiune se luase hotãrârea alegerii în toate
comunitãþile catolice a unei persoane, numite de prefect, „care sã
vegheze asupra bunului mers”. Oamenii nu prea erau de acord cu o
astfel de persoanã, pentru cã trebuiau sã-i plãteascã tributul, aºa cum
îl plãteau pentru dascãl. Ea trebuia sã aibã funcþia ingratã de a aduna
simbria pentru parohi, pentru a evita astfel „aversiunea pe care o au
creºtinii faþã de misionari, unii fiind constrânºi sã o plãteascã cu forþa
ºi cu judecatã secularã”. Acesta este un amãnunt destul de interesant,
care ne ajutã sã înþelegem raporturile dintre credincioºi ºi preoþi ºi în
aceastã luminã nu foarte idilicã. Sãrãcia tuturor, laici ºi clerici, afecta
ºi relaþiile dintre pãstor ºi turma sa, relaþii încordate când i se cere
sãracului sã împartã cu un altul minimul sãu necesar pentru viaþã. În
scrisoare, misionarul vorbeºte ºi despre postul respectat de catolici ºi
de ortodocºi în a treia zi de Paºti ºi Crãciun, pentru cã în aceste zile
„religia dominantã nu ar permite muncile servile”98. Ne dãm seama
astfel cã, în acelaºi timp cu consolidarea comunitãþii, misionarii voiau
sã introducã acele structuri existente în acea perioadã în comunitãþile
catolice occidentale, adicã sã lãrgeascã spaþiile apostolatului lor ºi în
mediul civil ºi moral al oamenilor, controlându-le ritmul ºi evoluþia, ºi,
dacã era posibil, luând mãsuri împotriva celor care încãlcau poruncile. 

Apoi urmeazã figura clopotarului. Acesta trage clopotele pentru
funcþiunile sacre, când vede apropiindu-se o furtunã pentru a împrãº-
tia norii periculoºi ºi grindina; în plus, ºi el va þine curatã biserica ºi 
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97 Pânã în timpurile noastre, feciorii de bisericã au pãstrat în majoritatea comuni-
tãþilor o autoritate moralã indiscutabilã. În bisericã, ei au locul lor în faþa comunitãþii.
ªi în anii ’70, autorul era învãþat de pãrinþi sã aibã un respect profund faþã de ei, ca ºi
faþã de dascãl.

98 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 507-508.



clopotele99. Dar, pentru cel de-al doilea scop, figura vãtafului ºi a
clopotarului nu mai apar în documente, dar probabil cã misionarii le
simþeau deja necesitatea pentru un mers mai bun al comunitãþii100.

1.2. Viaþa socialã ºi credinþa catolicilor
Dupã aceastã prezentare a comunitãþii catolice, prezentare în tim-

pul cãreia am vrut sã evidenþiem organizarea lor în jurul centrelor pa-
rohiale, creºterea lor numericã, mai ales în a doua parte a secolului, ºi
persoanele cu o anumitã funcþie publicã încredinþate lor de misionar101,
trecem acum la analizarea unor aspecte ale vieþii sociale ºi de credinþã
a catolicilor, pentru a avea astfel o idee mai clarã ºi completã asupra
misiunii moldave privite de jos, chiar dacã nu putem înþelege complet
mersul misiunii, al turmei, necunoscându-i pe pãstori, adicã pe misio-
nari; dar asupra acestora, asupra vieþii ºi activitãþii lor, ne-am oprit
destul în capitolele al doilea ºi al treilea.

La sfârºitul secolului al XVII-lea, sub prefectura lui Volponi, ºi apoi
la începutul secolului urmãtor, în timpul prefecturilor lui Zavoli ºi
Fischer, în afarã de diferitele invazii ale tãtarilor (cea mai cutremurã-
toare fiind cea din 1716), Moldova a fost teatrul a patru rãzboaie între
turci, ruºi, suedezi ºi poloni, ce au avut drept consecinþã o devastare ºi
un dezastru cum rar s-au întâlnit în istoria acestei þãri102. În 1720,
misionarul D’Amelio ne descrie trista ºi devastatoarea situaþie în care
se afla þara: oamenii sufereau de foame ºi mureau de ciumã, iar lupii
bântuiau prin satele aproape pustiite103; hoþii erau prezenþi peste tot ºi
tãtarii deveneau tot mai ameninþãtori, aducând moarte ºi nenorociri,
în ciuda intervenþiei din anul 1727, energice, a domnitorului Grigore al
II-lea Ghica pentru a-i bloca pe aceºti duºmani înfricoºãtori în terito-
riul deja acordat lor pentru pãscut104.

În câteva cuvinte, aceasta era situaþia generalã a Moldovei, când, în
1722, noul prefect Bossi a scris la Propaganda cã, sosind în Moldova ºi
vizitând în fugã misiunea, a întâlnit printre catolicii sãi „puþinã respec-
tare sau, mai bine spus, nici o ordine în privinþa poruncilor lui Dum-
nezeu ºi ale Bisericii”105. În 1725, scriind la Propaganda, printre alte 
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99 Cum feciorii de bisericã nu primeau nici o remuneraþie de la preot, datoria de a þine
curatã biserica trece curând în grija clopotarului, care este plãtit cu o sumã micã ºi ia
în arendã niºte bucãþi din pãmântul parohiei. Pânã în timpurile noastre, lui i se cuve-
nea ºi fânul ºi iarba care creºteau în partea liberã a cimitirului, chiar dacã în unele
parohii el le lãsa sã creascã ºi printre crucile de pe morminte.

100 APF, Moldova, 7, 511-514.
101 În secolul al XIX-lea, funcþia ºi persoana „dascãlului” vor fi stabilite ºi confir-

mate de vicarul apostolic sau de prefect.
102 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 10-14.
103 APF, Moldova, 3, 279.
104 APF, Moldova, 3, 372-373.
105 F. Pall, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Mol-

davia (România)”, 319.
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probleme expuse cardinalilor, oferã ºi detalii foarte vii ºi realiste asu-
pra stãrii mizerabile în care se afla viaþa oamenilor106, remarcând însã
cã aceºti sãrmani credincioºi ai sãi erau atenþi la ceea ce spunea misio-
narul ºi erau dispuºi sã nu mai comitã anumite pãcate, fapt care îi mân-
gâia puþin sufletul de misionar: 

În acest an (1725, n.n.), la spovezi am descoperit o îmbunãtãþire sensibilã,
deoarece am observat deja cã anumite pãcate nu le mai mãrturiseau sau le
þineau ascunse cu încãpãþânare; mulþi se apropiau de preot din obiºnuinþã,
ºi nu pentru cã ºtiau cât de important este sacramentul Pocãinþei, acum
vãd cerul lãudat, conºtiinþa schimbatã, ºi în diferite alte aspecte... observ
un alt sistem puþin mai atent la legile preasfinte.

Deºi credincioºii se supun pãstorului ºi vin sã se spovedeascã, nefiind
încãpãþânaþi ºi greoi de cap, misionarul observã însã alte aspecte nega-
tive în sufletul lor, mai exact, superstiþiile, vrãjitoriile ºi alte lucruri de
acest gen107.

Atmosfera politicã din Moldova, dupã teribilele rãzboaie ºi invazii
menþionate mai sus, este tulburatã în a doua jumãtate a celui de al pa-
trulea deceniu de un alt rãzboi între ruºi, turci ºi austrieci, iar prefec-
tul Manzi ne descrie noua pustiire în care se afla þara, incluºi fiind, se
înþelege, ºi catolicii, ºi puþinii misionari108. Cadrul misiunii poate fi
completat cu informaþiile oferite de episcopul Jezierski, dupã ce a
vizitat dieceza în 1741109. În aceste scrisori ale lui nu putem gãsi însã
alte amãnunte despre starea vieþii populaþiei, despre obiceiurile ei, cali-
tãþi ºi limite în trãirea credinþei etc.

1.2.1. Catolicii în relatarea lui Ausilia (1745)
Mai bogat în detalii este raportul lui Ausilia din 1745110. Dupã o

scurtã prezentare geograficã, misionarul scrie cã în aceastã provincie, 
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106 „Cea mai mare parte a acestor sãrmani catolici, în principal, femei ºi copii, sunt
goi ºi abia au o cãmaºã care îi acoperã, motiv pentru care stau în colibele lor subterane,
numite în aceastã limbã bordeie; acolo stau la cãldurã toatã iarna, care dureazã cel
mult ºase luni, se hrãnesc cu mei mãcinat cu niºte mori manuale, frãmântat ºi copt în
mai puþin de o orã, beau puþinã apã ºi aºa petrec; în astfel de vremuri, este aproape
imposibil sã vinã mãcar la Liturghie, chiar dacã preotul locuieºte acolo; apoi, pe timpul
verii, îºi pãrãsesc bordeiele ºi merg pe câmp sau prin pãduri ºi pe pãºuni ºi nu se mai
întorc decât în vremea retragerii”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani
nella Moldavia...”, 154.

107 „Un singur lucru reuºeºte sã mã uimeascã, anumite, ba chiar infinite, bleste-
mate superstiþii, prea înrãdãcinate în inima acestui popor ignorant, iar ceea ce mã în-
tristeazã cel mai mult este gândul cã acestea distrug imediat credinþa însãºi, pentru cã
în nevoi, pericole ºi urgenþe recurg la anumite descântãtoare, aºa numesc ei anumite
femei experimentate în aceastã artã atât de perfidã”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari
cattolici italiani nella Moldavia...”, 156.

108 APF, Moldova, 4, 303-313.
109 APF, Moldova, 4, 131; 316-321.
110 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 183-200.



„hrãnitã mediocru”, existã „aproape întotdeauna” pericolul unei noi
invazii a turcilor, chiar dacã þara îi este tributarã Înalþii Porþi, tãtarilor,
sau „hoþilor ºi duºmanilor credinþei”.

În ceea ce priveºte „relele” spirituale pe care le gãseºte Ausilia prin-
tre credincioºii sãi, dintr-o citire atentã a scrierii sale se pot descoperi
douã motive despre care autorul crede cã stau la baza multelor lipsuri,
obiceiuri ºi abuzuri care trebuie dezrãdãcinate: a) nivelul de viaþã
foarte scãzut; b) influenþa ortodocºilor111. Dupã cum vom vedea mai de-
parte, chiar ºi fostul misionar Giovanni Frontali considera cã una din-
tre cauzele relelor spirituale ale catolicilor provenea tocmai de la orto-
docºi112, nu pentru cã aceºtia ar fi vrut „sã-i contamineze” pe catolici
cu uzanþele ºi superstiþiile lor etc., ci pentru cã acesta era contextul
„spiritual” în care trãiau, nefiind instruiþi, dupã cum afirmã misio-
narii, de cãtre preoþii lor.

Catolicii „nu au greºeli formale în credinþa noastrã sfântã”, dar,
spune Ausilia, „uneori par sã se amestece spinii erorilor materiale”. De
exemplu, catolicii cred cã „schismaticul în religia lui se poate mântui”,
pentru cã numai „Dumnezeu ºtie cum stau lucrurile privitoare la cre-
dinþã”. ªi atunci credincioºii erau mai puþin intransigenþi decât preoþii,
care credeau cu fermitate cã „extra Ecclesiam [catolicã, se înþelege],
nulla salus”. Se poate observa apoi nu atât indiferenþa religioasã a po-
porului, cât, mai ales, un fel de fatalism ºi o lipsã de voinþã în a da sens
ºi valoare moralã activitãþii umane. În plus, omul este incapabil sã
înþeleagã valoarea ºi semnificaþia acþiunilor sale; considerã cã este sufi-
cient sã respecte legile divine pe care i le învaþã misionarul ºi cã nu mai
este nevoie sã se întrebe dacã ceea ce face este bine sau rãu: „Dum-
nezeu ºtie dacã noi, oamenii, fãcând ceva, este fãcut bine sau rãu; Dum-
nezeu a dat legile, iar cel care þine legea lui nu-l înºalã”113.

În faþa poruncilor divine, în faþa Bisericii ºi a legilor sale, în faþa
vieþii înseºi, omul nu trebuie niciodatã sã se întrebe de ce este aºa, ºi
nu altfel. Totul a fost stabilit de Dumnezeu, iar nouã nu ne rãmâne alt-
ceva decât sã respectãm voinþa divinã: „Dumnezeu este vinovat, aºa a
vrut Dumnezeu, aºa a determinat Dumnezeu prin numitele legi”. Apoi,
gândind cu criterii doar materiale, precum ºi din cauza refuzului lui de
a înþelege, de a aprofunda conþinutul credinþei, catolicul moldovean, influ-
enþat de o mentalitate ortodoxã, destul de înrãdãcinatã ºi rãspânditã, 
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111 Într-adevãr, la numãrul 19 sunt prezentate „cauzele principale ale greºelilor sau
abuzurilor în folosirea religiei de cãtre catolicii noºtri... O foarte mare ºi crasã igno-
ranþã a poporului, care este robit de nevoile trupului din cauza poverii tributurilor
foarte mari pe care le plãtesc... o altã cauzã mai puternicã provine din exemplul acestor
schismatici... cu care trebuie sã locuiascã ei [catolicii, n.n.]”: G. CÃLINESCU, „Alcuni
missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 187.

112 Relatarea lui Frontali din 1764, în G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari
cattolici italiani...”, 479.

113 „În sfârºit, filozofie de oameni mizeri, care îºi imagineazã cã Dumnezeu însuºi
se complace sã-i favorizeze pe «cei care au noroc»”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari
cattolici italiani nella Moldavia...”, 89.
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vrea sã rãmânã în nesiguranþa lui, în lumea lui ambiguã ºi puþin anga-
jantã; nu se aratã atât de entuziast în faþa a ceea ce spune misionarul.
Prin urmare, cuvântul lui (ca mesager al lui Dumnezeu) are o valoare
relativã: „pãrintele misionar nu a fost primit la curtea lui Dumnezeu,
de aceea, nu ºtie nici poruncile sale, nici cele privitoare la credinþã”.

În continuare, sunt prezentate unele dintre superstiþiile cele mai
rãspândite printre catolici: vrãjitorii, descântece, obiceiuri ºi practici
puþin catolice114, ºi se constatã cu multã neplãcere cã toate mijloacele
pastorale nu aveau nici un efect în extirparea acestor rele. Misionarul
ar fi voit sã foloseascã mijloace coercitive, dar, spune el, „nu avem nici
un braþ... nu putem sã corectãm oile noastre dupã moralitatea bunã cu
rigorile obiºnuite adoptate de antecesorii noºtri, pentru cã unii, din
cauza vieþii foarte rele, nu pot fi împiedicaþi pentru cã domnitorul a
interzis... cu condiþia ca acestea sã fie cazuri de conºtiinþã”115. 

Misionarul se aratã indignat împotriva acestei prevederi a domnito-
rului de a interzice orice pedeapsã, cu excepþia celor spirituale, pentru
a corecta viaþa credincioºilor. El le expune cardinalilor toatã neliniºtea
lui, dar cum domnitorul nu se rãzgândise, se teme „cã, crescând puþin câte
puþin nelegiuirea tot mai mult, vor ajunge sã nu mai asculte aten-
þionãrile salutare ale celui care îi conduce”. În plus, misionarii nu mai
erau scutiþi de taxe, aºa cum „le acordase împãratul turc în virtutea ac-
tului pe care îl aveau în reºedinþa respectivã, reducându-se misionarii
la o astfel de mizerie încât nu mai aveau nici maestru de bisericã (das-
cãl, n.n.), nici slujitori în slujba oamenilor”, astfel încât sãrmanii misio-
nari erau constrânºi sã „treacã de la bisericã la grajd”. Apoi, de la cre-
dincioºi misionarii nu pot aºtepta nici un ajutor, nici o pomanã, pentru
cã „nu aveau nici pentru ei înºiºi”.

Numãrul 20 ne lasã puþin descumpãniþi. Ausilia crede cã remediul
cel mai potrivit pentru a dezrãdãcina aceste abuzuri ºi dezordini ar fi
„aceleaºi care se foloseau deja, declarându-le în predici ºi exortaþii sã se
abþinã de la astfel de abuzuri ºi erori”. Dacã misionarul se referã la con-
ventuali, atunci înseamnã cã aici meritã spus „medice, cura te ipsum”.
Este posibil, însã, cã ºi Ausilia sã fi vrut sã-i punã în gardã pe misio-
narii sãi sã fie atenþi sã nu cadã în aceleaºi erori pe care le condamnã.
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114 „Unii din acest popor al nostru se folosesc de aceasta datoritã înclinaþiei mai
mari a sufletelor lor spre vrãjitorie, ruperi de vrãji, malefice ºi benefice, folosind, de ase-
menea, usturoi ºi excremente de animale necurate, fãcând cu acestea cruci reiterate la
ferestre ºi uºi, pentru a îndepãrta, cum spun ei, spiritul zburãtor, sunt foarte atenþi sã
creadã în vise...; unii au grijã sã nu dea ceva din casele lor în zilele de luni, miercuri ºi
vineri, de teamã sã nu provoace pagubã... dacã parohul nu este atent, unii încearcã sã
punã o monedã în mâna morþilor înainte de îngropare, ca sã poatã plãti cu aceasta tre-
cerea. Abuzurile ne fac sã intervenim ºi la mesele care urmeazã la moldavi, care, termi-
nându-se, se roagã pentru rãposaþi dansând ºi sãrind”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missio-
nari cattolici italiani nella Moldavia...”, 186.

115 Credem cã în spatele acestei prevederi a domnitorului este ºi ierarhia ortodoxã
care, cu toate cã pedepsea cu cea mai mare severitate trecerea unui ortodox la catoli-
cism, nu pãstra aceastã metodã dreaptã ºi pentru misionarii catolici.



De mai multe decenii, observã misionarul, „datã fiind invazia tãta-
rilor datoratã rãzboaielor cu moscoviþii ºi cu alte puteri”, catolicii, pen-
tru a nu fi luaþi sclavi, se ascundeau deseori în pãduri ºi rãmânând ast-
fel reci în credinþã ºi „imitatori ai superstiþiilor ºi maximelor schisma-
tice” (din nou se observã convingerea sa cã ortodocºii influenþeazã ne-
gativ comportamentul catolicilor). În perioada relatãrii sale, datoritã
timpurilor de pace ºi activitãþii misionarilor, mulþi catolici vin la Litur-
ghie nu doar duminica, ci ºi în timpul sãptãmânii. De asemenea, misio-
narii îi convertiserã pe unii catolici trecuþi la ortodoxie prin cãsãtorie,
lucru pe care l-au fãcut ºi cu mulþi calvini ºi luterani, „precum ºi cu un
catolic fãcut turc”. Dar acesta, pentru a-ºi salva pielea, a fost trimis de
vice-prefect în Polonia (f 350)116.

1.2.2. Practica sacramentalã
Trãind în mijlocul ortodocºilor, observã fostul misionar Frontali în

1764, în lunga ºi importanta sa scrisoare trimisã Propagandei117, cato-
licii suferã influenþa lor religioasã „superstiþioasã”. Fãrã a intra în
detaliile acestei influenþe, misionarul ne furnizeazã informaþii scurte
despre practicarea sacramentelor.

Cu ocazia naºterii, unii catolici þineau copiii mai multe luni fãrã a-i
boteza, spunând cã astfel vor creºte mai repede. Apoi mai era problema
naºilor ortodocºi ceruþi de catolici fie datoritã prieteniei, fie din alte
motive ºi interese.

În cazul Împãrtãºaniei, unii voiau sã fie administratã repede co-
piilor lor, observând cã în Biserica Ortodoxã aceºtia erau botezaþi, îm-
pãrtãºiþi ºi miruiþi într-o singurã celebrare. În schimb, misionarii îi
pregãteau pe copii pentru prima Împãrtãºanie din momentul în care
împlineau vârsta de 11 sau 12 ani, urmând principiul cã trebuie sã
înveþe bine catehismul ºi sã fie conºtienþi de ceea ce vor primi în Euha-
ristie.

În ceea ce priveºte sacramentul Pocãinþei, mulþi se spovedeau la
Paºti ºi la Crãciun ºi cu ocazia sãrbãtoririi patronului bisericii. Alþii
amânau spovada, nereuºind sã se împace cu cei cu care s-au certat. Fiind
neîmpãcaþi cu fraþii lor, nu puteau sã se reconcilieze cu Dumnezeu. Dar
motivele pentru care amânau spovada nu erau doar spirituale, ci ºi de
alt gen, iar misionarul reuºeºte sã le identifice foarte bine, ca unul care
împãrtãºise mai multe decenii existenþa acestor sãrmani oameni. Se
observã cu uºurinþã cã, în fond, aceºti oameni nu erau nici ostili, nici
indiferenþi faþã de Bisericã ºi faþã de tot ceea ce spunea misionarul. Mai
curând, tributurile ºi marea mizerie în care trãiau constituiau motivele
faptului cã stãteau departe de sacramente. Fãrã a face judecãþi pripite, 
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116 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 198.
117 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 479 º.u.
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Frontali afirmã în 1764 cã, pentru a-i înþelege pe aceºti oameni, „ar
trebui sã stai cu ei”118.

Câþiva ani mai târziu, în 1769, prefectul Carisi ne oferã alte
informaþii cu privire la practicarea pocãinþei de cãtre credincioºii sãi.
El cere Propagandei pentru credincioºii sãi dispensa de a-i spovedi ºi
împãrtãºi ºi în Vinerea Sfântã, pentru cã aºa erau obiºnuiþi, iar
„obiceiul ºi ignoranþa îi fãceau insensibili în faþa oricãrei încercãri de
convingere” de a veni sã se spovedeascã înainte; ei vin sã se
spovedeascã „atunci când le tunã”. Altfel, mulþi ar fi rãmas fãrã
îndeplinirea preceptului pascal. A fost cerutã apoi permisiunea de a
considera ca îndeplinire a preceptului în bisericã numai duminica,
pentru cã erau antrenaþi în muncã. Dacã nu se acorda aceastã
permisiune, „se puteau pierde multe suflete care, fiind ignorante,
locuiau ca animalele în pãduri îndepãrtate de bisericã, gândindu-se
poate puþin la Spovadã ºi Împãrtãºanie, dacã nu ar fi fost stimulate fie
de rude, fie de prieteni”. 

În timpul Adventului, Liturghia se celebra înainte de zorii zilei,
pentru cã aceºti þãrani se întorceau acasã dupã aceea, mâncau în grabã
ºi mergeau la muncã. Mergând la Liturghie, se spovedeau, se
împãrtãºeau ºi apoi nu mai erau vãzuþi tot anul la spovadã, „ºi nici
mãcar nu-ºi fãceau scrupule pentru aceasta, chiar dacã erau
atenþionaþi în bisericã”. Se cerea sã se considere aceastã spovadã ºi
împãrtãºanie ca îndeplinirea preceptului pascal, existând altfel
pericolul de a declara excomunicate foarte multe persoane119.

În ceea ce priveºte Ungerea bolnavilor, se observã cã atunci, ca ºi
astãzi, mulþi credeau cã primirea acestui sacrament anunþã o moarte
apropiatã, iminentã, deºi, „dezgustaþi de durere, sau de mizerie, îl
cereau ca sã moarã mai repede”. Dar, lucrând asiduu, misionarii au
reuºit sã îmbunãtãþeascã practicarea tuturor acestor sacramente. De
exemplu, primind Ungerea bolnavilor, unii tineri „se fereau sã danseze
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118 Cât de mare este ignoranþa religioasã a unor catolici se poate observa din niºte
rânduri ale lui Frontali, puþin cam dure, dar care spun multe nu doar despre nivelul
spiritual scãzut al lor, ci ºi despre viaþa devenitã atât de durã din cauza tributurilor
care trebuie plãtite fie cãlugãrului, fie boierului, fie domnitorului, fie reprezentantului
Înaltei Porþi: „Este adevãrat cã sunt de toate felurile ºi atât de ignoranþi încât nu se
disting de animale; dar se încearcã o mare rãbdare ºi o mare prudenþã, aceºtia fiind din-
tre aceia care stau ascunºi în marile pãduri pentru a nu fi descoperiþi ca sã plãteascã
tributul, care, dacã ar veni ºi s-ar arãta la bisericã, ar suporta tiranii ºi, în ciuda nepu-
tinþei, ar fi forþaþi într-un fel sã plãteascã; într-adevãr, din cauza acestora se suferã,
pentru cã nici mãcar nu au încredere în misionar, apoi, când misionarul îi poate ajuta
cu ceva, spun unde pot fi gãsiþi, ºi stau aºa ascunºi pânã când pot, cu câteva piei de ani-
male sãlbatice, sã adune bani pentru a cumpãra doi viþei ºi vreo vacã, iar apoi stau cu
ceilalþi cât timp pot plãti, nu doar unii dintre catolicii noºtri, dar ºi foarte mulþi schis-
matici; ºi presupun cã, dacã nu ar fi mizeriile acelor mari tributuri, s-ar spovedi mai
des decât unii din Italia”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Mol-
davia...”, 479.

119 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 500-501.



datoritã ungerii pe care au primit-o la picioare, deºi era ceva indife-
rent”, iar alþii o primeau chiar de mai multe ori.

a) Înmormântãrile
Ajungând cu rãposatul la cimitir, era obiceiul de a pune în mâna

rãposatului o monedã cu care ar fi trebuit sã plãteascã intrarea în cea-
laltã viaþã; alteori se arunca în mormânt vin, pentru ca rãposatul sã nu
sufere de sete. De asemenea, în timpul înmormântãrii se trecea deasu-
pra mormântului un animal sau o gãinã, care apoi era gãtitã ºi împãr-
þitã participanþilor la înmormântare120. Dacã aceste obiceiuri au dispã-
rut cu timpul din comunitãþile catolice moldave, au supravieþuit însã
unele superstiþii, descântece ºi farmece, care au ajuns chiar pânã în
zilele noastre121.

Un alt obicei combãtut de misionari era cel al praznicelor fãcute
dupã înmormântãri. S-a întâmplat sã moarã un sãrac, afirmã Frontali
în 1764122, care a lãsat ca moºtenire doar o vacã ºi doi boi. Soþia, care
rãmânea cu o familie foarte sãracã, era capabilã sã taie vaca ºi sã vândã
un bou pentru a face un praznic mare, unde unii beau prea mult, che-
mând ºi persoane care nu aveau atât de mare nevoie (semn cã nu chiar
toþi erau sãraci). La sfârºit, ca ºi astãzi, se dãdea un colac ºi o lumânare
aprinsã tuturor, „cum fãceau ºi schismaticii, fãrã a ºti de ce”, ºi se în-
tâmpla sã nu rãmânã nimic de dat misionarului pentru înmormântare
ºi pentru Liturghie. Acest obicei era frecvent mai ales în comunitã-
þile în care catolicii trãiau împreunã cu ortodocºii, iar misionarii îi 
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120 Deseori aceste practici se observã ºi astãzi la înmormântãrile ortodoxe. Cât pri-
veºte înmormântarea catolicã, ne vine în minte cazul unui preot de dupã rãzboi, în
parohia Adjudeni. Dacã se întâmpla sã fie iarna înmormântarea unuia cu o stare mai
bunã ºi acesta era dus la cimitir cu obiºnuita cãciulã de blanã de miel, preotul nu se sfia
sã-i ia cãciula ºi sã i-o dea unui þãran sãrac; pe capul rãposatului se punea cãciula folo-
sitã de norocos ºi pãrintele încheia schimbul cu câteva cuvinte: La ce-i foloseºte o cã-
ciulã nouã ºi frumoasã rãposatului? ªi toþi erau de acord cu gestul lui. În afarã de
aspectul un pic hilar al episodului, se poate observa cum au fost dezrãdãcinate din co-
munitãþile catolice multe practici mai puþin creºtine, care probabil cã în alte pãrþi ale
lumii ar fi fost considerate astãzi ca un patrimoniu cultural unde trebuie pusã sãmânþa
evanghelicã.

121 Chiar dacã nu sunt menþionate expres, credem cã este bine sã prezentãm în câ-
teva cuvinte unele dintre ele, care nici astãzi nu au dispãrut complet. Dacã îþi trece prin
faþã o pisicã neagrã, vei avea probleme. Dacã o cucuvea cântã pe casa ta sau în grãdina
ta, în familie sau printre rudele apropiate, cineva va trece curând la odihna veºnicã. Nu
trebuie sã treci noaptea prin faþa cimitirului, pentru cã riºti sã întâlneºti vreun mort
care te ia de gât ºi te duce cu el în viaþa de dincolo. Întâlnirea unei persoane care merge
cu gãleata sã ia apã înseamnã cã vei avea o zi urâtã. Apoi mai este o serie lungã de des-
cântece rezervate þigãncilor corturãrese, de care multã lume se fereºte; dar unii li se
adreseazã, dornici sã descopere ce le rezervã viitorul. Mai erau apoi, mai sunt ºi acum,
niºte bãtrâne cu anumite puteri magice, care te „vindecau” de anumite boli, sau dez-
legau de legãturi nefaste tineri ºi tinere care nu îºi gãseau sufletul pereche. ªi lista ar
putea continua.

122 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 480-481.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

îndemnau zadarnic sã nu facã „astfel de demonstraþii”, ci sã împartã
ce pot celor mai sãraci; ei rãspundeau cã „aºa se obiºnuieºte”. 

Printre catolici ºi ortodocºi mai era apoi un alt obicei, care a dispã-
rut ulterior dintre catolici, ca rezultat al muncii apostolice a misiona-
rilor. Cu o searã înainte de înmormântare, bãieþi ºi fete se adunau în
casa rãposatului ºi în curte, se aprindea un foc mare, în jurul cãruia
dansau ºi strigau toatã noaptea, acestea constituind „reminiscenþe pã-
gâne, datorate ºi faptului cã erau observaþi de schismatici”, dupã cum
observã Frontali. Credem cã este o reminiscenþã pãgânã, aºa cum, de
altfel, au rãmas încã multe în folclorul românesc, dar nu reprezintã
obiectul lucrãrii noastre, motiv pentru care nu mai adãugãm nimic în
aceastã privinþã. Este interesantã, însã, observaþia misionarului: tine-
rii catolici fãceau totul pentru a fi vãzuþi de ortodocºi, ca ºi cum ar fi
avut un sentiment de vinovãþie sau de inferioritate în faþa unor oameni
care aveau anumite obiceiuri pe care ei nu le-au moºtenit de la înain-
taºii lor. 

Morþii erau înmormântaþi în pãmânt, în sicrie din lemn, iar pe mor-
mânt se aºeza o cruce din lemn sau piatrã, uneori cu numele rãposatu-
lui. În timpul sãrbãtorilor mari (Paºti, Crãciun ºi, mai ales, la ziua mor-
þilor, rudele ºi cei din familie se adunau la cimitir, la mormânt, aprin-
zând o lumânare, punând o pâine ºi dându-i misionarului o para („cu
valoarea de 7 monede papale”). Misionarul îi dãdea o treime din va-
loarea acestei mici oferte dascãlului, care, aºa cum am spus, era scutit
de tribut, plãtind oamenii pentru el.

Împotriva exagerãrilor praznicelor care se dãdeau imediat dupã
celebrarea religioasã a înmormântãrii123, în viitor se vor ridica împo-
trivã toþi, prefecþi ºi misionari. Cu aceastã ocazie, se bea prea mult ºi
se discuta fãrã rost; în sfârºit, se pierdea caracterul religios al întâl-
nirii. În locul praznicelor, misionarii insistau asupra participãrii la
Liturghie ºi la sacramentele Spovezii ºi Împãrtãºaniei, asupra rugãciu-
nii ºi a pomenilor. Acestea erau operele într-adevãr folositoare sufletului
rãposatului. Dar atât Rocchi, cât ºi succesorii sãi nu au reuºit sã dezrã-
dãcineze complet aceste obiceiuri, care mai persistau încã. Ele fãceau
parte din acel „patrimoniu” al poporului, cu rãdãcini profunde în suflet
ºi în mentalitate124. 
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123 Un obicei, afirmã misionarii, cu care catolicii au venit din Transilvania, chiar dacã
aceeaºi realitate se putea ºi se poate observa ºi printre ortodocºi.

124 Aici ne permitem o reflecþie a noastrã, care sperãm sã fie utilã pentru înþelegerea
unui „de ce” al acestor obiceiuri: Pentru acest mic grup de catolici, deseori izolat de
ortodocºi, întâlnirea cu ocazia „bâlciurilor” reprezenta un moment oarecum rar pentru
a se cunoaºte, pentru a comunica între ei, pentru a lega relaþii de prietenie ºi pentru a
schimba idei, precum ºi pentru a cumpãra sau vinde câteva kilograme de porum, car-
tofi, ceapã etc. Apoi ne gândim la tineri, care îºi puteau gãsi astfel un suflet pereche în
afara micii lor comunitãþi. În sãrãcia lor, sãrbãtoarea patronului reprezenta o fugã de
cotidianul apãsãtor, pentru a gãsi puþinã veselie, precum ºi pentru a-ºi arãta lor înºiºi
cã sunt capabili ºi de schimburi comerciale ºi cã puteau sã se întoarcã acasã cu niºte
bãnuþi în plus.



În ceea ce priveºte înmormântãrile, praznicele care se dãdeau îºi gã-
seau o justificare în însãºi dorinþa rudelor de a-ºi dovedi lor însele ºi celor-
lalþi þãrani din sat cã, pânã la urmã, nu erau atât de sãraci cum pãrea
la prima vedere. Pentru a bloca abuzurile ºi inconvenientele, aºa cum
am spus, în ultimii ani ai secolului s-a luat hotãrârea, aprobatã ºi de
Propaganda, de a-i cere dascãlului sã fie prezent la aceste praznice pen-
tru a face rugãciunea înainte ºi dupã praznic ºi pentru a veghea ca sã nu
se piardã caracterul religios al întâlnirii125. 

Sintetizând, credem cã abuzurile atât de condamnate, probabil ºi în
mod exagerat de misionari, îºi gãsesc o explicaþie în nivelul foarte scã-
zut de trai al unui popor care, cel puþin de câteva ori pe an, pentru scurt
timp, voia sã uite de dificultãþile ºi de suferinþele care îl loveau.

Taxele stolare erau în raport cu nivelul economic scãzut al poporu-
lui. Liturghiile cântate erau foarte rare; iar pentru înmormântãri, unele
rude nu puteau sã plãteascã nimic, fiind foarte sãrace. Unii înstãriþi îi
aduceau misionarului, la sãrbãtorile mari, o pâine sau patru ouã. Fe-
meile, dupã naºtere, dãdeau o gãinã. Oamenii îºi împãrþeau astfel cu misio-
narul viaþa lor sãracã (când aveau lapte ºi mãmãligã pentru a mânca,
se considerau fericiþi)126, dar demnã, întrucât nu gãsim nici în aceastã
relatare, nici în altele, vreun indiciu cã þãranii catolici ar fi avut obice-
iuri rele.

b) Cãsãtoriile
* Cãsãtorii „anormale” la Iaºi
Dacã faþã de sãrmanii catolici din sate, misionarii, chiar dacã îi con-

damnau ºi combãteau erorile în care trãiau, dãdeau dovadã de compa-
siune faþã de sãrãcia lor, ni se pare cã nu aveau o impresie foarte pozi-
tivã faþã de „dezertorii” ºi „strãinii” din capitalã, chiar dacã „unii din-
tre ei trãiau oarecum civilizat”. Aici se întâmplã lucruri neîntâlnite în
sate. De exemplu, în 1791, Rocchi ne povesteºte cazul unei tinere cato-
lice de origine germanã, Lucia Schabert, care s-a cãsãtorit la Iaºi cu un
luteran rus. Dupã doar douã sãptãmâni, pãrinþii ºi toate rudele tinerei
l-au alungat pe soþ127. Probabil, soþii aveau puþine lucruri în comun, iar
diversitatea limbii, a culturii, mentalitãþii ºi religiei erau atât de puter-
nice încât cãsãtoria lor a ajuns repede la faliment. 

Am menþionat acest caz ºi pentru a sublinia un alt aspect nu lipsit
de importanþã. Dacã uneori sunt prezentate cazuri de cãsãtorie în afara
normelor (printre fugarii din Transilvania)128, nu se întâmplã la fel în 
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125 ACG, Moldavia, Scrisoarea card. Borgia din 12 martie 1803.
126 Catolicii, scrie prefectul Oviller în 1764, „din cauza mãrimii tributului ºi a sãrã-

ciei lor extreme, locuiau în cãsuþe fãcute în stilul colibelor, ºi au biserici din lemn, foarte
sãrace”: G. Cãlinescu, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 485.

127 Cf. Documentul VIII. În anul urmãtor, 1792, fratele nefericitului soþ, baronul
Herbert, sol împãrãtesc la Constantinopol, se intereseazã pentru obþinerea anulãrii
cãsãtoriei fratelui sãu: cf. Documentul IX.

128 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 482.
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mediul satelor catolice, unde stabilitatea cãsãtoriei este favorizatã ºi de
viaþa comunã ºi uniformã. În scrisorile ºi relatãrile prefecþilor nu se
vorbeºte, printre altele, de divorþuri, de convieþuiri sau de concubinaj.
Cazuri de acest gen, în schimb, se întâlnesc uneori numai printre unii
dintre fugarii din Transilvania. În comunitãþile catolice compacte ºi
închise, în mentalitatea ºi tradiþia catolicã puternicã cu care au venit
oamenii din Transilvania, aceasta fiind o tradiþie apãratã cu mult zel
de misionari, unitatea ºi indisolubilitatea cãsãtoriei rãmâneau un lu-
cru sfânt.

Revenind la comunitatea micã ºi cosmopolitã din Iaºi, Rocchi ne
furnizeazã în 1792 alte informaþii despre polonii catolici care veniserã
aici. În timpul rãzboiului, aceºtia „fie erau ofiþeri, fie jucãtori de cãrþi,
care nu se apropiau niciodatã de bisericã, ale cãror scandaluri erau
prea evidente, care vindeau ºi îºi împrumutau metresse ºi pe care unii
beþivi îi dãduserã afarã din bisericã o datã veniþi cu metresse-le lor la
târg”129. Doi ani mai târziu, Rocchi vorbeºte despre un alt polon, Anto-
nio Jacobaski, care convieþuia cu o oarecare Lucia Jacobi, originarã din
Odorhei, calvinã, provocând un scandal public. Prefectul cere faculta-
tea de dispensã, pentru a putea celebra cãsãtoria lor. Nu a fost posibilã
separarea lor ºi, într-o scrisoare ulterioarã din 28 august 1794, îºi
exprimã nemulþumirea pentru cã nu a reuºit sã-i separe: „În prezent
trãiesc fãrã fricã de Dumnezeu ºi fãrã lege; ºi tot scandalul provine de
la strãini, care în prezent se adunã aici din toate pãrþile ºi, în special,
de la hotarele vecine”. Aminteºte apoi despre o altã catolicã, vãduva unui
luteran, care acum vrea sã se cãsãtoreascã cu un alt luteran, „mai
nenorocit decât primul”130. ªi aceste cazuri de cãsãtorii mixte, care îi pro-
voacã frãmântãri prefectului, nu se mai terminau; alte scrisori care au
urmat reflectã aceeaºi realitate puþin catolicã din capitalã. În 1794,
acelaºi Rocchi povesteºte cazul vãduvei unui rãposat luteran, Petru Lune,
prusac, de meserie fierar. Vãduva, rãmasã cu doi copii, vrea sã se cãsã-
toreascã cu un alt prusac, luteran, care lucrase cu soþul ei. Vãduva se
angajeazã sã-i educe pe copii în religia catolicã131. Într-o scrisoare tri-
misã Propagandei din 28 august 1794, prefectul ne spune cã vãduva a
rãmas însãrcinatã, „ºi luteranul a dispãrut din Iaºi”132.

În 1799, prefectul Sassano este alarmat din nou de „abuzurile peri-
culoase” legate de cãsãtorie133, abuzuri care sunt frecvente, ca de obi-
cei, sub „nasul lui”, adicã la Iaºi. Sub influenþa ortodocºilor, care admi-
teau divorþul, exista pericolul ca ºi soþii catolici sã-ºi pãrãseascã soþiile ºi
sã meargã cu altele. Cum în Moldova era greu sã se obþinã o adeverinþã
de stare liberã, mergeau la preoþii ortodocºi care, ca de obicei, îi uneau
într-o a doua cãsãtorie fãrã dificultãþi.
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129 APF, Fondo di Viena, 31, 285.
130 APF, Fondo di Viena, 31, 328.
131 APF, Fondo di Viena, 31, 322-323.
132 APF, Fondo di Viena, 31, 328.
133 Cf. Documentul XIII, 65-66.



Acestora li se adãugau mulþi poloni ºi germani din capitalã, „mai rãi
decât viperele”, care trãiau în concubinaj sau în adulter fãrã a-ºi face
prea multe scrupule. ªi nu acceptau pentru nimic în lume atenþionãrile
misionarilor; dimpotrivã, simþindu-se deranjaþi de predicile ºi de repro-
ºurile pãstorilor lor, ca ºi celelalte oi rãtãcite, mergeau la popii lor, care
îi rebotezau ºi îi uneau într-o a doua cãsãtorie.

Misionarii nu puteau sã accepte sub nici o formã cererea unor cato-
lici de a binecuvânta a doua cãsãtorie, aºa cã aceºtia mergeau cu femeia
lor la un preot ortodox care binecuvânta cu uºurinþã noul cuplu. ªi so-
þia legitimã, „sãtulã sã trãiascã în aceastã stare”, urma exemplul soþu-
lui ei, iar uneori ºi copiii treceau la ortodoxie. Apoi prefectul confirmã
ceea ce spusese înainte Rocchi. Erau imigranþi „fugari ºi dezertori”,
care voiau sã se cãsãtoreascã în Moldova, ºi cum se obþinea greu adeve-
rinþa de stare liberã, mergeau la preoþii ortodocºi care, ca de obicei, îi
uneau într-o a doua cãsãtorie fãrã dificultãþi. Apoi, cu impertinenþã, se
întorceau triumfãtori în comunitate, mândri de bravura lor, constitu-
ind astfel un scandal pentru toþi. Pentru astfel de persoane, prefectul
ar fi vrut ca reprezentanþii marilor puteri sã intervinã ºi sã-i alunge
din Moldova, pentru cã aici erau un scandal ºi o ruºine pentru credinþã
ºi pentru naþiune.

În aceastã afirmaþie se poate citi un aspect al mentalitãþii religioase
occidentale de atunci. Chiar dacã cronologic trecuse „l’ancien regime”,
prin Revoluþia Francezã, mentalitatea ºi convingerile în mediul cleru-
lui catolic continuau sã viseze la o orânduire socialã ºi religioasã în care
toate persoanele sã-ºi regleze viaþa dupã principiile evanghelice ºi ale
Bisericii. În caz contrar, braþul secular, dupã augustinianismul politic,
ar fi trebuit sã simtã datoria în faþa lui Dumnezeu ºi a Bisericii de a inter-
veni pentru a restabili în societate o stare de viaþã voitã de Dumnezeu
ºi pentru care Biserica muncise din greu multe secole.

Uºurinþa cu care preoþii ortodocºi binecuvântau catolicii în a doua
cãsãtorie se explicã, dupã pãrerea noastrã, nu doar prin practica divor-
þului prezentã în Biserica lor, ci în spate stãtea ºi acea tensiune care
exista între clerul ortodox ºi misionari, consideraþi ca strãini, adicã in-
truºi într-o naþiune ºi într-o majoritate religioasã diferitã. Iar când un
catolic se adresa unui popã pentru a-l primi, acest gest era vãzut ca o
victorie a credinþei ºi Bisericii sale ºi ca o înfrângere a catolicilor. Adicã
totul intra în acea intransigenþã ºi intoleranþã religioasã caracteristicã
timpului. O majoritate religioasã considera ca un corp strãin (de extir-
pat ºi aruncat) prezenþa unor altfel de oameni, diferiþi ca naþionalitate
ºi religie. În acest context se explicã ºi conflictul aproape continuu cu
cãlugãrii de la Trei Ierarhi. Intransigenþi cu clerul ortodox erau ºi misio-
narii catolici. Probabil, pe faþã nu aveau curajul sã o spunã, dar în scri-
sori am vãzut deja de multe ori convingerea lor în ceea ce priveºte for-
marea religioasã a clerului ortodox ºi conduita lui moralã. Toþi erau
ignoranþi, ipocriþi ºi însetaþi de putere ºi bani, dupã cum spuneau misi-
onarii.
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** Cãsãtoriile în sate
Cu excepþia celor din capitalã, toþi catolicii au fost oameni de þarã,

trãind din ce puteau sã le ofere pãmântul ºi cele câteva animale pe care
le aveau. Dacã, de exemplu, cãsãtorindu-se, pãrinþii ar fi putut sã-i dea
fiicei doi boi ºi o vacã, însemna deja mult. Au mai existat apoi oameni
care ar fi putut avea mai mult, dar au fost nevoiþi sã-ºi schimbe locul
în cãutarea unui tribut mai mic sau a unui stãpân mai puþin avar134.
Astfel, nu au putut sã prindã rãdãcini foarte adânci într-un anume loc,
neputând sã creascã multe animale, deoarece, cu cât aveau mai multe,
cu atât trebuia sã dea mai mult stãpânului ºi mai-marilor þãrii. În
eforturile lor de a depãºi povara tuturor acestor tributuri, care nu se
terminau niciodatã ºi deveneau aproape un coºmar pentru þãrani,
oamenii din sate au fãcut o înþelegere: dupã posibilitãþile fiecãruia, toþi
trebuie sã participe la adunarea sumei de bani, impusã pentru tot satul
de domnitor. Dar aceastã metodã „sindicalã” a creat conflicte, întrucât
unii au considerat cã plãtesc prea mult, iar alþii, prea puþin. Dar, odatã
adunatã suma, pacea revenea între ei, pânã când, în luna urmãtoare,
apãrea un alt tribut de plãtit135. În fiecare an, familiile plãteau contri-
buþia lor pentru susþinerea clerului, constând în „douã stamboale de
porumb”, sau o mãsurã de grâu, sau 10 parale. Totuºi, aceastã contri-
buþie nu era plãtitã de cãtre toþi ºi, în afarã de aceasta, misionarul,
pentru a o obþine, trebuia sã meargã „de foarte multe ori” acasã la ei.

Tinerii se cãsãtoresc foarte devreme, mulþi între 16 ºi 18 ani, spre
deosebire de ortodocºi, care se cãsãtoresc mai târziu. În comunitãþile
mici aflate în mijlocul ortodocºilor, se dã dispensã pentru gradul al trei-
lea ºi al patrulea de rudenie, pentru a favoriza cãsãtoriile doar între cato-
lici, pregãtiþi în cele privitoare la credinþã înainte de a se cãsãtori. Inte-
resantã este descrierea zilei în care se cãsãtoresc. Dupã cãsãtoria înche-
iatã în bisericã, mirele merge acasã la el, iar mireasa, acasã la ea. Abia
seara merge mirele cu oamenii la casa miresei, pentru a o lua la el, în
cântece ºi dansuri. Apoi urmeazã nunta, iar la miezul nopþii, partici-
panþii îi dau niºte bani miresei, care le oferã „un prosop sãrãcãcios”.
Înainte era un alt obicei, care acum a rãmas doar la ortodocºi (numiþi
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134 „Un sãrac care are doi boi ºi o vacã va da pentru persoana sa într-un an mai mult
de treizeci de piaºtri, ºi apoi sã plãteascã tributul pentru toate animalele, ºi tributul nu
este stabil, ci la discreþia domnitorului ºi a oficialilor sãi, care, atunci când adunã tri-
butul, furã mai mult decât îi dau domnitorului”: G. Cãlinescu, „Alcuni missionari catto-
lici italiani nella Moldavia...”, 483.

135 „Domnitorul fixeazã o sumã de bani pentru un sat, iar apoi, între ei, alþii fac un sin-
dicat dupã posibilitatea fiecãruia; celor mai sãraci li se pare cã dau mai mult decât cei
care au soþie, iar acelora li se pare cã dau prea mult, plãtind mai mult decât trebuie ºi
urându-se pânã ce se adunã tributul acela, care este aproape lunar. Dupã ce trece, se
împacã, pânã ce apare un altul; dar nu se întâmplã între toþi; în sfârºit, mizeria este
cauza tuturor”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”,
482-483.



întotdeauna schismatici, dar nu cu ironie). Când mireasa nu era gãsitã
fecioarã, era dusã în spatele casei ei ºi, aici, ai ei „puneau lucrurile în
ordine, fie cu bani, fie cu animale”. Oricum, dacã se întâmplã aºa ceva
printre catolici, mirele „o bate tare ºi vrea sã afle complicele, iar ulte-
rior trãiesc cel mult ca niºte câini, aceasta folosind ºi ca lecþie pentru
ceilalþi”136.

În mijlocul unei sãrãcii atât de mari ºi a atâtor mizerii, se observã
astfel cum aceºti oameni pãstreazã un profund sens moral, care este o
dovadã ºi a demnitãþii persoanei, pãstratã cu multã gelozie. Cei care
încalcã poruncile sunt pedepsiþi public ºi sunt un avertisment pentru
ceilalþi, pentru a pãstra intactã comunitatea în principiile ei, în regulile
de viaþã care nu admit excepþii.

1.2.3. Alte aspecte pozitive ºi negative în practicarea credinþei 
în ultimele trei decenii ale secolului al XVIII-lea

Putem descoperi, mai ales din scrisorile prefecþilor Rocchi, Sassano
ºi Brocani, alte aspecte în practicarea credinþei, care ne ajutã sã com-
pletãm cadrul sintetic cu privire la mersul vieþii creºtine printre cato-
licii moldavi pentru acest sfârºit de secol.

Deja ca simplu misionar ºi apoi ca prefect, Rocchi se confruntã cu
problemele ºi dificultãþile obiºnuite, generate de instabilitatea unora
care erau constrânºi sã-ºi schimbe locul în cãutarea unui stãpân mai
puþin avar. Dar, mai mult decât atât, erau condiþiile vieþii dure137 ºi
sãrace, care nu permiteau o pastoraþie organizatã, eficientã. Cu toate
acestea, unele forme de pietate ºi de manifestare publicã a propriei cre-
dinþe erau deja în act în timpul prefecturii lui. De exemplu, în satele
lor, catolicii ridicau cruci ºi, mai mult, se fãceau procesiuni pe drumuri,
iar poporul cânta „cu glas tare”. Apoi, în biserici, probabil din ordinul
Propagandei138 ºi pentru Adventul din 1792, ca pregãtire pentru Crã-
ciun, Rocchi se gândeºte sã organizeze misiuni populare, cu predici, învã-
þãturã cateheticã, spovezi ºi împãrtãºanii, misiuni pentru care cere ºi
facultatea de a împãrþi indulgenþa plenarã. În sfârºit, vrea sã introducã
ºi în aceastã misiune îndepãrtatã obiceiurile pastorale existente în þara
sa139.

Mai existã apoi o practicã introdusã deja de mult timp de misionari,
cea a biletelor pascale. Tuturor celor care se spovedeau pentru a îm-
plini preceptul pascal le era dat un bilet care era luat înapoi de preot
când dãdea Împãrtãºania. Aceastã metodã de numãrare a persoanelor
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136 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 480.
137 De exemplu, în iulie 1794, Rocchi ne spune cã în Moldova este o secetã atât de mare

cum „puþini bãtrâni îºi mai amintesc”, motiv pentru care, cu siguranþã, va fi o mare
lipsã: APF, Fondo di Vienna, 31, 327.

138 Cf. Documentul VIII.
139 Cf. Documentul IX. Este o iniþiativã care, datoritã efortului constant al misiona-

rilor, va reuºi sã se transforme într-o realitate constantã în toate comunitãþile, pãstrând
pânã în zilele noastre o importanþã determinantã în activitatea pastoralã.
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care se spovedeau ºi se împãrtãºeau era folositã nu doar în perioada
pascalã, ci ºi cu ocazia misiunilor populare ºi a vizitelor pastorale ale
prefectului140. Erau mulþi credincioºi care se spovedeau ºi se împãrtã-
ºeau în timpul acestor misiuni populare sau când prefectul venea în vi-
zitã pastoralã, dar pentru Paºti aceºtia nu se spovedeau ºi nu se mai
împãrtãºeau, considerând cã erau suficiente Spovada ºi Împãrtãºania
fãcute înainte. Pentru toþi aceºtia, Rocchi cere Propagandei, în 1794, sã
declare acestea ca împlinire a preceptului pascal, cãci, altfel, mulþi ar fi
cãzut într-un pãcat grav împotriva unei porunci a Bisericii141. 

Se poate deduce cu uºurinþã cã credincioºii sãi nu erau tocmai un
exemplu de practicanþi zeloºi. De exemplu, când începe vizita sa pasto-
ralã la Grozeºti în primãvara acelui an, ajungând în filiala Trotuº, tre-
buie sã treacã mai departe, pentru cã biserica era aproape goalã, cre-
dincioºii fiind prea prinºi cu muncile de la câmp142. În grija sa pasto-
ralã, Rocchi cere Propagandei, în 1793, permisiunea de a introduce în
diferite biserici,ca practicã de pietate, „Calea crucii”143.

a) Bâlciurile (hramurile bisericilor)
Rãmânând la ceea ce spun documentele, putem afirma cã supersti-

þiile ºi obiceiurile care nu erau agreate de misionari erau puþine, dar
adânc înrãdãcinate în popor144. Dar, în afarã de acestea, spre sfârºitul
secolului, documentele încep sã vorbeascã despre o sãrbãtoare despre
care nu se amintise nimic înainte, „bâlciul” sau sãrbãtoarea patronului
comunitãþii ºi al bisericii145, foarte iubit de popor, dar nevãzut cu ochi 
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140 De exemplu, în vizita pastoralã pe care o începe Rocchi în prima duminicã din
Advent, din 1792, sunt prezentate numeric persoanele care au fost miruite, spovedite
ºi împãrtãºite, precum ºi cei care nu s-au împãrtãºit, adicã încãpãþânaþi care nu li se
supun misionarilor: APF, Fondo di Vienna, 31, 290-291. Metoda biletelor pascale a durat
în Moldova pânã în zilele noastre. 

141 Se confirmã astfel aceeaºi realitate descrisã de Carisi în 1769: G. CÃLINESCU, „Alcuni
missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 500-501.

142 APF, Fondo di Vienna, 31, 324-325.
143 APF, Fondo di Vienna, 31, 293.
144 Este interesant sã observãm cã, pânã acum, misionarii nu afirmã niciodatã cã credin-

cioºii lor catolici au obiceiuri, sã le spunem, puþin catolice, cu care au venit din Tran-
silvania (probabil pentru cã aceºtia trãiesc de secole împreunã cu ortodocºii ºi îºi uita-
serã obiceiurile lor de la început). În schimb, afirmã cã sunt tentaþi sã ia de la moldo-
veni anumite superstiþii ºi obiceiuri pe care nu vor sã le abandoneze cu uºurinþã. Prin-
tre acestea, este cel al dezgropãrii, la un an sau doi dupã moarte, a persoanelor care au
fost excomunicate de episcopii lor sau de mitropolit. Dacã trupul este gãsit încã în carne
ºi oase, înseamnã cã excomunicarea era pe merit, ºi atunci rudele aleargã la episcop
sau la mitropolit ºi, cu bani, cer absolvirea de excomunicare. În schimb, dacã mortul
este gãsit „putrezit”, înseamnã cã a fost nevinovat. ªi, adaugã misionarul Frontali în
1764, „unii dintre catolicii noºtri au cerut insistent sã fie dezgropaþi unii dintre ai lor,
dar nu li s-a permis niciodatã, pentru cã le-am arãtat ce este excomunicarea”: G.
CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 484-485.

145 Este foarte posibil ca încã de pe atunci viaþa comunitãþilor sã fi fost lipsitã de
aceastã sãrbãtoare, atât pentru cã din multe comunitãþi lipseau bisericile, cât ºi pentru
cã comunitãþile, în majoritate foarte mici, trãiau într-un climat de puþinã liniºte ºi de-
seori trebuiau sã fugã în pãduri pentru a-ºi salva pielea din faþa invadatorilor; adicã nu
existau condiþii pentru favorizarea dezvoltãrii unei astfel de sãrbãtori.



buni de misionari. Fãrã permisiunea lor, prefectul a interzis astfel de
sãrbãtori în satele lipsite de bisericã. În satele cu bisericã, sãrbãtoarea
era permisã numai pentru locuitorii satului, fiind excluºi credincioºii
din satele vecine. Dar poporul, amintindu-ºi de obiceiurile transilvã-
nene, lua crucile ºi steagurile ºi, fãrã sã-i pese prea mult de avertismen-
tele preoþilor, pornea spre satul unde era sãrbãtoarea, pentru a parti-
cipa la Liturghie ºi pentru a obþine indulgenþa plenarã. 

În afarã de aspectul religios, cum era de aºteptat, oamenii trebuiau
sã se ºi distreze, mai ales tinerii, iar acest aspect nu putea fi acceptat
de cãtre misionari146, ºi trebuie sã spunem cã, întrucât oamenii aveau
puþine posibilitãþi pentru a se distra ºi a uita de povara zilnicã, motiv
pentru care erau atât de legaþi de aceastã sãrbãtoare, „lupta” misiona-
rilor împotriva exagerãrilor care apãreau cu astfel de ocazii va fi lungã
ºi cu rezultate slabe.

Aceste obiceiuri ºi abuzuri, respectiv cãsãtoriile mixte sau concubi-
najul ºi adulterul, frecvente mai ales la Iaºi, „praznicele” care se dã-
deau la înmormântãri, excesele cu ocazia „bâlciurilor”, anumite super-
stiþii ºi credinþe populare, practicarea neregulatã a sacramentelor, mai
ales a spovezii, reprezentau marile probleme cu care se confruntau pre-
fecþii ºi misionarii la începutul secolului al XIX-lea147.

Dar în afarã de aceste aspecte care, pânã la urmã, considerãm noi,
nu reprezentau chiar o tragedie sau o ameninþare gravã pentru bunul
mers al misiunii, oamenii se aratã atenþi la învãþãturile misionarilor ºi
dispuºi sã trãiascã în calitate de buni catolici. Mai ales din scrisorile lui
Rocchi, se poate observa aceastã capacitate a lor de ascultare ºi de su-
punere faþã de misionari148, ataºamentul ºi fidelitatea lor faþã de Bise-
ricã.

Pe de altã parte, nu se poate nega sau trece sub tãcere faptul cã viaþa
acestor sãrmani catolici depindea complet de bucata lor de pãmânt, de
anotimpuri care erau favorabile sau nu, ºi pentru acest motiv nu 
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146 Rocchi scrie în 1792: „Aici este obiceiul hramurilor, patronii bisericilor, vulgo
Bolc, cum este scris în enciclicã, ceea ce în maghiarã înseamnã indulgenþã plenarã, în
care parohii ºi poporul lor, cu cruci, steaguri, merg la aceste indulgenþe cu scandal ºi
pãcate, fiind în majoritate tineri, care nu fac altceva decât sã danseze, sã bea ºi sã se
îmbete; nu am ºtiut lucrul acesta, dar cum am fost prezent la douã hramuri, am vãzut
ºi auzit acestea, lucruri pe care chiar pãgânismul le detestã. Am interzis imediat acce-
sul parohiilor vecine, dar este nevoie de un decret, ca de acum înainte parohii sã rãmânã
cu poporul lor în propriile parohii, pentru cã cea mai mare parte a poporului rãmâne
fãrã Liturghie, iar acolo unde este hramul, sã se spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã
sau, cel puþin, sã se cãiascã, ca sã primeascã indulgenþele, rugându-se dupã intenþia
sfintei Maici Biserici”: APF, Fondo di Viena, 31, 267-268.

147 APF, Moldova, 6, 193; 205-210; 224; 259-260. Cf. Documentul XVII.
148 Semnificativ ºi oarecum emoþionant este exemplul credincioºilor din Fãrãoani, vizi-

taþi de prefectul Di Giovanni în 1762. Misionarul se opreºte aici timp de zece zile, în
timpul cãrora oamenii locului se prezintã la el cerându-i sfatul pentru probleme mate-
riale, dar ºi spirituale, ºi toþi, observã prefectul, „erau mulþumiþi cu ceea ce se hotãra,
efect al pietãþii acelui popor”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella
Moldavia...”, 208.
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mergeau foarte des la bisericã. ªi apoi, dacã nu erau atât de practicanþi,
un alt motiv este ºi faptul cã, date fiind circumstanþele politice (rãzboa-
iele ºi invaziile frecvente), precum ºi numãrul insuficient al misionari-
lor, ei nu au avut posibilitatea de a fi catehizaþi suficient ºi cunoºteau
doar unele aspecte fundamentale ale credinþei ºi câteva rugãciuni pe care
le învãþaserã de la misionari, deseori în fugã, pentru cã aveau multe
comunitãþi de administrat, sau de la „dascãli”. ªi conventualii, nu prea
exigenþi, de altfel, cu credincioºii lor, înþelegeau toate acestea, îºi iubeau
turma, duceau astfel înainte legãturile spirituale ºi de prietenie între
pãstori ºi credincioºi, legãturi ce au rãmas foarte puternice ºi în zilele
noastre, mai ales în satele compacte de catolici.

Pe scurt, din citirea documentelor, acestea ar fi „trãsãturile” funda-
mentale ale vieþii interne a comunitãþilor catolice în anii ’700 ºi credem
cã acestea sunt suficiente pentru a înþelege aceastã misiune moldavã
care, începând cu a doua jumãtate a secolului, a cunoscut un proces con-
stant de creºtere ºi de maturizare. Ceea ce am vrut sã gãsim în docu-
mente ºi nu am gãsit este o analizã mai profundã ºi maturã a sufletului
ºi a vieþii acestor catolici, o încadrare mai completã a minoritãþii cato-
lice în mijlocul majoritãþii ortodoxe ºi într-o Moldovã atât de rãvãºitã
de rãzboaie, de instabilitate politicã ºi de jugul otoman. Dar toate aces-
tea sunt explicabile, întrucât sãrmanii ºi simplii misionari conventuali,
în scrisorile ºi relatãrile lor despre starea misiunii, se limitau la lucru-
rile esenþiale ºi interne misiunii, ºi astfel, nu au putut sã ne informeze
mai mult, motiv pentru care nu ne rãmâne altceva de fãcut decât sã ne
mulþumim cu ceea ce gãsim în documentele scrise.

2. Situaþia externã
2.1. Episcopii de Bacãu
Trebuie sã spunem încã de la început cã informaþiile pe care le-am

gãsit despre episcopii de Bacãu ºi despre activitatea lor pastoralã în
Moldova sunt puþine, motiv pentru care prezentarea noastrã pe aceastã
temã va fi destul de scurtã, urmând firul cronologic al documentelor pe
care le avem la dispoziþie. 

Pânã la începutul secolului al XVIII-lea au fost numiþi zece episcopi
pentru scaunul din Bacãu, iar candidaþii pentru acest scaun, toþi fiind
poloni149 pânã la sfârºitul acestui secol, adicã pânã la ultimul episcop
polon, erau prezentaþi Sfântului Scaun de cãtre regele Poloniei de fie-
care datã când scaunul rãmânea vacant. Putem spune cã aceasta era,
de fapt, singura intervenþie a coroanei polone în ceea ce priveºte catoli-
cismul moldav. 

Constatând dezinteresul episcopilor pentru scaunul ºi dieceza lor, în
spiritul reformator al Conciliului din Trento, Alexandru al VII-lea a 
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149 Numai primul episcop, Gerolamo Arsengo (1607-1610), nu a fost polon; era un
grec din insula Chios.



promulgat în 1662 un decret care îi obliga pe episcopii de Bacãu sã se
stabileascã în scaunul lor, însã fãrã nici un rezultat150. Dupã pacea de
la Karlowitz (26 ianuarie 1699) cu Imperiul Otoman, Polonia a obþinut
protectoratul pentru minoritatea catolicã prezentã în principatele ro-
mâne ale Moldovei ºi Valahiei, dar atât regii, cât ºi episcopii se intere-
sau puþin de catolicii moldavi, pentru cã nu prezentau nici un interes
pentru ei ºi, în al doilea rând, pentru cã Polonia devenea tot mai slabã
din cauza rãzboaielor, a creºterii puterii Rusiei þariste ºi a lãrgirii Aus-
triei151. 

Dupã pacea de la Kutsciuk-Kainargi, din 1774, protectoratul pentru
creºtinii prezenþi în þãrile balcanice dominate de turci a trecut la Rusia
ºi, în acest context, influenþa polonã ºi a episcopilor de Bacãu a scãzut
ºi mai mult. Deja în 1752, în urma cererilor episcopului Jezierski, Bene-
dict al XIV-lea le încredinþase episcopilor de Bacãu teritoriul Sniatyn,
din Polonia152; astfel, ei au obþinut o organizare canonicã pe teritoriul
lor, lãsând practic destinul catolicilor moldavi în mâinile prefecþilor ºi
ale misionarilor lor. Cu moartea ultimului episcop polon, Karwosiecki,
în 1789 se încheie definitiv epoca episcopilor prezentaþi Sfântului Scaun
de regii catolici din Polonia.

Din cauza rãzboaielor napoleoniene ºi ai celor trei împãrþiri a Polo-
niei (1773, 1793, 1795), dupã moartea ultimului episcop polon, Karwo-
siecki, scaunul din Bacãu a rãmas vacant pânã în 1808, când a fost nu-
mit primul episcop italian Bonaventura Carenzi, care însã nu a putut
sã-ºi ia în posesie episcopia din cauza opoziþiei divanului ºi a autoritã-
þilor ortodoxe locale. Din acest motiv, în 1814, Pius al VII-lea l-a numit
episcop de Plebanae. Neputând fi prezent în dieceza sa, Carenzi i-a încre-
dinþat funcþia de vicar general pãrintelui Luigi Landi. În 1815, Sfântul
Scaun l-a numit pe Giuseppe Bonaventura Berardi ca episcop de Bacãu,
dupã ce, din 1812, el avusese funcþia de prefect al misiunii. Aºa cum s-
a verificat cu predecesorul sãu, ºi el a experimentat opoziþia conducerii
moldave fanariote ºi a celorlalte autoritãþi ortodoxe, care nu voiau sã-i
recunoascã titlul ºi nici sã-l accepte în Moldova. A murit la Iaºi, în 1818,
ºi cu el s-a încheiat seria episcopilor de Bacãu. Într-adevãr, pânã în 1884,
când a fost înfiinþatã Episcopia de Iaºi, catolicii moldavi ºi clerul lor au
fost conduºi de prefecþi ºi de vizitatori apostolici, chiar dacã aceºtia aveau
consacrarea episcopalã.

Dupã aceastã foarte scurtã încadrare politico-religioasã a Episcopiei
de Bacãu în contextul marilor puteri ºi al intereselor lor pentru mino-
ritatea catolicã moldavã, sã trecem acum la o prezentare mai detaliatã
a ceea ce am putut extrage din documente.

Este deja bine cunoscut faptul cã episcopii de Bacãu erau vãzuþi rar în
dieceza lor, atât din cauza sãrãciei misiunii, cât ºi din cauza proprietãþii
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150 APF, Acta, 35/1666, 34-35.
151 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 8, 37-49; ACG, Moldavia, Pro memoria de

Fedele Rocchi din 2 noiembrie 1794.
152 APF, Moldova, 4, 422-423.
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episcopale din satul Trebeº153, care nu le permitea o „honesta susten-
tatio” în Moldova. În 1737, cancelarul Constantin Ruset uzurpase o
bunã parte din teritoriul aparþinând episcopiei, din Trebeº, donat epis-
copilor de Bacãu de cãtre domnitorul Petru ªchiopul la sfârºitul seco-
lului al XVI-lea, iar prefectul Pesci a avut în acelaºi an un proces pen-
tru recuperarea terenului, dar cu rezultate slabe154. În trecut, adicã în
secolului al XVII-lea, Trebeº a fost scutit întotdeauna de impozite ºi de
alte contribuþii care trebuiau plãtite domnitorului155, dar lucrul acesta
nu era atât de semnificativ încât sã atragã atenþia episcopilor de Bacãu.

Uzufructul sãrãcãcios al proprietãþilor episcopale va fi gestionat de
prefecþi, pentru cã episcopii nu se interesau deloc de aceste terenuri
care, aºa cum am spus, produceau foarte puþin. Relatarea lui Ausilia
din 1745 ne spune cã, la Trebeº, proprietatea episcopalã consta în 200
de pogoane (un „pogon” avea jumãtate de hectar ºi deseori aceastã
unitate de mãsurã este folositã de misionari în scrierile lor), de pe care
nu se scotea nimic din cauza tributurilor mari pe care catolicii trebuiau
sã le plãteascã domnitorului de mai multe ori pe an. Cu câteva decenii
înainte de procesul lui Pesci cu Ruset, o altã familie bogatã moldavã,
Manolache, dobândise prin înºelãciune, printr-un ortodox,
proprietatea din Trebeº a episcopiei. Episcopului i-a rãmas doar
biserica din Bacãu, ºi ea în ruinã; nu avea nici casã în care sã locuiascã,
nici bunuri, motiv pentru care locuia în Polonia156.

În 1732, rãspunzând Propagandei ce ceruse explicaþii cu privire la
motivul pentru care episcopul Parysowicz nu a venit niciodatã în
Moldova ca sã administreze Mirul ºi sã-ºi viziteze dieceza157, prefectul
Bossi spune cã motivul principal al absenþei lui este reprezentat de
condiþiile dificile de viaþã ale oamenilor care trãiesc „în pãduri, munþi,
ºi locuri pustii”, ºi existã mereu pericolul, atât pentru misionari, cât ºi
pentru episcopi, de a fi arestaþi ºi maltrataþi, cum s-a întâmplat cu un
an înainte, la Focºani, cu un misionar care s-a dus sã-i viziteze pe
puþinii catolici prezenþi la hotarele cu Valahia, probabil în oraºele
Bârlad ºi Galaþi. Însã, în ceea ce îl priveºte pe Parysowicz, Propaganda
nu ºtia cã acesta a fãcut o vizitã scurtã în Moldova pe la sfârºitul anului 

114

153 De la jumãtatea secolului al XVIII-lea, Trebeº a primit numele Baraþi, dupã cu-
vântul maghiar „barat” (cãlugãr), fiind un pãmânt ce poartã acest nume care le-a apar-
þinut cãlugãrilor franciscani conventuali veniþi acolo de la ªumuleu Ciuc: cf. I. GABOR,
Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 33-35.

154 N. IORGA, Studii ºi documente, XXXV, 199.
155 N. IORGA, Studii ºi documente, 78.
156 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 193-194. Ace-

eaºi realitate, adicã lipsa de intrãri pentru susþinerea episcopului, a fost confirmatã în
1792 de prefectul Rocchi: Apf, Fondo di Viena, 31, 173.

157 Cu un an înainte, în 1731, Propaganda a luat unele decizii pentru misiunea din
Moldova, printre care ºi una privitoare la episcopul de Bacãu: „eidemque insinuet
suum reditum ad Civitatem Moldaviae” (adicã Bacãu n.n.): F. PALL, „Le controversie tra
i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia (România)”, 321.



1722, dar, probabil, fãrã a se interesa dacã este sau nu vreo persoanã
de miruit158. 

În sfârºit, Bossi sugereazã Propagandei sã-i propunã episcopului re-
zident la Sofia sã-i viziteze pe catolicii din sudul Moldovei ºi sã le admi-
nistreze Mirul când vine în Valahia, teritoriu aflat sub jurisdicþia sa159.
Dar propunerea lui nu a avut nici un rezultat, pentru cã nu avem nici
un act care sã demonstreze cã un episcop de Sofia, cu jurisdicþie pentru
Valahia (din 1644), sã fi mers în Moldova pentru a-ºi exercita slujirea
apostolicã. Probabil cã în spatele propunerii lui Bossi stãtea faptul cã,
în 1714, i s-a permis arhiepiscopului de Sofia, cu consensul episcopului de
Bacãu, sã împartã mirul în Valahia. 

În ciuda interesului lor scãzut pentru catolicii moldavi, încã de mult
timp episcopii de Bacãu înþelegeau sã se numeascã „episcopi de Mol-
dova ºi de Valahia”, chiar dacã, încã din 1677, regele polon intervenise
pentru ca jurisdicþia lor sã se limiteze doar la Moldova; dar, cum am
vãzut, ºi la începutul secolului urmãtor, episcopii poloni mai voiau încã
sã aibã anumite drepturi asupra catolicilor din Valahia160. Totuºi, totul
a rãmas un conflict jurisdicþional simplu ºi nesemnificativ; de fapt, epis-
copii de Bacãu, când veneau în Moldova, nu mergeau niciodatã în
Valahia, ºi Bossi spune cã bãtrânii „nu au vãzut niciodatã faþa episco-
pului”. Ultimul episcop care ºi-a vizitat pentru scurt timp dieceza a
fost Bieganski, dar despre vizita lui din 1708, informaþiile se opresc doar
la intervenþia lui în conflictul care îi separa pe iezuiþi de conventualii
din capitalã161.

O ulterioarã prezenþã a episcopului în dieceza lui s-a verificat abia
în 1741, când, în vara acelui an, episcopul Jezierski a vizitat Moldova pen-
tru prima ºi ultima datã, cu toate cã slujirea sa pentru aceastã diecezã
a durat 45 de ani. În vizita lui canonicã s-a ciocnit dur cu prefectul Gia-
cinto Lisa, pe care episcopul l-a gãsit vinovat de lucruri foarte grave,
atât în viaþa lui preoþeascã, cât ºi în slujirea lui pastoralã. Probabil cã
o prezentare atât de negativã a prefectului a fost influenþatã într-o oare-
care mãsurã ºi de misionarul Manzi, lãsat de episcop ca vicar general
al sãu, ceea ce a reprezentat o prevedere neobiºnuitã, pentru cã aceastã
funcþie era încredinþatã normal prefectului, pentru a putea suplini
absenþa episcopului, adicã pentru a coordona activitatea misionarilor ºi
pentru a putea exercita anumite drepturi atât asupra credincioºilor, cât
ºi asupra misionarilor. Lisa se folosea de puterile sale în mod arbitrar,
excomunicând credincioºi fãrã motiv sau pentru motive minore, iar
apoi ridica excomunicarea tot la fel de arbitrar. Trebuie sã precizãm cã,
pânã în aceastã perioadã, nu avem nici o informaþie despre faptul cã
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158 APF, SOCG, 641, 163-164. Parysowicz le scrie cardinalilor de la Propaganda din
Minsk, la data de 8 mai 1723.

159 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 154.
160 APF, Scritture riferite, Bulgaria e Vallacchia, 2, 221-222.
161 F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di

Moldavia (România)”, 189; 192-193; 298-300.
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prefecþii ar fi primit facultatea de a administra Mirul, dat fiind cã epis-
copii veneau atât de rar în dieceza lor.

Vizitând principalele comunitãþi, Jezierski a alcãtuit apoi o relatare
despre starea misiunii, în care declara sã sunt circa opt mii de suflete,
în unsprezece parohii, în grija doar a trei misionari. Imaginea pe care
o contureazã despre misiune nu este pozitivã, dar aceasta nu l-a împie-
dicat sã se întoarcã repede în Polonia ºi sã nu mai vinã niciodatã în
Moldova pentru a cãuta soluþii la lipsurile ºi problemele din diecezã162.

Cronologic, am prezentat deja transferarea scaunului episcopului de
Bacãu la Sniatyn, în sudul Poloniei, în anul 1752, decizie care a consa-
crat de jure o realitate de facto. De altfel, în Moldova, episcopul nu avea
nici un mijloc de întreþinere, pentru cã bunurile episcopale erau în
mâinile boierului Ruset163. Patru ani mai târziu, Jezierski îl va numi pe
prefectul Laidet ca vicar general al sãu164, lãsând în mâinile sale toatã
conducerea misiunii. Mai târziu, în 1761, noul prefect, Di Giovanni, va
încerca sã intre în legãturã cu episcopul, dar fãrã nici un rezultat;
Jezierski nu va rãspunde nici la scrisorile sale, iar prefectul va fi dezo-
lat ºi pentru cã a avut curajul sã le cearã cardinalilor Propagandei facul-
tatea de a administra Mirul credincioºilor sãi (i s-a reproºat cã a îndrãz-
nit sã cearã o astfel de facultate), întrucât episcopul nu mai fusese vãzut
de douãzeci de ani. Episcopul fiind înaintat în vârstã, prefectului nu i-
a rãmas decât sã-i îndemne pe credincioºii sãi sã aibã rãbdare pânã ce
vor avea un alt episcop care sã poatã veni sã-ºi îndeplineascã datoria165.

În 1782, Jezierski moare, iar coadiutorul Karwosiecki a fost succe-
sorul lui în Dieceza de Bacãu; el, cum am spus deja, a fost ultimul epis-
cop polon de Bacãu pânã la moartea sa, în 1789, dar a rãmas un necu-
noscut pentru dieceza sa, chiar dacã prefectul Martinotti s-a dus în
1779 sã vorbeascã cu el despre unele probleme ale diecezei166. Nu ºtim
nimic despre el pânã în 1788, an în care l-a ameninþat pe prefectul de
atunci, Rocchi, pentru cã a avut curajul sã administreze Mirul, având
în vedere cã nu venise în Moldova din 1776167. Câþiva ani mai târziu, în
1792, Rocchi a primit de la Propaganda cererea de a o informa cu pri-
vire la felul în care s-a fãcut în trecut numirea episcopului de cãtre re-
gele polon: congregaþia ºtia puþine despre episcopii de Bacãu ºi despre
prezentarea lor de cãtre regele polon, aceastã episcopie fiind micã ºi
nesemnificativã. 

Putem conchide astfel cã, dacã Sfânta Congregaþie ar fi avut un inte-
res mai mare pentru aceastã episcopie, probabil respectivii episcopi ar
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162 Despre vizita în Moldova, despre conflictul cu Lisa ºi despre numirea lui Manzi
ca vicar general, cf. APF, Moldova, 4, 99; 106-110; 131-132; 206; 316-321.

163 APF, Moldova, 4, 640-642.
164 APF, Moldova, 4, 436.
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fi lucrat mai mult, iar aceasta ar fi fost în avantajul minoritãþii catolice
moldave. Oricum, Rocchi s-a gândit cã a sosit momentul favorabil pen-
tru ca Sfântul Scaun sã ia problema în propriile mâini ºi sã nu lase sã-
i scape ocazia de a hotãrî singur numirea episcopului de Bacãu. Însã la
Roma propunerea lui nu a trezit un interes foarte mare ºi totul a rãmas
suspendat168.

Sub prefectura lui Sassano, în anul 1796 s-a vorbit de un nou epis-
cop de Bacãu, numit de regele polon169, ºi, din nou, la Roma nu se ºtia
nimic despre aceastã situaþie sau Sfântul Scaun a trecut sub tãcere pro-
blema, întrucât marile puteri acum în joc, respectiv Rusia ºi Austria,
alãturi de slaba Polonie, prezentau toate un oarecare drept de a inter-
veni în numirea episcopului. Roma a fost, deci, nevoitã sã aºtepte un
moment mai bun pentru a decide în ce direcþie sã meargã. 

Momentul potrivit a apãrut în 1808, când a fost numit ca episcop de
Bacãu primul italian, Bonaventura Carenzi, care, aºa cum am spus, din
cauza dificultãþilor politice ºi a opoziþiei clerului ortodox, nu a putut
veni în Moldova. Dupã el, în 1815, a fost numit un alt franciscan ita-
lian, Giuseppe Berardi, mort la Iaºi în 1818. Acesta a fost primul epis-
cop de Bacãu ºi a reuºit sã facã destul de puþin pentru dieceza sa, din
cauza contextului politic ºi religios local nefavorabil, dacã nu chiar ostil
prezenþei unui episcop catolic în capitala Moldovei.

Chiar dacã purtau titlul de Bacãu, oraº plasat geografic în centrul
zonei locuite de catolici, episcopii se vor orienta spre Iaºi, capitala ºi se-
diul prefecturii misiunii, chiar dacã majoritatea comunitãþilor catolice
erau, dupã cum se aflã situate ºi în zilele noastre, destul de departe de
acest oraº.

Din aceste puþine informaþii pe care le avem despre episcopi ºi despre
angajarea lor în diecezã în secolul al XVIII-lea, putem conchide cu câ-
teva observaþii scurte ºi sintetice. Lipsiþi de venituri care sã le poatã
permite o prezenþã dacã nu stabilã, cel puþin provizorie în Moldova, epis-
copii poloni stãteau în þara lor, în sudul Poloniei. Dupã 1752, o datã cu
transferarea scaunului de la Bacãu la Sniatyn ºi din punct de vedere
canonic, ei puteau sã locuiascã în Polonia, iar în Moldova veneau rar.
La începutul secolului al XVIII-lea, Bieganski a venit de douã ori (1706
ºi 1708); apoi a urmat scurta vizitã a lui Parysowicz, din anul 1723, ºi cea
a lui Jezierski, din 1741, ultima fiind cea a lui Karwosiecki, în anul 1776.
Aºadar, cinci vizite pastorale foarte scurte într-un întreg secol, pentru
a administra Mirul, pentru a vizita unele comunitãþi principale, pentru
a intra în contact cu prefecþii ºi misionarii, pentru a se interesa dacã
terenurile de la Trebeº, care aparþineau episcopiei, puteau sã le ofere
ceva, ºi apoi sã se întoarcã în Polonia.

În ciuda absenþei lor din diecezã ºi a dezinteresului faþã de misionarii
ºi catolicii moldavi, acei episcopi s-au opus mereu cererii prefecþilor de 
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a putea administra Mirul ºi, abia dupã moartea ultimului episcop, în
1789, prefecþii au putut sã-ºi exercite liber aceastã facultate acordatã
lor de Sfântul Scaun. O prezenþã a lor în diecezã ar fi fost, cu siguranþã,
beneficã pentru misiune; pe de altã parte, nu se poate afirma nici cã ab-
senþa lor a avut consecinþe grave, cu excepþia administrãrii prea rare a
Mirului. Datoritã angajãrii pastorale a prefecþilor ºi a misionarilor lor,
minoritatea catolicã a mers înainte ºi fãrã îngrijirea realã, efectivã, a
episcopilor ei.

* Episcopii de Bacãu în secolul al XVIII-lea

1. Francisc Bieganski, OMC (1698-1709)
2. Ioan Damascenul Lubieniecki, OP (1711-1714)
3. Iozafat Parysowicz, OMC (1717-1732)
4. Raimund Stanislau Jezierski, OP (1737-1782)
5. Francisc Ossolinski, OMC, coadiutor (1765-1773)
6. Dominic Petru Karwosiecki, OMC, coadiutor (1776-1782), titular

(1782-1789)
7. Bonaventura Carenzi, OMC (1808-1814)
8. Giuseppe Bonaventura Berardi, OMC (1815-1818)

2.2. Protectoratul ºi relaþiile cu domnitorii locali
2.2.1. Protectoratul
Aºa cum am mai afirmat, dupã pacea de la Karlowitz (26 ianuarie

1699), Poloniei i s-a acordat protecþia catolicilor în principatele române.
Dar intervenþia acestei naþiuni în favoarea misiunii moldave se limita
practic doar la numirea (sau la prezentarea Sfântului Scaun) episco-
pului de Bacãu)170. Cum, de facto, catolicii rãmâneau fãrã nici o protec-
þie, chiar dacã nu erau persecutaþi de ortodocºi sau de autoritãþile civile
pe motive religioase, în 1731, prefectul Cardi a încercat sã obþinã prin
Propaganda protectoratul regelui Franþei, care se extinsese deja asu-
pra þãrilor supuse dominaþiei Înaltei Porþi, expunând într-un mod foarte
simplu avantajele acestei protecþii: „Acest lucru va servi ºi pentru aceºti
sãrmani catolici ai noºtri, în timp ce vor fi îngrijiþi în staulul nostru, ca
sã spunem aºa, fãrã vreo teamã, mai exact, de incursiunile tãtarilor, iar
domnitorii pro tempore vor fi atenþi la personalul nostru ºi în caz de
maltratare sã se poatã recurge la ei, ºi în ceea ce priveºte uºurinþa de
a intra”. A cerut Congregaþiei sã intervinã la cardinalul Melchior de Polig-
nac, reprezentant al lui Ludovic al XV-lea la Curie, pentru ca acesta sã
dea o recomandare în acest sens marchizului De Villeneuve, care se afla
la Constantinopol ca ambasador al Franþei171.

118

170 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 37-49.
171 F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di

Moldavia (România)”, 318.



Cardi a greºit încredinþând scrisoarea primitã de la Polignac împre-
unã cu una proprie unui baron originar din Liége, De Vigouroux, aflat
în trecere prin Moldova, pentru ca acesta sã i le prezinte lui Ville-
neuve172. Încercãrile baronului Liége de a-l discredita pe Cardi ºi pe fran-
ciscani în faþa lui Villeneuve nu au avut succes. Pe de altã parte, nici amba-
sadorul nu era de acord cu cererea lui Cardi, pentru cã grija Franþei
pentru celelalte misiuni prezente în imperiul otoman era deja prea
mare. De altfel, ambasadorul a intervenit pe lângã miniºtrii Afacerilor
Externe prezenþi la Versailles, ca sã nu fie favorabili protectoratului
pentru aceastã misiune. În luna octombrie a anului urmãtor, 1732, rezul-
tatul în acest sens a sosit printr-o dispoziþie a miniºtrilor francezi la
ambasadorul Villeneuve, pentru ca minorii conventuali din Moldova sã
se îngrijeascã „aºa cum pot, cu atât mai mult cu cât nu par sã fie moles-
taþi de conducerea þãrii”173. 

În definitiv, apare clar menþionat faptul cã misionarii ºi credincioºii
catolici din Moldova nu trezeau nici un interes pentru coroana fran-
cezã. Este adevãrat cã misionarii nu au fost persecutaþi de guvernul
moldav, dar în 1735, misionarul Manzi, împreunã cu prefectul Cardi,
au fost închiºi în închisoarea mitropolitului ºi maltrataþi din ordinul
acestuia, iar acum Cardi a avut toate motivele pentru a cere protecþia
Franþei174. În anul urmãtor, a adresat aceeaºi cerere nunþiului din Polo-
nia, Paolucci175, ca sã intervinã pe lângã regele Franþei, Ludovic al XV-
lea, pentru a obþine „amintita sa sfântã protecþie”. Aceeaºi orientare
spre Franþa a arãtat-o ºi episcopul Jezierski, când ºi-a vizitat dieceza
în 1741. El a intervenit la Înalta Poartã prin ambasadorul francez de
la Constantinopol, pentru a obþine o confirmare a privilegiilor garan-
tate catolicilor prin tratatul de la Karlowitz (1699), privilegii care nu erau
bine vãzute de autoritãþile ortodoxe moldave176.

Câþiva ani mai târziu, în 1744, fiind la Roma, Manzi, care experi-
mentase umilirea de a se afla în închisoarea mitropolitului, împreunã
cu prefectul Cardi, a cerut Propagandei sã intervinã pe lângã ambasa-
dorul Franþei la Constantinopol, pentru a lua sub ocrotirea sa misi-
unea din Moldova, aºa cum erau sub protecþia francezã ceilalþi catolici
de sub dominaþia otomanã177. Doi ani mai târziu, aflându-se la Constan-
tinopol, a intervenit personal pe lângã ambasadorul francez, dar nu a ob-
þinut nimic. Franþa considera Polonia ca protectoarea catolicilor mol-
davi ºi nici nu gãsea vreun avantaj, motiv pentru care, în anul urmãtor
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172 Mai multe detalii despre acest personaj, agent al domnitorului maghiar în exil,
Rakoczi, contrar prezenþei franciscanilor în Moldova ºi favorabil iezuiþilor se aflã în F.
PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia
(România)”, 203-205.

173 E. HURMUZAKI, Documente, 1/1, 480-484.
174 APF, Congr. Gen., 685, 1736, 52-53: Scrisoarea sa din 28 mai 1735.
175 APF, SOCG, 685, 189-191.
176 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 316.
177 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 181-182.
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(1747), a rãspuns negativ cererilor lui Manzi178. Misiunea a continuat
sã meargã astfel înainte numai cu propriile forþe, fãrã nici un ajutor
din partea marilor puteri catolice, o realitate confirmatã mai târziu
(1761) de o scrisoare a prefectului Di Giovanni adresatã Propagandei179.

Trei ani mai târziu, ex-misionarul Bartolomeo Frontali se plângea
în relatarea sa trimisã Propagandei cã „este adevãrat cã suntem sub
protecþia Poloniei, dar când ceva nu merge în Moldova, nu foloseºte la
nimic”. Din cauza prefectului care face „nazuri” (probabil se referã la
Lisa) ºi mai târziu din cauza lui Cambioli, care nu ºi-a dat nici un pic
interesul sã înveþe limba locului, misiunea pierduse câteva privilegii
acordate de domnitor pentru proprietãþile episcopiei de la Trebeº ºi
pentru casa misionarilor din Iaºi, privilegii pe care episcopul Jezierski
încercase sã le redobândeascã în vizita sa fãcutã în Moldova, în 1741180.
Dar trebuie sã spunem cã aceste privilegii nu au fost acordate de dom-
nitori din cauza intervenþiei explicite a Poloniei sau a Franþei, ci, mai ales,
pe baza unor drepturi ºi uzanþe locale (ºi clerul ortodox, ºi bunurile lor
erau scutite de anumite taxe ºi se bucurau de anumite privilegii), iar în
al doilea rând, prin intervenþii ale unor autoritãþi politice sau religioase
externe.

Pacea de la Kutsciuk-Kainargi (1774) a confirmat dreptul Rusiei de
a-i proteja pe creºtinii din þãrile balcanice aflate sub dominaþie turceascã.
În ceea ce îi privea pe români, þarul ceruse Înaltei Porþi sã nu împiedice
construirea sau repararea bisericilor, sã-i respecte pe misionari ºi sã
asculte cererile reprezentanþilor ruºi la Constantinopol în favoarea
românilor181. În politica sa religioasã, Rusia avea motive sã se intere-
seze de creºtinii balcanici. În ceea ce îi privea pe catolicii de rit oriental,
de exemplu, ucrainenii uniþi cu Roma în 1595 la Brest-Litowsk, ea inten-
þiona sã-i determine sã reintre în Biserica Ortodoxã, al cãrei conducã-
tor suprem era þarul182.

Dupã separãrile din Polonia din 1793 ºi 1795, din cauza cãrora o
mare masã de catolici de rit atât oriental, cât ºi latin au început sã facã
parte din marele imperiu rus, Moscova este mai mult decât interesatã
sã aibã relaþii strânse cu Biserica Catolicã ºi, pentru acest motiv, a acceptat
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178 F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di
Moldavia (România)”, 221.

179 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 471.
180 „În prezent [se referã la perioada în care a fost în misiune: sosit în misiune în 1742,

a rãmas aici douã decenii, n.n.], nu ne mai bucurãm de acele privilegii pe care le-am
avut dintotdeauna, ºi bisericile nu au mai fost niciodatã tributare, aºa cum sunt acum,
pentru doi servitori scutiþi de tribut pentru fiecare misionar, ºi de alþii pentru animale
ca doi cai, douã vaci pentru uºurarea acestora, iar totul s-a anulat din cauza capriciilor
ºi a lipsei de spirit practic a prefectului, ºi aceste privilegii greu pot fi redobândite, pen-
tru cã fiecare domnitor cere sã ratifice ce a fãcut antecesorul sãu”: G. Cãlinescu, „Altre
notizie sui missionari cattolici italiani...”, 478-479.

181 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 9, 139-140.
182 A.M. AMMANN, Storia della chiesa russa, 382 º.u.



un nunþiu la curtea ei183. Pentru numãrul foarte mic de catolici din
Moldova ºi pentru episcopia lor rãmânea autoritatea consulului din Iaºi,
ca reprezentant al unei puteri care, politic ºi militar, valora, în contextul
european, mai mult decât Polonia, obositã de numeroase rãzboaie ºi
împãrþitã tragic între Occident ºi Orient, între Prusia ºi Rusia. Ba chiar,
considerându-se moºtenitoare a unor privilegii ale regilor poloni pentru
catolicii din Moldova, Rusia revendica ºi dreptul de numire a episcopi-
lor de Bacãu, drept la care aspira ºi Austria, fiind o putere catolicã ºi,
în plus, pentru cã în 1775 ºi-a anexat o parte din Moldova, Bucovina184.

Ocupatã în acelaºi an de Austria, catolicii prezenþi în Bucovina au
trecut sub jurisdicþia Arhiepiscopiei de Viena ºi apoi sub Arhiepiscopia
de Lwów, cu un decanat la Cernãuþi. Pentru a-ºi întãri legãturile cu Lwów
ºi cu Austria, în 1781, Viena a interzis orice relaþie a Bucovinei cu Mol-
dova185. Crezând cã Austria vecinã avea un interes ºi pentru catolicii
rãmaºi în partea liberã a Moldovei, în 1780, prefectul Martinotti s-a dus
la Viena pentru a-i cere nunþiului sã intervinã la Înalta Poartã pentru
a obþine aprobarea construirii unei bisericii de piatrã la Iaºi. Dar cur-
tea vienezã nu s-a miºcat, considerând cã aceastã parte a Moldovei era
sub protecþia coroanei polone186, chiar dacã, de facto, în Moldova coman-
dau ruºii.

Pentru catolicii moldoveni, nu este greu de înþeles cã, în contextul
general, consulii ºi agenþii diplomatici ai respectivelor puteri europene
menþionate (în ultimele douã decenii ale secolului fuseserã deschise la
Bucureºti ºi la Iaºi consulate ale Rusiei, Austriei, Prusiei, Franþei ºi
Angliei) se interesau de ei numai din motive politice, fãcând eforturi
numai în acele momente care corespundeau intereselor lor187.

Pentru faptul cã Imperiul Otoman188 intrase deja într-un declin ine-
xorabil, marile puteri se gândeau sã-l împartã între ele, inclusiv prin-
cipatele române sau, într-o altã variantã, se gândeau cã ar fi mai conve-
nabil sã uneascã principatele române ºi sã refacã imperiul greco-bizan-
tin, având însã în frunte unul dintre fiii Ecaterinei a II-a. Astfel, hege-
monia celei de a treia Rome, Moscova, s-ar fi impus asupra celei de a
doua Rome, îndepãrtând din capitala Bosforului steagurile cu semiluna
ºi formând un commonwealth ortodox de la Marea Balticã pânã la Ma-
rea Egee189.

În acea epocã era o realitate evidentã faptul cã Rusia reprezenta în
est prima putere, iar cum Moldova îi era învecinatã, pentru creºtini, 
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mentul XIII, nr. 25.
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DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

ortodocºi ºi catolici, nu rãmânea altã alternativã decât sã accepte pro-
tecþia ei. În anul 1787, Rusia ºi Austria i-au declarat rãzboi marelui
duºman, Turcia, ºi timp de patru ani au ocupat Moldova. Þinând cont
de contextul general, Pius al VI-lea i-a cerut þarinei Ecaterina a II-la sã-i
ia sub protecþia ei pe catolicii din Moldova; mai mult, cum la Iaºi pre-
fectul Rocchi era în relaþii bune cu comandantul general al armatei
ruseºti în Moldova, Potemkin, acesta a avut grijã atât de misionari, cât
ºi de biserica catolicã din oraº, contribuind la construirea ei ºi dotând-
o cu ornamente sacre190. Atât papa, cât ºi Propaganda i-au mulþumit pen-
tru gestul lui ºi sperau ca în tratatul de pace care urma sã se semneze
ºi sã fie introdusã de jure protecþia ruseascã asupra catolicilor din prin-
cipatele româneºti191.

Acest lucru s-a realizat în 1792, când la Iaºi a fost semnat tratatul
prin care Înalta Poartã recunoaºte protecþia Rusiei asupra tuturor creº-
tinilor192. În luna aprilie a aceluiaºi an, Pius al VI-lea i-a scris Ecate-
rinei ºi reprezentanþilor ei, mulþumindu-le pentru intervenþiile lor ºi
recomandându-i protecþiei lor pe Rocchi ºi pe catolicii din Moldova193.
Totuºi, acest lucru nu însemna cã Rusia, de jure, ar fi devenit protec-
toarea catolicilor în principatele române. Chiar dacã pe baza tratatului
din 1792 a fost recunoscut rolul ei de protectoare pentru toþi creºtinii
care locuiau în imperiul otoman, de facto, protecþia þinea pasul cu inte-
resele ei politice194. 

Oricum, la Iaºi, prefectul Rocchi îºi punea mari speranþe în protecþia
ruseascã, deoarece era în relaþii bune cu generalul Potemkin195 ºi, pen-
tru moment, ruºii erau foarte puternici în Moldova, chiar dacã provin-
cia rãmânea sub dominaþie otomanã. La congresul de pace, þinut la Iaºi
în 1792, a participat ºi Rocchi ºi, în faþa reprezentanþilor occidentali 
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primã clar aceste speranþe în protecþia rusã:
„Excelenþã,
De aici pleacã D-l Mag.re Malia Siciliano în slujba ruºilor, cu rãspunsul la Sancti-

tatea Sa la Scrisoarea trimisã generalului Potemkin cu privire la protecþia catolicilor noº-
tri la Poarta Otomanã, care afirmã cã Ministrul rus, care este pro tempore în Constan-
tinopol, va avea dreptul sã recurgã la Înalta Poartã pentru orice problemã, care ar pu-
tea fi suferitã de religia noastrã catolicã. Sus-numitul Mag.re este bine vãzut de toatã
armata rusã, ºi a fost implicat în alte ambasade, iar în ultima victorie de la Maczeny
repurtatã de ruºi a fost trimis la Viena la Maiestatea sa Împãratul, de la care a primit
un cadou superb.

Cel care a cooperat cel mai mult în aceastã privinþã este Gen. Ribas Napolitano,
care venea la mine deseori neanunþat, pentru care ar fi necesarã o scrisoare de mulþu-
mire; ca ºi Eminenþa Sa Gen. Szamaylon, nepot al Pr.pe Potemkin, care va fi amba-
sador glorios urmat ºi de trupe la Constantinopol, unde o astfel de scrisoare ar fi foarte
folositoare pentru a reaminti la Poartã deja anunþata protecþie”: APF, Fondo di Viena,
31, 173.



din Viena ºi Berlin, Rocchi ºi-a pus tot talentul pentru a apãra cauza
catolicilor sãi, chiar dacã turcii se obligaserã la Belgrad, în 1739, sã le res-
pecte drepturile196.

Relaþiile sale bune cu autoritãþile locale ºi cu reprezentanþii ruºi197

au favorizat pãstrarea privilegiilor pe care domnitorii le acordaserã cato-
licilor, pentru bisericile lor ºi pentru bunurile misiunii. Catolicilor le era
recunoscutã libertatea de cult; bunurile misiunii erau scutite de taxe ºi
era garantatã integritatea ºi inviolabilitatea proprietãþilor episcopului de
la Trebeº, proprietãþi care în mare parte fuseserã ocupate de boierul
Ruset, fãrã a fi restituite vreodatã în întregime198; dar toate aceste privi-
legii, cum am spus deja, trebuiau reînnoite de fiecare datã când urca pe
tron un nou domnitor.

Protecþia de facto a Rusiei nu era pe placul Austriei care, pentru ace-
leaºi motive, voia misiunea din Moldova sub protecþia ei. Trebuie sã adã-
ugãm însã ºi faptul cã Austria reprezenta o putere catolicã, ºi apoi, influ-
enþa ei culturalã ºi economicã, precum ºi cea politicã, erau în continuã
creºtere, mai puþin în Moldova ºi mai mult dincolo de frontierele ei, din-
colo de Carpaþi, precum ºi în Bucovina, acum parte integrantã din impe-
riul ei199.

Rusia, totuºi, îºi pãstra dominaþia în capitala moldavã, iar guvernul
local accepta iniþiativele ei atât în domeniul civil, cât ºi în cel eclezias-
tic200, ºi, în 1798, prefectul Sassano i-a scris cardinalului Borgia, rugân-
du-l sã intervinã la nunþiul Litta din Sankt Petersburg, pentru ca acesta
sã mijloceascã la curtea ruseascã în favoarea misiunii moldave201. Nun-
þiul a fãcut tot ce depindea de el în favoarea catolicilor moldavi202, dar to-
tul s-a blocat cu moartea la Iaºi a contelui rus Severin, un mare prieten
ºi protector al misiunii203.
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196 P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, 11.
197 În 1789, Rocchi este în relaþii foarte bune cu mareºalul rus prezent la Iaºi: „Acum

sunt prea ocupat ºi trebuie sã mã întâlnesc deseori cu Mareºalul rus, care mã cheamã
mereu ºi mã invitã la masã ºi în timpul vizitei îmi cere sã scriu, ºi mi-a dat ca escortã
un sergent al lui, îmi pare rãu cã în curând va pleca la Petersburg”: APF, Fondo di
Viena, 31, 116.

198 S. SCHMIDT, Romano-catholici, 132-133.
199 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 10, 166 º.u.
200 De exemplu, mitropolitul de Moldova era un rus numit de þarina Ecaterina: „Ieri

[27 februarie n.n.], a plecat din acest oraº E. S. Contele Bezbarotko, iar în ziua prece-
dentã, din ordinul M. S. Împãrãteasa, ºi cu pompã, ºi salve de tun ºi sunete de clopot,
a fost pus pe scaunul sãu, ºi este din naþiunea rusã, bunul nostru prieten, pentru cã a
slujit aici, în Moldova, mulþi ani în calitate de vicar, unor episcopi ºi mitropoliþi. Drep-
tul de a-l alege a fost mereu al domnitorului pro tempore de Moldova, ºi al nobilimii cu
aprobarea patriarhului de Constantinopol, acum, fãrã alte ceremonii, porunceºte
Rusia”: APF, Fondo di Viena, 31, 174. Cf. A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 9, 240-250.

201 APF, Moldova, 6, 19-21; 25-26.
202 P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, 28-29.
203 APF, Moldova, 6, 36: Contele de Severin a murit la 16 martie, „de febrã inflama-

torie spre durere comunã”, declarã Sassano. ACG, Moldavia, Informaþii despre misiune
scrise de misionarul Barbieri.
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Speranþele într-o putere ruseascã s-au spulberat cu asasinarea þaru-
lui Pavel I, simpatizant al catolicilor din diferite motive, dacã nu perso-
nale, cel puþin politice, ºi, începând din acel moment, prefecþii misiunii
ºi misionarii vor cãuta tot mai mult sprijin la domnitori ºi la autoritã-
þile politice locale, fiind ºi ele dispuse sã stabileascã contacte cu catolicii
ºi cu marea putere catolicã, Austria204. De acum încolo, datã fiind ºi cres-
cânda deschidere culturalã ºi politicã a Moldovei spre Occident, misiu-
nea franciscanilor conventuali va cãuta sprijin la curtea catolicã de la
Viena, ºi nu în Rusia, care, cu timpul, va deveni tot mai ostilã faþã de Bise-
rica catolicã.

2.2.2. Relaþiile cu domnitorii locali
În ceea ce priveºte relaþiile cu domnitorii205, prefecþii nu au avut nicio-

datã probleme mari cu ei ºi, întotdeauna, în relatãrile pe care le-au
trimis la Propaganda, ei afirmau cã în þarã cultul este liber206. Domni-
torii din acest secol, din motive politice, au pãstrat întotdeauna o poli-
ticã favorabilã catolicilor. Însã nu puteau sã se arate prea favorabili sau
de-a dreptul simpatizanþi faþã de religia catolicã, chiar dacã în interior
ar fi vrut, pentru cã în acest fel ar fi pierdut sprijinul clerului ºi simpa-
tia poporului, ºi aceasta însemna pierderea tronului207. 

Aceastã politicã, sã o numim „neutrã”, faþã de catolici, precum ºi
faþã de calvini ºi luterani, domnitorii trebuiau sã o aibã ºi pentru cã aºa
hotãrâse de multe ori Înalta Poartã care, mai ales în primele decenii ale
secolului, a trebuit sã semneze capitulãri cu Polonia. De mai multe ori
au fost trimise de la Istanbul diferite documente care le porunceau dom-
nitorilor ºi principalelor autoritãþi ale þãrii sã nu-i molesteze pe catolici
în nici un fel. Astfel, avem documentele trimise lui Antioh Cantemir, în
1699, lui Nicolae Mavrocordat, în 1713, ºi douã documente lui Grigore
al II-lea Ghica (1732 ºi 1741)208.

Când ajungeau în misiune, prefecþii trebuiau, înainte de toate, sã se
prezinte la domnitor pentru a-i explica motivul prezenþei lor în Mol-
dova ºi funcþia pe care au primit-o de la Propaganda, cerând, de aseme-
nea, ºi bunãvoinþa, ºi protecþia domnitorului ºi a boierilor pentru misi-
unea catolicã. Dacã cineva neglija sau întârzia sã îndeplineascã acest
protocol aflat în uz de mai multe secole, cum s-a întâmplat cu Gatt, în 
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204 P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, 29-30.
205 Schimbaþi deseori de Înalta Poartã. În cei 22 de ani de activitate misionarã în Mol-

dova, pe care îi avea, Frontali a vãzut „doisprezece schimbãri” ºi „când stau trei ani,
este un mare noroc”: G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”,
482.

206 A se vedea, de exemplu, relaþia lui Di Giovanni din 1762. La numãrul 27 afirmã:
„Exercitarea religiei catolice nu întâmpinã nici un obstacol, este total liberã”: G. CÃLI-
NESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 212.

207 APF, Moldova, 4, 285-287.
208 N. IORGA, Studii ºi documente, 100-101.



1799209, faptul putea fi interpretat de domnitor ºi de curte ca o ofensã.
De asemenea, în fiecare an, la sãrbãtoarea Epifaniei, prefecþii, în haine
liturgice, cu cruce ºi cu apã sfinþitã în mânã, trebuiau sã se prezinte la
domnitor împreunã cu celelalte autoritãþi ortodoxe din capitalã pentru
a-l saluta ºi pentru a-i aduce omagiul cuvenit, recunoscându-l astfel ca
primã autoritate în þarã, chiar dacã deasupra lui, dar foarte departe,
era stãpânul stãpânilor, adicã sultanul210. Domnitorul sãruta crucea,
atât pe cea prezentatã de mitropolit, cât ºi pe cea prezentatã de prefect,
ºi apoi promitea sã respecte libertatea, privilegiile ºi drepturile fiecãrei
religii, adicã a ortodocºilor ºi pe cea a minoritãþii catolice.

Pentru a înfrunta problemele misiunii, prefecþii recurgeau deseori
la ajutorul domnitorilor. La cererea prefecþilor, deseori aceºtia scuteau
misiunea lor din Iaºi, precum ºi proprietãþile episcopale de la Trebeº ºi
misionarii de taxe ºi de alte tributuri pe care, în mod normal, oamenii
erau obligaþi sã le plãteascã. Scutiri de taxe pentru misionari, pentru
bunurile lor, precum ºi pentru puþinele persoane care lucrau pentru ei
în Iaºi sau pentru pãmânturile episcopale din Trebeº, avem multe. În
1700, Constantin Duca l-a scutit pe Zavoli de respectivele taxe, iar în
1711, Constantin Cantemir a reînnoit scutirea211. În 1748, în schimb,
misionarul Giovanni Battista Vannucci afirmã cã de opt ani domnitorii
aboliserã privilegiile bisericilor catolice. Cu toate acestea, afirmaþia sa
ni se pare greºitã, întrucât, cu doi ani înainte, Ioan Mavrocordat confir-
mase privilegiile misiunii din Iaºi. De asemenea, dupã el, în diferite
rânduri, domnitorii reconfirmaserã privilegiile bisericii din Iaºi, con-
stând în a putea þine în slujbã câteva persoane pentru care nu se plãtea
tribut. Se mai acorda o scutire de taxe pentru cele douã vii, care consti-
tuiau principalul venit pentru misiune. În afarã de aceasta, erau scutiþi
de taxe pentru cai (vãcãrit) ºi pentru casa lor (fumãrit)212. Cunoaºtem
urmãtorii domnitori care au confirmat privilegiile: Grigore Ghica, în
1740 ºi 1741213, Constantin Racoviþã, în 1750 ºi 1756; Matei Ghica, în
1753; Scarlat Ghica, în 1757; Ioan Calimachi, în 1762; Grigore Ghica,
în 1764; Alexandru Mavrocordat, în 1784214.

Dar nu numai conventualii se bucurau de aceste scutiri. ªi iezuiþii
erau scutiþi de taxe ºi de diferite dãri. La începutul secolului, în 1701,
domnitorul Constantin Duca îi scutea de la impozite pe diferitele stupine,
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209 APF, Moldova, 6, 64-66.
210 APF, SOCG, 670A, 271; F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i

gesuiti nelle missioni di Moldavia (România)”, 310; P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa
Cattolica in Romania, nota 101, 29.

211 N. IORGA, Studii ºi documente, 84; 91.
212 APF, Moldova, 3, 328-329. „Vãcãrit” vine de la cuvântul „vacã”, ºi însemna toate

acele taxe ºi contribuþii în animale pe care þãranii le plãteau autoritãþilor pe a cãror
moºie trãiau. „Fumãrit” derivã de la cuvântul „fum”, ºi conþinea taxa pentru casa în
care trãiau, dar, un amãnunt interesant, dacã în aceastã casã erau douã sobe ºi, prin
urmare, pe acoperiº apãreau douã coºuri, atunci taxa pentru „fumãrit” era dublã.

213 APF, Moldova, 3, 444; 4, 109-110.
214 T. CODRESCU, Uricariul, 5, 427-430. 
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pe porci ºi de taxe pe vin215. De asemenea, prin conaþionalii lor de la
curte, ei au reuºit sã obþinã alte privilegii ºi scutiri pentru animalele lor
ºi pentru reºedinþa lor216. În plus, pentru ºcoala lor, iezuiþii au primit
de multe ori de la boierii din capitalã diferite daruri ºi pomeni, ºcoala
lor fiind foarte apreciatã ºi la care boierii îºi trimiteau copiii217.

La curte, aproape întotdeauna, domnitorii aveau un secretar catolic,
atât pentru a favoriza relaþiile cu þãrile catolice, cât ºi pentru cã aceºti
secretari ºtiau, în afarã de latinã, mai multe limbi strãine, lucru care
era de mare ajutor pentru domnitor ºi pentru curtea sa218, ºi, prin aceºti
secretari, prefecþii puteau obþine „o oarecare uºurare” pentru misiu-
nea lor, dupã cum scrie ºi misionarul Frontali în 1764219.

La începutul secolului, în timp ce încã mai funcþiona ºcoala iezui-
þilor din Iaºi, atât domnitorii (Antioh Cantemir, Mihai Racoviþã, Nico-
lae Mavrocordat), cât ºi boierii, spre deosebire de înaltul cler din capi-
talã, s-au arãtat foarte favorabili lor, ca ºi faþã de catolici, în general. Ati-
tudinea lor pozitivã se putea vedea atât în întreþinerea copiilor lor în
ºcoala pãrinþilor iezuiþi, aceasta fiind o micã oazã de culturã occiden-
talã (se studiau latina ºi alte elemente ale culturii clasice ºi renascen-
tiste), cât ºi în oferte220. O atitudine pozitivã faþã de iezuiþi a pãstrat-o
ºi Constantin Mavrocordat, care a domnit pentru prima datã în Mol-
dova între anii 1733 ºi 1735. Trimiþând ajutoare iezuiþilor poloni prezenþi
în diferite oraºe din sudul Poloniei, domnitorul voia în schimb informaþii
asupra a ceea ce se întâmpla în Occident221.

Fãrã a interveni în nici un fel în problemele interne ale misiunii222,
domnitorii voiau ca prefecþi persoane care sã cunoascã limba þãrii ºi
care sã fie bine orientaþi în contextul local. Aºa s-a comportat în 1729
tânãrul domnitor Grigore Ghica cu noul prefect Cardi, un misionar
care lucrase deja 12 ani în Moldova ºi cunoºtea foarte bine limba ro-
mânã ºi viaþa poporului. Ghica „a specificat cã aºa trebuia sã fie, adicã
într-adevãr aºa trebuia ales succesorul, un cunoscãtor al þãrii, ca sã nu
genereze confuzii sau altele, ºi a încheiat promiþând toatã protecþia”223.
Acelaºi Grigore Ghica, din nou pe tron, a vrut în 1740 un „cunoscãtor
al þãrii”. Într-o scrisoare adresatã Propagandei, el l-a cerut pe Manzi,
lãudând cunoºtinþele sale de limbã românã ºi maghiarã, zelul lui pastoral,
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215 N. IORGA, Studii ºi documente, 95.
216 N. IORGA, Studii ºi documente, 97; 103.
217 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 83.
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219 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 481.
220 N. IORGA, Studii ºi documente, 61-68; A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 8, 81-97.
221 F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di

Moldavia (România)”, 208-209.
222 Avem un caz când domnitorul intervine în problemele interne ale misiunii. În

1779, prefectul Martinotti se plânge în aºa fel de misionarul Borioli, încât domnitorul
Moruzzi îl alungã pe acesta din urmã din misiune: APF, Moldova, 5, 232-234.

223 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 160.



conduita exemplarã ºi faptul cã construise deja ºapte biserici în misi-
une. În plus, îl voia toatã comunitatea din Iaºi224, dar nu-l voia Propa-
ganda, care l-a numit ca prefect pe Giacinto Lisa.

Un caz asemãnãtor întâlnim în 1766, când Di Giovanni, prieten al
domnitorului Grigore Calimachi, a fost trimis ca prefect pentru a doua
oarã, dar care, ajuns la Iaºi la sfârºitul lunii noiembrie 1767225, a întâl-
nit opoziþia secretarului Nagni ºi a clerului ortodox înalt. Propaganda,
analizând cazul, a considerat cã nu erau motive valide pentru a nu-l
trimite pe Crisostomo, ºi astfel, a rãmas fermã pe decizia ei, neþinând
cont de voinþa arbitrarã a lui Nagni, care a reuºit sã-l câºtige de partea
lui ºi pe domnitor. Dar din cauza opoziþiei boierilor de la curte ºi a mi-
tropolitului, Di Giovanni va fi dus la Constantinopol ºi închis aici la
începutul anului 1768226. Însã în cazul lui nu se poate spune cã încar-
cerarea a fost voitã de domnitor, pentru cã, în faþa deciziei sultanului
de a-l închide pe prefect, domnitorul nu putea face nimic.

Normal, pentru a avea relaþii externe bune, ei evitau orice conflict
cu „reprezentanþii” altor puteri, în cazul nostru, cu o persoanã catolicã
de o oarecare importanþã. Aºa s-a întâmplat în 1735, când mitropolitul
i-a aruncat în închisoare pe Cardi ºi pe misionarul Manzi. În timpul
nopþii, ei au fost eliberaþi imediat, din ordinul domnitorului Ghica, ºi
în ziua urmãtoare, domnitorul i-a poruncit mitropolitului sã le cearã
scuze misionarilor227.

Revenind la cazul lui Di Giovanni, putem spune cã este tipic, subli-
niind voinþa fermã a Propagandei de a fi liberã în numirea misionarilor
ei, în special a acelora cu funcþii importante ºi de a nu urma criteriile
politicii laice, chiar dacã, în cazul nostru, nu era altceva decât voinþa
secretarului ºi a domnitorului de a refuza o anumitã persoanã ca pre-
fect. Este foarte posibil ca ei sã se fi simþit ofensaþi în sensul puterii lor
de a decide în toate ºi pentru toþi ºi sã fi avut impresia cã autoritatea
lor a fost compromisã de o decizie a Propagandei, care nu era în sinto-
nie cu a lor. ªi în trecut se verificaserã episoade asemãnãtoare, când
autoritãþile locale voiau o persoanã, iar Propaganda decidea pentru o
alta. Nu era vorba, deci, de un capriciu, ci de pãstrarea libertãþii Bise-
ricii în numirea episcopilor, a prefecþilor ºi a celorlalte persoane eclezi-
astice cu funcþii importante. Divergenþe între Roma ºi domnitorii mol-
doveni s-au verificat în cazul lui Banduloviè, în secolul precedent, ºi în
cazul lui Manzi, în anul 1745228.

Dar în Moldova, aºa cum am putut observa, tensiunile dintre dom-
nitori ºi prefecþi ºi misiunea lor reprezintã excepþii destul de rare. Spre
sfârºitul secolului, prefectul Rocchi era în relaþii bune cu autoritãþile
moldave, ca ºi cu domnitorul Ipsilanti229, ºi, dupã el, la începutul secolului
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224 APF, Moldova, 4, 57-58.
225 APF, Moldova, 5, 76.
226 APF, Moldova, 5, 85.
227 APF, Moldova, 4, 306.
228 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 321.
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al XIX-lea nu se cunosc tensiuni între domnitori ºi prefecþi; se verificã,
în schimb, opoziþia autoritãþilor ortodoxe ºi ale autoritãþilor politice
filofanariote din capitalã, iar domnitorul personal nu este strãin de
aceastã orientare politico-religioasã, de acceptare în þarã a unui nou
episcop de Bacãu; aºa s-a întâmplat cu Carenzi ºi apoi cu Berardi, în
perioada dintre 1808 ºi 1818230.

2.3. Raporturile cu ortodocºii
Credem cã este mai bine ºi mai ecumenic, în acelaºi timp, sã nu insis-

tãm prea mult asupra acestei teme. Acest lucru nu înseamnã cã vom ig-
nora principalele aspecte ale acestei teme întâlnite în documente. Înce-
pem aceastã temã delicatã prezentând mai întâi unele aspecte care pri-
vesc relaþiile misionarilor cu clerul ortodox, precum ºi pãrerea pe care
o aveau conventualii cu privire la comportamentul ºi la pregãtirea teo-
logicã a preoþilor ortodocºi. În al doilea rând, vor fi prezentate relaþiile
dintre credincioºii celor douã confesiuni.

2.3.1. Relaþiile dintre misionari ºi clerul ortodox
În ceea ce priveºte libertatea de cult, am afirmat deja mai sus faptul

cã politica Înaltei Porþi ºi cea a domnitorilor moldavi era orientatã spre
toleranþã religioasã, pe baza tratatelor ºi a acordurilor semnate între
diferitele puteri europene ºi Înalta Poartã. Este de datoria noastrã sã
adãugãm ºi faptul cã misionarii conventuali, puþini ºi lipsiþi de apãrare,
pãstori ai unei minoritãþii catolice „pierdute în mijlocul celui mai solid
ºi mai bine înrãdãcinat ortodoxism”231, erau foarte atenþi sã nu-i ofen-
seze în nici un fel nici pe credincioºi, nici clerul ortodox, chiar dacã în
documente rãbufneau ºi îºi arãtau sentimentele lor faþã de „popi”, faþã
de episcopii lor ºi faþã de mitropolit, sentimente pe care nu le putem
numi de repulsie sau de urã religioasã, ci, mai curând, de intoleranþã reli-
gioasã proprie timpului ºi de dispreþ camuflat în ceea ce priveºte nive-
lul foarte scãzut de pregãtire teologicã a clericilor ortodocºi, atât a celor
care erau în parohii, cât ºi a cãlugãrilor.

Cu toate cã grija pastoralã a misionarilor era orientatã spre credin-
cioºii lor catolici (cel puþin, în ceea ce priveºte Moldova), clerul ortodox
se temea cã misionarii catolici vor converti la credinþa lor oiþele care
aparþin marii ortodoxii. În acest sens, în septembrie 1722, Poarta Oto-
manã emisese un decret prin care, dând curs plângerilor clerului orto-
dox, le era interzis creºtinilor din Imperiul Otoman sã se converteascã 
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229 N. IORGA, Studii ºi documente, 328-331.
230 Despre aceastã împrejurare cf. P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania,

101-166.
231 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 90. Vezi ºi

paginile 79-92 din aceeaºi carte, care oferã informaþii despre relaþiile dintre catolici ºi
ortodocºi, mai ales pentru prima jumãtate a secolului al XVIII-lea. Noi vom încerca sã
completãm cadrul relaþiilor dintre clerul ortodox ºi cel catolic cu noi informaþii.



la catolicism; cãlugãrilor, acelaºi decret le interzicea sã aibã vreo relaþie
cu toþi creºtinii care nu sunt catolici232. Cum, sub prefectura lui Cardi,
relaþiile sale cu înaltele autoritãþi ortodoxe din capitalã nu erau întru
totul pozitive, în 1733, acesta îi ceruse ambasadorului francez de la Con-
stantinopol sã primeascã de la Înalta Poartã un „berat” (decret de auto-
rizare a misiunilor) care sã-i garanteze libertatea în activitatea pasto-
ralã ºi integritatea sa personalã ºi a misiunii din Iaºi.

Cererea lui Cardi îºi are o explicaþie în relaþiile sale încordate cu mitro-
politul din capitalã, Anton, „un tinerel aproape fãrã minte ºi ignorant”,
cum îl prezintã Cardi233, care, în 1733, se gândea sã-i alunge pe cãlugãri
ºi sã-i converteascã pe catolici la ortodoxie234. Dar prefectul a intervenit
la domnitor ºi nu s-a fãcut nimic în acest sens. Doi ani mai târziu,
înainte de Paºti, Cardi l-a trimis la Galaþi pe misionarul Francesco An-
tonio Manzi, care trebuia sã se întoarcã în capitalã în timpul Sãptã-
mânii Sfinte pentru a-l elibera pe Cardi; dupã ce a fost „bãtut cu bar-
barie” din ordinul mitropolitului, a fost aruncat în închisoare. Dar ºi
Manzi este închis ºi legat împreunã cu tovarãºul sãu „de gât cu un lanþ
foarte gros, din care au fost eliberaþi în timpul nopþii urmãtoare de
domnitor”235, care apoi l-a obligat pe mitropolit sã le cearã iertare misio-
narilor. În viitor, a decis domnitorul, dacã vor mai exista conflicte între
catolici ºi ortodocºi, acestea trebuie sã fie rezolvate în faþa lui. Cum
Cardi era în conflict deschis cu iezuiþii poloni din Iaºi, s-a gândit cã
aceºtia sunt vinovaþi de cele întâmplate. Dacã ei nu ar fi obstrucþionat
eforturile lui de a dobândi protectoratul francez, mitropolitul nu ar fi
îndrãznit sã-i molesteze atât de grav pe misionari.

Un alt caz de conflict deschis între misionari ºi clerul din capitalã
(de aceastã datã intrã în joc ºi Divanul, adicã boierii de la curte) se re-
petã abia la începutul anului 1768, când prefectul Di Giovanni, din cauza
litigiilor cu cei numiþi mai sus, este arestat ºi apoi dus la Constantino-
pol, unde este încarcerat din ordinul sultanului236.

Mai des este însã menþionat în documente conflictul, am putea sã-l
numim secular, dintre misiunea conventualilor ºi vecinii lor, cãlugãrii
de la „Trei Ierarhi”. Aceºtia nu puteau sã suporte ca franciscanii sã-ºi
þinã prãvãliile pe strada care era pe teritoriul lor (adicã al francisca-
nilor), dar se învecina cu mãnãstirea lor. Cãlugãrii ar fi vrut sã ia în pro-
prietate strada, dar întrucât a aparþinut întotdeauna misiunii catolice,
nu aveau documentele necesare. Aceasta nu i-a împiedicat, însã, sã se
adreseze domnitorului ºi Divanului, în speranþa unui posibil succes.

MISIUNEA CATOLICÃ DIN MOLDOVA ÎN SEC. AL XVIII-LEA 129

232 E. HURMUZAKI, Documente, 6, 355-356.
233 APF, Congr. Gen., 679, 1734, 152-154.
234 În aceste luni, domnitorul Ghica îi cedeazã tronul veriºorului lui, Constantin Mavro-

cordat, pentru a urca pe tronul Valahiei.
235 APF, Moldova, 4, 306.
236 APF, Moldova, 5, 85-86.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

Într-o scrisoare din 1775, misionarul Minotto vorbeºte despre „nele-
giuirea acestor greci ºi ura faþã de noi” ºi povesteºte cum, din dispreþ
faþã de catolici, un cãlugãr „a fãcut o cârciumã lângã bisericã”, dar misio-
narul, folosind cuvinte oarecum dure, a cerut sã fie demolatã ºi recon-
struitã departe de bisericã237. Trei ani mai târziu, sub prefectura lui
Martinotti, cãlugãrii continuau sã înainteze pretenþii de proprietate
asupra terenului. Bineînþeles, Martinotti a rãmas ferm, dar, vãzând cã
rezistenþa lui este zadarnicã, s-a hotãrât „sã cedeze piaþa ºi sã-i lase sã
acþioneze dupã bunul lor plac”238.

Dar dupã el, în 1793, prefectul Rocchi se gândeºte cã nu este drept
sã se lase învins ºi, în luna august a acelui an, timp de o sãptãmânã în-
treagã, „se învârte prin oraº, de la Divan la domnitor, la domnul secre-
tar”, pentru a-ºi apãra cauza239. La începutul anului urmãtor, Rocchi va
vorbi din nou despre conflictul cu cãlugãrii. Vrând sã reînnoiascã prãvã-
liile, gãseºte aceeaºi opoziþie încãpãþânatã a cãlugãrilor, care, ca de obi-
cei, cer ajutorul domnitorilor ºi al boierilor240. Domnitorul, destul de
neutru în aceastã privinþã, a încercat sã mulþumeascã pãrþile, dar cum
cãlugãrii insistau sã aibã câºtig de cauzã, el ºi-a pierdut un pic rãbda-
rea ºi i-a promis prefectului cã va încerca sã închidã o datã pentru tot-
deauna aceastã problemã241. Puþin mai târziu, prefectul a reuºit „sã
câºtige partida” cu vecinii sãi ºi a putut sã refacã în sfântã pace strada
ºi prãvãliile ei, din care scotea câþiva bãnuþi din vinderea vinului242.
Dar toate acestea s-au terminat cu un nou conflict cu cãlugãrii243.

În relatãrile lor trimise Propagandei sau în unele scrisori, conven-
tualii ne informeazã ºi despre organizarea ecleziasticã ortodoxã localã,
despre viaþa clerului regular ºi a cãlugãrilor, despre obiceiurile lor ºi des-
pre pregãtirea lor teologicã.

În relatarea sa despre starea misiunii din 1745, misionarul Ausilia ar
vrea ca misionarii sã primeascã de la sultan un act care sã le permitã
sã le predice ºi ortodocºilor, aceasta datorându-se ºi faptului cã preoþii
lor („parohi diabolici”) sunt de o „ignoranþã crasã ºi nu au obiceiul sã
predice în bisericile lor, din cauza cãrei lipse poporul schismatic nu ºtie
alte devoþiuni, decât doar sã facã semnul Sfintei Cruci, greºit, cu o
diferenþã foarte mare faþã de catolici”. Despre aceºti preoþi („popi”), Ausi-
lia mai are de spus un alt lucru pe care cu greu putem sã-l credem: „În
marea lor ignoranþã, pentru cã nu explicã nimic, din cauza unei boli 
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237 APF, Moldova, 5, 139.
238 APF, Moldova, 5, 178-179.
239 „Pãrintele abate de la Trei Ierarhi, venit din nou, a pornit o ceartã cu mãnãs-

tirea noastrã catolicã pentru cunoscuta stradã, ºi de o sãptãmânã mã învârtesc prin
oraº, de la Divan la domnitor, la domnul secretar al domnului Principe, care, deºi grec,
îmi foloseºte, ºi pentru moment cauza pare sã meargã bine; vom vedea în curând”: APF,
Fondo di Viena, 31, 313.

240 APF, Fondo di Viena, 31, 328.
241 APF, Fondo di Viena, 31, 325.
242 APF, Fondo di Viena, 31, 328.
243 APF, Acta 1804, 224; 231.



foarte grave care a afectat boii ºi vacile, au dat sã mãnânce Preasfântul
Sacrament al altarului acestora” (ff 351-352)244. Din cuvintele lui des-
tul de dure despre clerul ortodox se poate deduce cu uºurinþã cã între
misionari ºi clerul local ortodox nu exista nici un contact pozitiv; în plus,
clerul ortodox, în viziunea lui Ausilia, este vinovat de „ignoranþa crasã”
religioasã a credincioºilor lor, neinstruind poporul prin predici ºi învã-
þãturã cateheticã.

În scrisorile misionarilor putem gãsi ºi alte detalii pe aceastã temã, dar
credem cã acestea nu aduc nimic nou ºi important, motiv pentru care
trecem la rapoartele scrise de Di Giovanni ºi Frontali. În afarã de
amintirea diferenþelor dintre ortodocºi ºi catolici245, prefectul Di Gio-
vanni, în 1762246, ºi fostul misionar Frontali, doi ani mai târziu247, ne
furnizeazã niºte detalii despre ierarhia localã, despre modalitãþile de
urcare a treptelor ecleziastice, despre modul de trãire a credinþei lor etc.

Autoritãþile ortodoxe principale, afirmã Di Giovanni, sunt mitropo-
litul de Iaºi ºi episcopii de Roman, Huºi ºi Rãdãuþi, împreunã cu alþi doi
episcopi „in partibus”. Cu privire la numãrul preoþilor ortodocºi, care
trãiesc într-o „ignoranþã inexplicabilã”, ºi la bisericile ºi mãnãstirile
lor, acestea „sunt aproape de nenumãrat, pentru cã nu este colþ în Mol-
dova în care sã nu se vadã bisericã, abaþie sau mãnãstire, aceasta dato-
rându-se faptului cã trãiesc convinºi cã cel care acoperã o bisericã se va
mântui cu siguranþã, iar cel care va face una va fi infailibil absolvit ºi
de vinã, ºi de greºealã, motiv pentru care zilnic peste tot fac biserici ºi
preoþi”.

Frontali ne furnizeazã alte detalii despre clerul ortodox. Pentru nu-
mirea lui, mitropolitul trebuie sã-i plãteascã domnitorului 60 de pungi
ºi o pungã consta în 280 de scuzi. Pentru a câºtiga aceºti bani, mitro-
poliþii îi luau împrumut, sau adunau deja bani când erau stareþi ai unei
mãnãstiri. Chiar ºi cei trei episcopi din Roman, Rãdãuþi ºi Huºi trebu-
iau sã plãteascã (domnitorului) pentru consacrarea lor, dupã cum se în-
tâmpla ºi în cazul diaconilor ºi preoþilor (episcopilor). De asemenea, toþi
aveau veniturile lor, episcopii mai mult, preoþii mai puþin.

Urmau apoi cãlugãrii ºi mãnãstirile lor, aproape toate în munþi. Numi-
rile pentru stareþi le reveneau patriarhilor de la Constantinopol sau
Ierusalim, ori Sfântului Munte Athos; alþii depindeau direct de fonda-
torii lor din Moldova. Dar nimeni nu putea urca pe o astfel de treaptã
dacã nu era plãcut domnitorului ºi în fiecare an trebuia sã plãteascã în
afarã, precum ºi domnitorului, în funcþie de venituri. Mãnãstirile aveau
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244 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 200.
245 În diferite scrisori ºi relatãri întâlnim aceleaºi „erori ale grecilor schismatici”:

Nu cred în „Filioque”, „consacrã pâine dospitã”, îi împãrtãºesc pe credincioºi „sub utraque
specie”, „neagã judecata particularã, precum ºi purgatoriul, de asemenea, sunt contrari
Bisericii apostolice romane”: cf. relatarea lui Ausilia din 1745 în G. CÃLINESCU, „Alcuni
missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 187-188.

246 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 212.
247 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 483-484.
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satele lor, pãmânturi ºi alte bunuri (animale, stupine, iazuri, vii etc.),
în care lucrau cãlugãrii (unii chiar „se fac cãlugãri pentru a nu plãti
tribut”). Aici celebrau, de obicei, preoþii cãsãtoriþi, fiind puþini cãlugãri
care primeau preoþia, iar când un cãlugãr cãdea „într-o nelegiuire”, i se
rãdea barba ºi era alungat din mãnãstire, fiind nevoit astfel sã plã-
teascã tribut.

Au multe perioade de post, cu abstinenþã de la carne, mulþi respec-
tându-le cu scrupulozitate, pânã într-atât încât, dacã cineva „este bol-
nav, mai degrabã vrea sã crape decât sã încalce postul”. În ceea ce pri-
veºte pregãtirea teologicã, foarte mulþi, cãlugãri ºi preoþi, trãiesc într-
o ignoranþã crasã, dar este un lucru oarecum justificabil, preoþii fiind
nevoiþi sã munceascã aproape tot timpul pentru a-ºi putea întreþine
familia ºi pentru tributurile pe care trebuiau sã le plãteascã episco-
pului248.

Pe scurt, acestea sunt principalele idei pe care ni le furnizeazã docu-
mentele referitoare la relaþiile misionarilor conventuali cu clerul orto-
dox, despre felul în care era vãzut ºi considerat clericul ortodox de un
catolic, într-o luminã, deci, nu prea pozitivã. Nu este de datoria noastrã
sã spunem dacã ceea ce credeau misionarii despre viaþa ºi pregãtirea
teologicã a clerului ortodox era adevãrat sau nu. Ne limitãm doar la a
afirma cã, oricum ar fi fost situaþia clericilor ortodocºi, afirmaþiile cato-
licilor suferã puþin din cauza acelei intoleranþe religioase caracteristice
timpului. Din punct de vedere politic, dupã cum am putut vedea cu uºu-
rinþã, în Moldova domnea toleranþa religioasã, voitã atât de Poartã, cât
ºi de domnitorii locali (toþi fiind constrânºi de puterile occidentale sã
respecte diferite pacte ºi acorduri internaþionale), chiar dacã, în
ascuns, un catolic nu vedea cu ochi buni un ortodox, ºi invers.

2.3.2. Relaþiile dintre credincioºii catolici ºi cei ortodocºi
Aºa cum am procedat în cazul clericilor, la fel vom face ºi în ceea ce

priveºte relaþiile dintre credincioºii celor douã confesiuni, expunerea
noastrã limitându-se la ceea ce afirmã documentele, fãrã a depãºi
aceste limite249.

Di Giovanni afirmã, în relatarea sa din 1762, cã, deja din perioada
domnitorului Vasile Lupu (1634-1653), multe sate ale catolicilor au fost
încredinþate mãnãstirilor ortodoxe. Dar cum catolicii suportau cu greu 
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248 Pentru cler ºi cãlugãri, relatorul are de spus cuvinte dure: „Toþi sunt mercenari”,
mãnâncã pe ascuns carne („doar ipocrizii"), preoþii trãiesc într-o astfel de ignoranþã, încât
„sunt cei mai slabi din þarã”, cãlugãrii sunt „toþi oameni leneºi”. Ar mai fi ºi multe alte
lucruri de spus despre Moldova, aceastã þarã fiind, cum spunea cardinalul Spinelli, „un
francmasonism... ºi, de fapt, se pot spune multe, dar este imposibil din cauza nestator-
niciei în convingere cum nu a mai fost vreodatã”: G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui
missionari cattolici italiani...”, 484-485.

249 Procedând astfel, respectãm caracterul lucrãrii noastre, care ia în considerare, îna-
inte de toate, documentele cu privire la acest secol ºi numai acele documente scrise de
misionarii catolici ºi pe care le-am putut consulta.



jugul acestor mãnãstiri, cu timpul au plecat în alte pãrþi, în cãutarea
unor stãpâni care aveau aceeaºi credinþã250. Se întrezãreºte astfel ideea
cã, sub aspect pur religios, relaþiile dintre catolici ºi clerul ortodox nu
au fost uºoare, aºa cum nu erau nici în perioada de care ne ocupãm
acum.

Autoritãþile ortodoxe erau foarte intransigente ºi nu permiteau ca
un ortodox sã-ºi schimbe credinþa, adicã sã devinã catolic, interzicân-
du-le cu severitate misionarilor sã facã prozelitism printre credincioºii
lor251. Dar, la rândul lor, fiind religie majoritarã, acceptau convertirea
unui catolic, cazuri care se întâmplau mai ales la cãsãtorii. În 1745, Au-
silia afirmã cã a protestat în faþa mitropolitului pentru acest fapt, dar
fãrã nici un rezultat. Dimpotrivã, misionarului i s-a amintit cã, aºa
cum în þãrile catolice nu i se permite unui catolic sã devinã ortodox, la
fel fac ºi autoritãþile religioase ortodoxe, adicã nu le permit credincio-
ºilor lor sã devinã catolici ºi, dacã o persoanã catolicã se cãsãtoreºte cu
una ortodoxã, atunci trebuie sã devinã obligatoriu ortodoxã. Pe scurt, auto-
ritãþile ortodoxe urmeazã exemplul a ceea ce fac catolicii în teritoriile
lor.

Autoritãþile þãrii, respectiv domnitorul, mitropolitul, episcopii ºi alþi
miniºtri, permit exercitarea liberã a religiei, „dar numai catolicilor,
calvinilor ºi luteranilor, nu ºi pãgânilor”. Dacã un ortodox ar fi acceptat
catolicismul, ar fi trebuit sã pãrãseascã Moldova ºi sã caute refugiu în
Ungaria sau în Polonia, „pentru cã imediat ce va fi descoperit [mai ales
de cãtre autoritãþile religioase, n.n.], ar fi fost maltratat în o mie de fe-
luri, fiind închis, bãtut, administrându-i-se o pedeapsã pecuniarã ºi, în
final, fiind înecat în râu”. ªi misionarul care a îndrãznit sã conver-
teascã un ortodox este persecutat: „îi mãresc povara fiscalã, îl aresteazã
public, îl bat, îl aruncã în lanþuri în închisorile publice”. Se observã cu
uºurinþã cã libertatea de conºtiinþã, libertatea religioasã, sunt lucruri
cu totul strãine pentru clerul ortodox ºi chiar pentru mai-marii þãrii.
Dar, pe de altã parte, cum am observat deja, ºi mitropolitul din Iaºi, care
avea motivele sale, vorbeºte astfel despre catolici.

Cum autoritãþile ortodoxe sunt ostile catolicilor ºi iau mãsuri foarte
dure împotriva ortodocºilor care vor sã treacã la catolicism, misionarul
ar fi vrut ca Propaganda sã intervinã la Înalta Poartã pentru un act care
sã decreteze libertatea unui credincios de a trece la credinþa catolicã.
În secret, misionarii i-au acceptat pe unii ortodocºi la credinþa catolicã.
Pentru progresul credinþei ºi pentru ca nici o comunitate de catolici sã
nu rãmânã „ca oile în gura lupului”, Ausilia cere sã fie trimiºi alþi doi
misionari; cere, de asemenea, ca tuturor misionarilor sã li se acorde
acele puteri care sã le permitã „sã pedepseascã sus-numitele [suflete 
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n.n.] doar în cazurile de încãlcare a conºtiinþei, pentru cã nu ne revin
nouã cauzele forului”, ci episcopului de Bacãu252.

În 1764, Frontali ne dã alte informaþii despre acest subiect, care le
confirmã pe cele ale lui Ausilia ºi, în plus, ne oferã alte detalii nu lipsite
de importanþã. În ceea ce priveºte credinþa lor, catolicii latini stau de-
parte de ortodocºi ºi se considerã reciproc schismatici. Misionarii nu pot
converti ortodocºi, aceºtia având religia dominantã. Deseori, nu doar
cã nu-i lasã în pace pe catolici, dar ºi luptã împotriva lor sau îi cons-
trâng sã caute alte locuri, cum s-a întâmplat de puþin timp în Valahia,
unde catolicii din Craiova au fost constrânºi sã emigreze în Moldova253.
Dacã o fatã catolicã vrea sã se cãsãtoreascã cu un ortodox, trebuie sã-
ºi schimbe credinþa. ªi dacã un ortodox vrea sã devinã catolic, trebuie
sã meargã într-o þarã catolicã, în Polonia sau în Transilvania, sau acest
lucru trebuie sã rãmânã secret absolut pânã ce mor pãrinþii lui254.

Mai târziu, în 1795, ne este prezentat un caz de cãsãtorie dintre o cato-
licã ºi un ortodox, care, prin cãsãtorie, a acceptat credinþa catolicã. La
Cleja, pãrintele Castellani a cãsãtorit o credincioasã a lui cu un ortodox.
Dar cazul a provocat un scandal atât de mare între ortodocºi, încât a
ajuns la urechile episcopului de Roman, care a poruncit imediat desfa-
cerea cãsãtoriei. Prefectul Rocchi, împreunã cu misionarul Castellani,
trebuie sã aparã în faþa tribunalului episcopului, unde este rostitã sen-
tinþa: o astfel de cãsãtorie este împotriva tuturor legilor ortodoxiei, mo-
tiv pentru care este invalidã. Pentru a nu intra în contradicþie cu auto-
ritãþile ortodoxe, având în vedere un caz atât de grav, prefectul „aran-
jeazã lucrurile”, adicã, tremurând puþin, implorã pacea ºi iertarea pen-
tru imprudenþa misionarului sãu.

În 1799, Sassano ne spune cã „credincioºii catolici sunt liberi în exer-
citarea religiei, dar nu li se permite sã accepte greci în ritul ºi în cre-
dinþa noastrã”255. La Grozeºti, înainte de prefectura lui Rocchi (1784-
1795), a sosit din zonele secuilor transilvãneni un catolic, despre a cãrui
soþie nu putea sã demonstreze cã era vie sau moartã. Voind sã se cãsã-
toreascã cu o altã femeie ºi neputând sã aducã adeverinþã de stare liberã,
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252 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 185, 199;
numerele 16 ºi 88 din relatare.

253 „Apoi, cu privire la conducerea altor oi în staul, se ºtie deja cã acelea sunt sate unde
religia dominantã ºi perfidia greceascã doresc sã se facã cunoscute ºi nu este uºor sã îi
menþii pe acei catolici, ºi, dupã cum se vede, aproape toþi catolicii împrãºtiaþi în Valahia
s-au refugiat în Moldova din cauza acelor greci. ªi cât timp germanii au þinut Craiova
în Valahia, pãrinþii observanþi puteau sã îi mai îngrijeascã pe cei împrãºtiaþi, dar dupã
ce a intrat lupul, s-au împrãºtiat, ºi cum am spus, aproape toþi din acele sate din Vala-
hia au venit în Moldova”. Nu ºtim în ce sate s-au stabilit: G. CÃLINESCU, „Altre notizie
sui missionari cattolici italiani...”, 481-482.

254 Dupã moartea alor sãi, el poate spune: „Iatã, eu sunt catolic, chiar dacã «pãrinþii
mei erau moldoveni»”: G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani nella
Moldavia nei secoli XVII e XVIII”, 482. Încã o dovadã cã creºtinii catolici erau moldo-
veni de origine ºi aºa se considerau.

255 Cf. Documentul XIII, nr. 27.



misionarul a refuzat sã-i uneascã în cãsãtorie. Atunci, catolicul s-a adre-
sat popii, care l-a rebotezat, apoi l-a unit în cãsãtorie. Atunci (suntem
la începutul anului 1795), aflând despre caz, prefectul s-a adresat supã-
rat domnitorului, neputând accepta în nici un fel mentalitatea ortodoxã
conform cãreia botezul catolicilor nu este un botez adevãrat; în sfârºit,
crede misionarul, pentru ortodocºi, catolicii nu sunt probabil nici creº-
tini, întrucât nu le este recunoscut botezul. Domnitorul este de partea
prefectului ºi dã ordin în toatã Moldova „ca nimeni sã nu îndrãzneascã
sã boteze un catolic în viitor, sub pedeapsa raderii bãrbii”. Pentru
aceastã decizie a lui, Rocchi îi mulþumeºte personal256.

Cum se poate observa cu uºurinþã, între catolici ºi ortodocºi se nãº-
teau ciocniri în majoritatea cazurilor din cauza cãsãtoriilor, când auto-
ritatea ortodoxã punea pãrþii catolice condiþia sã se converteascã la
ortodoxie. În afarã de acest aspect, misionarii îºi puneau credincioºii în
gardã, ca sã fie atenþi sã nu se „contamineze” cu superstiþiile, uzanþele
ºi credinþele puþin creºtine ale vecinilor lor ortodocºi. Aspecte de acest
gen am prezentat deja, vorbind despre credinþa catolicilor.

Dacã este adevãrat cã credincioºii catolici, reprezentând o minori-
tate în mijlocul unei majoritãþi ortodoxe, îndemnaþi deseori de pãstorii
lor, pãstrau o distanþã considerabilã faþã de confraþii lor ortodocºi (dar
atunci singurul termen folosit de misionari pentru a numi un ortodox
era „schismatic”), condiþiile comune de viaþã, ca, de exemplu, faptul cã
erau sub stãpânirea aceluiaºi boier ºi lucrau aceleaºi bucãþi de pãmânt,
schimburile comerciale, locuirea în aceleaºi sate, cãsãtorii între catolici
ºi ortodocºi etc., influenþau credinþa ºi obiceiurile lor. Totuºi, aceasta
nu înseamnã cã toate superstiþiile, mentalitãþile, practicile ºi obiceiu-
rile catolicilor proveneau numai de la ortodocºi; mai concret, nu tre-
buie sã-i considerãm pe catolicii moldavi ca pe niºte victime inocente ale
ortodocºilor, sau, cel puþin, nu trebuie sã analizãm tema numai din
punct de vedere religios.

În viaþa cotidianã a ambelor grupuri religioase erau multe menta-
litãþi ºi obiceiuri ancestrale (folclor), care nu aveau nimic în comun cu
religia. Apoi, analfabetismul, viaþa durã a tuturor, catolici ºi ortodocºi,
lipsa oricãrui mijloc de formare culturalã, rãzboaiele frecvente ºi inva-
ziile, mai ales ale tãtarilor, pãmântul producea puþin, taxele ºi impozitele
apãsãtoare care trebuiau plãtite, iatã alþi factori care trebuie sã fie
luaþi în considerare când se vorbeºte despre viaþa catolicilor ºi despre
relaþiile lor cu ortodocºii.

Apoi, dacã este adevãrat cã clerul ortodox nu se bucura de o pregãtire
teologicã suficientã, motiv pentru care nu era în stare sã-i ofere turmei
sale o hranã spiritualã capabilã sã facã sã disparã anumite superstiþii
ºi alte lucruri de acest gen, este la fel de adevãrat cã puþinilor misionari
catolici le lipseau timpul suficient, precum ºi mijloacele absolut necesare
(ne gândim la catehisme, misiuni populare etc.) pentru o pastoralã
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256 APF, Fondo di Viena, 31, 348-349.
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organizatã ºi sistematicã în mãsurã sã corespundã exigenþelor credincio-
ºilor.

ªi ne permitem o ultimã observaþie: dacã credincioºii catolici au moº-
tenit toate lucrurile de la ortodocºi, deducem ºi faptul cã nu trãiau în-
chiºi într-un ghetou, ci cã, din punct de vedere uman, social, chiar dacã
erau numiþi „unguri” de cãtre ortodocºi, adicã credincioºi catolici ve-
niþi din Transilvania, în ultimã instanþã, trãiau împreunã în mod pa-
cific, fãrã a fi prea intransigenþi unii cu alþii, cum se întâmpla uneori
în sfera clericalã.
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ACTIVITATEA PASTORALÃ A LUI NICOLAE-IOSIF CAMILLI
CA ARHIEPISCOP-EPISCOP DE IAªI (1904-1915)

Anton DESPINESCU
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

De la retragerea voluntarã a episcopului Camilli din fruntea Die-
cezei de Iaºi în 1894, ºi pânã la a doua sa numire la conducerea aces-
teia, la 30 august 1904, administrarea Diecezei a fost încredinþatã dupã
cum urmeazã:

* 10 mai 1894 - 8 ianuarie 1895, preotului Caietan Liverotti, cu titlul
de administrator apostolic;

* 8 ianuarie 1895 - 30 iulie 1903, episcopului Dominic Jaquet;
* 30 iulie 1903 - 30 august 1904, preotului Iosif Malinowski, cu titlul

de administrator apostolic ad bene placitum.
Acesta din urmã i-a fost episcopului Camilli atât în prima, cât ºi în

a doua pãstorire, vicar general, de mare ajutor în toatã activitatea pas-
toralã1. Vederile lor erau identice. Dârzenia în împlinirea datoriei, ca
vicar general ºi paroh de Iaºi, l-a caracterizat în misiunea de mare rãs-
pundere pentru ridicarea ºi buna organizare a parohiei ºi Diecezei de Iaºi.

Din „Epistola episcopului Camilli cãtre C. P. Iosif Malinowski” cu pri-
lejul unui recurs contra lui, recurs calomnios întocmit de niºte „buni
catolici din Iaºi” certaþi cu disciplina bisericeascã, se vede râvna deose-
bitã de care era însufleþit acest stâlp al vieþii catolice din Dieceza de
Iaºi ºi aprecierea binemeritatã pe care i-o exprimã episcopul sãu: „Stã-
ruieºte la reformele salutare ce le-ai întreprins ºi la propovãduirea învã-
þãturilor celor sãnãtoase”, aºa îl încurajeazã episcopul Camilli, aducân-
du-i lauda cuvenitã ºi dându-i binecuvântarea pãstoreascã2.

În acest studiu, care cuprinde ultima perioadã a vieþii ºi activitãþii
episcopului Camilli, vom prezenta: anunþarea programului activitãþii,
perfecþionarea pastoralã a diecezei, relaþiile episcopului Camilli cu cle-
rul diecezan ºi cel franciscan, stemele sale ºi, în final, moartea sa.

1 În paginile care urmeazã, traduc în limba românã ºi completez capitolul al V-lea
din teza de doctorat pe care am susþinut-o în 1980 la Universitatea Pontificalã Urba-
niana din Roma. Având ca titlu „Activitatea pastoralã a lui Nicolae-Iosif Camilli, pri-
mul episcop de Iaºi-România", teza a fost publicatã în limba francezã; încã nu a apãrut
versiunea completã a tezei în limba românã.

2 N.I CAMILLI, Actele Pastorale, II, Iaºi 1914, Epistola nr. 26, 317. Siglele folosite în
acest studiu sunt urmãtoarele: AP (Actele Pastorale), EP (Epistole Pastorale), SCPF
(Sacra Congregatio de Propaganda Fide), SCR (Sacra Congregatio Rituum), AEI
(Arhiva Episcopiei Iaºi), OFMC (Ordinul Franciscanilor Minori Conventuali), ASDI
(Arhiva Seminarului Diecezan Iaºi), Rvc (Revista Catolicã).
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1. Documentul program
Dupã demisia episcopului Dominic Jaquet, aprobatã de Sfântul Scaun

la 30 iulie 1903, ºi interimatul de 13 luni al pr. Iosif Malinowski OFMC,
papa Pius al X-lea îl numeºte la Episcopia de Iaºi pe arhiepiscopul titu-
lar de Tomis, N.I. Camilli, care astfel revine la Iaºi pentru o perioadã de
11 ani ºi patru luni.

Împlinise deja, la 23 aprilie 1904, 65 de ani ºi trãia în pace „în capi-
tala lumii catolice, în aceastã Romã mãreaþã”. Se supune însã voinþei
lui Dumnezeu, exprimatã prin glasul papei. Cu toatã jertfa ce i se im-
pune, la vârsta lui înaintatã, se supune bucuros ºi ascultã, deºi nu a
cerut sã fie trimis din nou la Iaºi, dupã cum nu i s-a cerut mai înainte
sã plece din Iaºi. Îºi pune toatã nãdejdea în harul lui Dumnezeu.

Scrisoarea pe care o trimite din Roma la 1 octombrie 1904 enoria-
ºilor ºi colaboratorilor sãi este un document program al activitãþii pe
care o va desfãºura. Acelaºi spirit de jertfã, pe care l-a nutrit toatã viaþa,
îl animã ºi de astã datã: 

Voi veni la voi cu voinþa sincerã de a mã jertfi pentru sufletele voastre, cãci
nu caut ale voastre, ci pe voi, pentru a vã întãri în credinþã, pentru a vã
depãrta de pãcat, pentru a vã face sã propãºiþi în virtute, pentru a vã face
sã-l iubiþi pe Isus Cristos ºi pentru ca Isus Cristos sã vã iubeascã pe voi.
Aceasta, ºi nu alta, este ºi trebuie sã fie misiunea unui episcop3.

De la enoriaºi, episcopul cere:
a) conlucrare prin supunere, ascultând de sfaturi ºi porunci, folosin-

du-se de cuvântul vieþii ce le este predicat, împlinind sfânta lege a lui
Dumnezeu ºi a Bisericii sale;

b) dragoste adevãratã ca semn distinctiv al adevãraþilor creºtini:
„Întru aceasta vor cunoaºte toþi cã sunteþi ucenici ai mei, de veþi avea
dragoste între voi” (In 13,35).

Þine sã punã în faþa fraþilor ºi fiilor sãi preaiubiþi descrierea dra-
gostei celei adevãrate cãreia Apostolul îi închinã minunatul imn în
Scrisoarea întâi cãtre Corinteni, capitolul al XIII-lea, acea dragoste
care nu înceteazã niciodatã.

De la preoþii sãi diecezani cere dãruire totalã în apostolat. Le amin-
teºte de înfiinþarea, la 29 septembrie 1886, a seminarului diecezan ºi
data de 5 decembrie 1894, când pleca din Moldova ºi le spunea celor
care erau deja studenþi în teologie: 

Fãrã duhul lepãdãrii de sine, este cu neputinþã o viaþã cu adevãrat preo-
þeascã ºi apostolicã. Fiilor, dacã nu aþi intrat ºi nu rãmâneþi în acest semi-
nar numai ºi numai pentru gloria lui Dumnezeu ºi mântuirea sufletelor, 
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3 N.I CAMILLI, EP cu care îºi anunþã apropiata sosire în eparhie, Bucureºti 1904, 3-4.



ieºiþi îndatã din seminar. Aici trebuie sã rãmânã numai aceia care au intrat
non propter esum, sed propter Iesum [nu pentru stomac, ci pentru Isus]4.

Îi îndeamnã stãruitor pe preoþi la edificarea poporului creºtin prin
exemplu bun ºi propovãduirea evangheliei: „Sã ne silim, fraþilor prea-
iubiþi, sã facem din poporul încredinþat nouã un popor ales, râvnitor de
fapte bune”.

Pe seminariºtii din Iaºi, ocupaþi cu studiile ºi cu dobândirea duhului
bisericesc, îi felicitã pentru nobila misiune la care se pregãtesc ºi-i în-
deamnã sã nu uite niciodatã cã, pentru a fi apostoli vrednici ai lui Cristos,
e de trebuinþã sã cugete ºi sã doreascã numai cele ce sunt ale lui Cris-
tos, ºtiind cã: „Domnul este partea moºtenirii mele” (Ps 15,5).

Finalul scrisorii este o splendidã paginã de educaþie cetãþeneascã,
vrednicã de marele episcop Camilli: 

Îmi rãmâne a spune un ultim cuvânt, ºi-l zic deschis ºi tare tuturor catoli-
cilor care locuiesc în eparhia mea, fie ei indigeni ori strãini, fie ei clerici sau
laici. Ca ºi în timpul întâii mele administraþii a Eparhiei de Iaºi, aºa ºi în
aceasta a doua, am intenþia ºi voinþa ca toþi credincioºii încredinþaþi mie sã
iubeascã precum se cuvinte patria lor românã, dacã sunt indigeni, sau sã
respecte ºi sã pãzeascã datoriile ospitalitãþii române, dacã sunt strãini. Sã
pãstreze aceºtia din urmã ºi dragostea ºi obiceiurile patriilor natale, pre-
cum e de datoria lor; dar sã nu pretindã a introduce obiceiuri de ale lor în
bisericile eparhiei mele, nici sã încerce a exercita vreo influenþã în þara
ospitalierã a României5.

Din aceste rânduri se vede clar luciditatea pastoralã a episcopului
Camilli. Cosmopolitismul catolic îndeosebi la oraºe, diferitele pretenþii
ale multora dintre enoriaºii catolici creau dificultãþi mari în organi-
zarea ºi pãstorirea diecezei. Numai un exemplu: la Iaºi existau pe tim-
pul episcopului Camilli catolici de opt limbi diferite. Pentru a nu supãra
vreo grupare, unii preoþi de mai înainte au renunþat la a predica. ªi
doar predicarea cuvântului evangheliei este o datorie gravã: „Împlini-
rea conºtiincioasã a acestei datorii, spre a-i mulþumi pe toþi ºi a nu nemul-
þumi pe nimeni, se obþine întrebuinþând la predici o limbã comunã ºi
înþeleasã de toþi, iar aceasta este limba þãrii, limba românã. Orb este
cine n-o vede”6.

Iniþiativa episcopului Camilli, luatã încã în perioada primei pãsto-
riri a Episcopiei de Iaºi, era numaidecât necesarã atât pe plan cetãþe-
nesc, cât ºi bisericesc:

a) pentru îndepãrtarea epitetului de strãin cu care erau apostrofaþi
catolicii din Moldova, epitet generalizat pe nedrept;

b) pentru profitul real sufletesc prin împãrtãºirea generalã a tezau-
rului Evangheliei ºi al rugãciunilor.
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5 N.I CAMILLI, EP, 14-15.
6 N.I CAMILLI, AP, II, 297.
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În menþionata epistolã pastoralã nr. 26, în apãrarea vicarului sãu
general ºi paroh de Iaºi, Iosif Malinowski, episcopul Camilli subliniazã
textual: 

Eu sunt [cel] care am vrut ºi poruncit ca în duminici ºi sãrbãtori sã se pre-
dice de aici înainte în limba românã. Eu sunt [cel] care, trebuind sã dau textul
catehismului eparhial, l-am dat în româneºte... Eu sunt [cel] care am voit
ca recitarea sfântului Rozariu sã se facã româneºte, cu scopul ca ai noºtri
catolici de diferite naþionalitãþi sã fie în stare a lua parte la dânsa.

În continuare, episcopul Camilli explicã legitimitatea acestor mã-
suri, facilitarea convieþuirii armonioase, propãºirea materialã ºi spiri-
tualã a tuturor catolicilor din Moldova. Cei veniþi din alte þãri, de mai
mult timp sau recent, de diferite ocupaþii, în contactul cu bãºtinaºii, ºi-
au însuºit suficient limba þãrii. Aºadar, aceasta poate ºi trebuie sã fie
factorul comun ºi pe tãrâm religios.

Aceasta a fost linia constantã, conºtientã a episcopului Camilli în
pastoraþia catolicilor din Moldova. Cu aceeaºi clarviziune ºi dârzenie va
interveni chiar ºi în ultimul an al vieþii sale, când, în parohia Luizi-Cãlu-
gãra, jud. Bacãu, unii enoriaºi reclamau predicã ºi rugãciuni în limba
maghiarã în bisericã, agitând întreaga comunitate. Iatã ce scrie bãtrâ-
nul, dar lucidul episcop Camilli: 

Reclamanþii ar trebui sã ºtie cã, în România, limba poporului român este limba
românã ºi nici nu poate fi alta... Acum eu întreb pe locuitorii din Luizi-Cãlu-
gãra, cei neamestecaþi cu alte naþiuni, cum îmi scriu ei înºiºi, care s-au nãs-
cut ºi au crescut în aceastã þarã, a cãrei pâine o mãnâncã, sã-mi spunã ºi mie,
sunt ei unguri, ori sunt români? De-s unguri, sã se ducã în Ungaria, unde se
vorbeºte limba ungureascã; iar de-s români, cum ºi sunt într-adevãr, atunci
ar trebui sã se ruºineze de a nu cunoaºte limba þãrii lor; însã ei ºtiu limba
românã... ºi dovadã e scrisorea pe care reclamanþii mi-o scriu tot în limba
românã; ºi încã o dovadã e cã dânºii, când au de-a face cu concetãþenii lor
din alte sate ºi oraºe, nu vorbesc ungureºte, ci româneºte7.

2. Perfecþionarea organizãrii diecezei
Ca pionier al vieþii catolice moderne în Moldova, deja în prima peri-

oadã a activitãþii sale ca episcop catolic de Iaºi, Nicolae-Iosif Camilli s-a
strãduit sã organizeze aceastã eparhie, primul obiectiv fiindu-i sã ridice
cler diecezan indigen ºi, ca atare, sã înfiinþeze Seminarul Diecezan din
Iaºi. Dificultãþile mari legate de acest început l-au descumpãnit într-o
oarecare mãsurã ºi, pentru a evita conflicte mai mari, a înþeles cã e mai
bine sã se retragã.

În cei zece ani cât a lipsit din Dieceza de Iaºi, s-au înregistrat aici niºte
modificãri: înfiinþarea Provinciei Franciscane (1895), ridicare de ceva 
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cler diecezan indigen ºi înfiinþarea Seminarului Franciscan din Hãlãu-
ceºti (1898).

Revenit la conducerea Episcopiei Catolice de Iaºi, arhiepiscopul-epis-
copul Camilli ºi-a dat seama cã are o misiune destul de grea, aceea de
perfecþionare a organizãrii diecezei. Ataºat în întregime marelui papã
reformator sfântul Pius al X-lea, care i-a încredinþat pentru a doua
oarã Dieceza de Iaºi, a cãutat sã se încadreze cât mai fidel devizei
acestui papã: Instaurare omnia in Christo (a reînnoi totul în Cristos).

Ajutat de vicarul sãu general, P.I. Malinowski, va trasa niºte coordo-
nate organizatorice care, deºi l-au costat foarte mult din punct de ve-
dere moral, au folosit vieþii bisericeºti catolice din Moldova; roadele
muncii sale încordate nu i-a fost dat sã le vadã în timpul vieþii, când a
trebuit sã ofteze din greu în faþa multor deziluzii.

2.1. Districtele bisericeºti
Începutul perfecþionãrii de organisme a diecezei se evidenþiazã în de-

cretul nr. 94 din 24 februarie 1905: De dioecesis Iassiensis partitionis
in quattuor districtus deque vicariorum foraneorum officiis, iuribus et
facultatibus decretum (Decret cu privire la împãrþirea Diecezei de Iaºi
în patru districte ºi cu privire la datoriile, drepturile ºi facultãþile proto-
popilor).

Pentru o mai bunã administrare a unei dieceze aºa de vaste, extinsã
în întreaga provincie a Moldovei, era necesarã împãrþirea ei în patru
districte având în frunte câte un protopop, numit de episcop. Cele patru
districte existau mai de mult timp, dar episcopul Camilli le-a restruc-
turat, deoarece, între timp, a crescut numãrul parohiilor. Cei patru pro-
topopi au fost aleºi: doi din rândul clerului tânãr diecezan indigen ºi
doi din rândul misionarilor franciscani.

Numãrul parohiilor, aºa cum reiese din decret, s-a ridicat la 28, repar-
tizate astfel: 7 în districtul Iaºi, 9 în districtul Siret, 7 în districtul Bis-
triþa ºi 5 în districtul Trotuº (la vremea aceea, Moldova era vãduvitã de
întreaga Bucovinã, rãpitã de Imperiul Habsburgic în 1775, ºi Basara-
bia, rãpitã de Imperiul þarist în 1812).

În general, rostul protopopiatelor este fixat sã supravegheze respec-
tarea sfintelor canoane ºi a legilor bisericeºti, sã apere cu stricteþe dis-
ciplina bisericeascã, sã rezolve chestiunile mai mici, iar pe cele mai impor-
tante sã le înainteze episcopului. Ei au sã-ºi îndeplineascã în mod con-
ºtiincios datoria, nu din considerente omeneºti, cu pãrtinire, ci având
în vedere gloria lui Dumnezeu ºi binele duhovnicesc al creºtinilor cato-
lici din cadrul districtului lor.

În cele 20 de articole ale decretului sunt relatate, cu toate amãnun-
tele, atribuþiile protopopului:

– sã fie vigilenþi în respectarea disciplinei din partea laicilor ºi a pre-
oþilor;

– sã asigure uniformitatea de cult în district;
– sã supravegheze dacã parohii îºi fac bine datoria;
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– sã controleze cel puþin o datã pe an fiecare parohie din toate
punctele de vedere;

– sã insiste în îndepãrtarea abuzurilor;
– sã aplaneze conflictele de orice fel;
– sã-i ajute pe confraþii preoþi bolnavi, îngrijindu-se de înlocuirea lor

pe timpul bolii.
– sã se intereseze îndeaproape de situaþia dascãlilor;
– în luna noiembrie vor întocmi darea de seamã asupra districtului,

pe care o vor înainta Ordinariatului;
– sã respecte secretul profesional;
– sã þinã evidenþa colectelor din parohii, înaintându-le Ordinaria-

tului;
– sã aibã arhiva protopopiatului separatã de cea a parohiei;
– sã prezideze conferinþele decanale în lunile aprilie, iulie ºi octom-

brie;
– sã asiste la instalarea parohilor;
– sã-i examineze pe dascãli;
– sã dea învoire de 2-3 zile în absentarea parohilor din district;
– sã acorde dispensele mai mici.
Decretul vrea sã contribuie la perfecþionarea organizatoricã a diece-

zei spre slava Domnului ºi binele duhovnicesc al enoriaºilor. Parohii sã-l
primeascã cu dragã inimã; pe protopopi sã-i respecte ºi sã-i asculte,
pentru a nu mai fi nevoie de intervenþia episcopului. Decretul e redac-
tat în limba latinã, având 12 pagini.

2.2. Învãþãmântul religios
În acelaºi an 1905, dupã restructurarea administrativ-teritorialã, cu

precizarea atribuþiilor protopopilor, arhiepiscopul-episcopul se îngri-
jeºte de traducerea enciclicii papale Acerbo nimis, datã de sfântul papã
Pius al X-lea lumii catolice pe data de 23 aprilie 1905, arãtând tuturor
cã reînnoirea lumii în Cristos trebuie sã se bazeze pe cunoaºterea cât
mai clarã a lui Cristos. Pentru aceea, papa le cere episcopilor ºi preo-
þilor sã nu omitã sub nici un motiv propovãduirea cuvântului evanghe-
liei ºi explicarea învãþãturii creºtineºti.

El apreciazã climatul propice în care se poate dezvolta viaþa catolicã
în România, libertatea ºi sprijinul acordat de guvernul român ºi ape-
leazã la conºtiinþa preoþeascã a colaboratorilor sãi în instruirea copiilor
ºi a tineretului pe înþelesul tuturor, deoarece, în felul acesta, „mora-
vurile vor înflori din nou, pietatea va fi respectatã, dragostea lui Cris-
tos va uni inimile cu legãtura sfântã a concordiei ºi frãþiei... ºi scumpa
Românie, cât va depinde de locuitorii ei catolici, va propãºi”8.

Încã din primul an al pãstoririi sale ca episcop de Iaºi, la 8 decem-
brie 1884, episcopul Camilli se adresa preoþilor ºi catolicilor din Moldova
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cu scrisoarea sa pastoralã nr. 3 „Despre învãþãmântul religios”, prin
care le recomanda cele douã catehisme, mare ºi mic, editate special
pentru Eparhia de Iaºi, în scopul formãrii vieþii creºtine catolice. Acum
insistã ºi mai mult, deoarece însuºi papa o cere, vãzând regresul vieþii
spirituale pus pe seama ignoranþei în lucrurile religioase: „Vã rog pe
toþi – scrie arhiepiscopul – dacã vã este scumpã mântuirea voastrã cea
veºnicã, sã vã îngrijiþi de a învãþa toate cele ce trebuie sã le credeþi, sã
le nãdãjduiþi ºi sã le faceþi pentru a vã mântui”9.

2.3. Corespondenþa oficialã ºi arhivele bisericeºti
Cât de mult dorea arhiepiscopul perfecþionarea vieþii bisericeºti a

diecezei sale, se vede ºi din decretul nr. 356, publicat de dânsul la Iaºi,
la 4 noiembrie 1905, conþinând 11 pagini, ºi care trateazã problema cores-
pondenþei oficiale ºi a arhivelor bisericeºti.

Verba volant, scripta manent! ªtia dânsul cã preoþii sunt absorbiþi
de ocupaþiile zilnice în parohiile lor. Tocmai de aceea voia sã-i ºtie
ordonaþi, cãci numai aºa vor putea fi la înãlþimea chemãrii lor. În cali-
tate de for central diecezan, responsabil al vieþii catolice locale armoni-
zate Bisericii Universale, episcopul considera cã e de datoria lui sã-i
punã la curent pe colaboratorii sãi cu viaþa spiritualã a Bisericii Cato-
lice. Pentru ei traducea ºi tipãrea documentele papale mai importante,
precum ºi diferitele acte normative de ordin practic pastoral, trimise de
diferitele congregaþii romane. Pentru ajutorarea lor în muncã, se cãz-
nea sã le dea instrucþiuni cât mai precise ºi practice. De cele mai multe
ori, însã, acestea toate, o datã primite, erau citite, apreciate, apoi puse
undeva într-un sertar ºi uitate.

Pentru îndreptarea situaþiei ºi pentru ca administraþia parohialã sã
aibã un folos real ºi pe aceastã cale, arhiepiscopul Camilli vine cu men-
þionatul decret care scoate în evidenþã importanþa corespondenþei ºi a
arhivelor care, „þinute în ordine ºi pãstrate cu sfinþenie, sunt nu numai
niºte izvoare istorice, de mare preþ pentru posteritate, dar ºi martori
elocvenþi pentru cei în viaþã”10.

În primele 13 articole ale decretului, se ocupã în cele mai mici amã-
nunte cu problema întocmirii corespondenþei: hârtia de întrebuinþat,
care trebuie sã fie albã ºi de bunã calitate, format 27/20 cm; antetul,
unde sã fie plasat ºi ce sã exprime: data, adresa, iscãlitura ºi calitatea
celui ce iscãleºte; limba în care se scrie corespondenþa oficialã sã fie
latina sau româna; cerneala sã fie neagrã; paginaþia, ca ºi la o carte de
citit; scrierea sã fie frumoasã ºi clarã; numãrul de înregistrare, eventu-
alele referiri în rãspunsuri, registre separate pentru acte primite ºi acte
trimise.

De la art. 14 la 19 inclusiv se trateazã despre arhivele bisericeºti:
episcopie, protopopiat ºi parohie. Acestea vor avea un dulap special, 
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bine asigurat. Articolul 16, cu cele 26 de subdiviziuni, menþioneazã
toate registrele, condicile ºi listele privind evidenþa pastoralã, duhov-
niceascã, dar ºi pe cea administrativã materialã ce trebuie þinutã ordo-
nat.

Exigenþa personalã a episcopului ºi a protopopilor obligaþi sã lucreze
dupã instrucþiunile date de dânsul a fãcut ca parohii sã acorde mai
multã atenþie acestui capitol important în istoria Bisericii locale, care
îi datoreazã ºi pe aceastã cale foarte mult energicului ºi înþeleptului
arhiepiscop-episcop Camilli.

2.4. Chestiunea dispenselor
Având în vedere problema delicatã ºi de mare rãspundere a cãsãto-

riilor, îndeosebi a celor mixte, arhiepiscopul vine în ajutorul preoþilor
din eparhia sa cu Instructiones et monita (Instrucþiuni ºi sfaturi) din 19
martie 1907, în 11 pagini, în care expune cu amãnuntele necesare
modul cum trebuie sã se întocmeascã cererea de dispense cu privire la
impedimentele de cãsãtorie, fie cãtre episcop (pentru cele care sunt de
competenþa sa), fie cãtre papa; în acest caz, cererea se înainteazã nu
direct, ci prin curia episcopiei. Cererea se face întotdeauna în limba
latinã, pe scurt, dar clar. Se indicã numele ºi prenumele petiþionarilor
(oratores non sponsi), numele tatãlui, vârsta ºi domiciliul.

Întrucât dispensele nu se acordã decât din motive canonice serioase,
proporþionate impedimentului, astfel încât o dispensã acordatã fãrã
motivele canonice cuvenite este nulã, parohii sunt îndemnaþi sã fie
foarte atenþi în aceastã privinþã. Motivele sã fie expuse clar, pe scurt,
în termenii indicaþi de Dreptul canonic ºi de teologia moralã. Pentru
impedimentele cu privire la consangvinitate ºi afinitate, pe cererea de
dispensã trebuie indicatã numaidecât, în mod clar, schema din care sã
se vadã gradul de înrudire al petiþionarilor.

Atrage atenþia administratorilor parohiali asupra consecinþelor
grave ce ºi le asumã în caz de neconformare la instrucþiunile date11.

2.5. Problema importantã a dascãlilor
Rolul personalului auxiliar a fost întotdeauna apreciat în Bisericã.

Într-o diecezã vastã ca aceea de Iaºi, cu preoþi întotdeauna în numãr
insuficient, dascãlul (cântãreþ ºi învãþãtor), ajutorul preotului în exer-
ciþiul cultului, era, în majoritatea comunitãþilor catolice din Moldova, un
cvasi fac-totum. În absenþa preotului care în unele sate ajungea rareori,
dascãlul era acela care boteza, conducea rugãciunile, învãþa pe copii ºi
tineret catehismul, se ruga la cãpãtâiul celor morþi ºi conducea la mor-
mânt.

Misiunea le cerea o pregãtire adecvatã. În lipsa unei ºcoli de dascãli în
Moldova (ca ºi a seminarului), cei mai mulþi au fost aduºi din Transilvania.
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Fiind unguri, ei au fost în multe locuri aceia care au contribuit la maghia-
rizarea numelor multor catolici bãºtinaºi, insistând pentru limba ma-
ghiarã în Bisericã.

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, este deja atestatã forma-
rea dascãlilor indigeni. Astfel, în partea a doua a relatãrii vizitatorului
general, preotul Iosif Tomassi, relatare trimisã din Focºani, la 10 decem-
brie 1858 cãtre SCPF, se face o menþiune despre ªcoala de Dascãli din
Sãbãoani (seminar de dascãli), care îºi þinea cursurile numai iarna. La
vremea vizitei erau în aceastã ºcoalã 40 de elevi din diferite sate12.
Ulterior, ºcoala de dascãli s-a transferat la Butea, sub îngrijirea misio-
narului Iosif Corradini. În 1889, episcopul Dominic Jaquet a dispus
deschiderea ªcolii de Dascãli de la Hãlãuceºti13.

E meritul deosebit, însã, al arhiepiscopului-episcopului Camilli de a
se fi preocupat de problema aºa de însemnatã a dascãlilor. Decretul nr.
1360, publicat la Iaºi în 19 martie 1908, 17 pagini, conþinând 50 de arti-
cole împãrþite în patru capitole, plus dispoziþii tranzitorii ºi un adaos
despre feciorii de bisericã, trateazã în amãnunt despre importanþa
deosebitã acordatã de Bisericã acestui serviciu auxiliar. Decretul este în
conformitate cu mai multe documente papale citate de autor14.

În Dieceza de Iaºi se simþea lipsa unor date precise cu privire la per-
soana, pregãtirea, numirea, datoriile, drepturile ºi penalizarea dascã-
lilor. Decretul aduce precizãrile necesare. Dascãlul trebuie sã fie un
creºtin model, cu pregãtire religioasã corespunzãtoare. Numirea o face
episcopul. În prealabil, administratorul parohial îi prezintã protopo-
pului candidatul la postul de dascãl. Dupã ce acesta este verificat de
cãtre protopop dacã posedã însuºirile necesare, îl propune episcopului
care dispune numirea.

În cele 23 de articole ale cap. 1 sunt descrise însuºirile unui adevãrat
dascãl: ºtiinþã, comportament, condiþiile de provizorat, definitivat ºi tran-
sfer. În urmãtoarele 15 articole (de la 24 la 38) sunt indicate datoriile
dascãlului: cântul vocal ºi acompanierea instrumentalã, ajutorul la cere-
monii, predarea catehismului copiilor ºi tineretului, viaþa creºtineascã
exemplarã, evitarea abuzurilor ºi respectul cuvenit.

Pedepsirea dascãlilor, de care se ocupã cap. 4, este de competenþa episco-
pului. În cazuri urgente, pentru preîntâmpinarea unor situaþii peni-
bile, li se acordã administratorului parohial ºi protopopului dreptul de
a-l pedepsi pentru un termen limitat (15-30 zile) pe un dascãl delin-
cvent. 

Ultimele douã articole (49 ºi 50) ale decretului privesc darea de seamã
a administratorului despre dascãli ºi reglementarea situaþiei celor du-
bioºi.
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Realismul ºi eficacitatea acestui decret se vede din faptul cã este în
vigoare ºi astãzi.

2.6. Confesionalul
El însuºi preot integru, arhiepiscopul Camilli þinea foarte mult ca

preoþii sã fie la înãlþimea misiunii lor. Voia cu tot dinadinsul ca ei sã nu
fie nimãnui de smintealã. Îi stãteau mult la inimã cuvintele Aposto-
lului: „Noi întru nimic nu dãm nici un scandal, ca sã nu fie defãimatã
slujirea noastrã” (2Cor 6,3).

ªtia foarte bine cã, în administrarea sacramentului Pocãinþei, dacã
nu sunt luate mãsurile cuvenite de prudenþã, poate deveni prilej de
smintealã. În dieceza sa era nevoie de astfel de mãsuri. În acþiunea sa
generalã de perfecþionare a organizãrii diecezane, se înscrie ºi decretul
nr. 2105, privind confecþionarea confesionalului ºi ascultarea într-însul
a spovezilor femeilor, decret publicat la Iaºi în sãrbãtoarea Paºtelui, la
18 aprilie 1910, 8 pagini în limba latinã.

Deja unul dintre antecesorii sãi, episcopul Salandari, vizitator apos-
tolic al Moldovei (1864-1873), poruncise în 1869 ca fiecare bisericã, atât
parohialã, cât ºi filialã, sã posede cel puþin un confesional, aºezat la loc
vizibil, pentru ascultarea spovezilor femeilor de orice vârstã, sãnãtoase.

În 1884, episcopul Camilli a reînnoit acest decret pentru Dieceza de
Iaºi tocmai înfiinþatã. El a observat multe lacune în aceastã privinþã.
De aceea, vine cu acest nou decret prin care în mod hotãrât vrea sã fie
tratatã cu toatã conºtiinciozitatea administrarea sacramentului Pocã-
inþei.

Stabileºte termenul de 10 decembrie 1910 (mai bine de 7 luni de la
publicarea lui), timp în care toþi administratorii parohiali vor trebui sã
se îngrijeascã de confecþionarea confesionalelor, astfel ca în fiecare
bisericã parohialã ºi filialã sã fie cel puþin un confesional aºezat la loc
vizibil. Dã indicaþii detaliate cum trebuie sã fie confesionalul: întreg,
asemenea unei cabine închise din toate pãrþile, având o ferestruicã
metalicã, perforatã mãrunt, astfel ca sã se audã glasul, dar sã nu se
vadã nici faþa confesorului, nici a penitentului (penitentei). Acest lucru
se poate asigura ºi cu un vãl care ar acoperi ferestruica în partea inte-
rioarã, unde stã preotul; aºa a procedat însuºi sfântul Carol Borromeu
în arhidieceza de Milano.

Interzice cu desãvârºire semiconfesionalele pentru spovezile feme-
ilor. Dacã preotul e obligat sã spovedeascã femei, în anumite împreju-
rãri unde nu este bisericã, s-o facã aºa cum prevede un decret al SCPF
din 26 august 1780, dindãrãtul unor gratii. Sub nici un motiv nu este
permisã ascultarea spovezii femeilor în casa parohialã.

Timpul util pentru ascultarea spovezilor este de la rãsãritul pânã la
apusul soarelui. Dacã, din cauza afluenþei penitenþilor, preotul e nevoit
sã rãmânã în confesional ºi dupã ce se înnopteazã, sã dispunã ilumi-
narea suficientã a bisericii ºi, mai ales, a locului unde se aflã confesio-
nalul.
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Gravitatea deosebitã inclusã în prevederile decretului apare în
ultimul articol (al VIII-lea) în care specificã pedeapsa suspendãrii ipso
facto de la ascultarea spovezilor pentru acela care ar contraveni în ceva.

2.7. Preasfânta Fecioarã Maria, patroana Diecezei catolice de Iaºi
Deºi existentã de aproape ºapte veacuri pe cuprinsul Moldovei, viaþa

catolicã de pe aceste meleaguri a fost lipsitã de un patronaj spiritual
deosebit, aºa cum se obiºnuieºte în lumea catolicã.

La aniversarea a 25 de ani de la înfiinþarea Episcopiei de Iaºi, arhie-
piscopul Camilii a luat iniþiativa de a remedia aceastã lacunã. Dupã ce s-
a consultat cu administratorii parohiali ai celor 28 de parohii din die-
cezã, 23 dintre ei fiind de acord cu dânsul, s-a adresat papei Pius al X-
lea, sã aprobe ca preasfânta Fecioarã Maria ridicatã la cer sã fie pa-
troana principalã a Diecezei de Iaºi. Cardinalul Martinelli, prefectul
SCR, i-a relatat papei cererea de mai sus. Papa, cu autoritatea sa supremã,
o declarã ºi o rânduieºte pe preasfânta Fecioarã Maria ridicatã la cer ca
patroana principalã a Diecezei de Iaºi, cu toate privilegiile prevãzute de
drept acestui patronaj.

Decretul papal are nr. 1894/G, din 12 ianuarie 1910. Trimiþându-i
arhiepiscopului-episcopului Camilli acest decret, cu adresa nr. 247 din
10 februarie 1910, cardinalul Gotti, prefectul SCPF, o roagã pe Maica
cereascã sã reverse harurile cele mai alese asupra catolicilor din Mol-
dova, care o vor chema într-ajutor ca patroana lor specialã15.

2.8. Solidaritate cetãþeneascã
Din timp în timp, sãnãtatea publicã este ameninþatã de epidemii. În

asemenea împrejurãri, conducerea de stat, prin factorii competenþi de
rãspundere, ia mãsurile ce se impun pentru ocrotirea sãnãtãþii, ori tra-
tarea celor atinºi de flagel. Spiritul de solidaritate cetãþeneascã îi obligã
pe toþi la într-ajutorare.

În activitatea sa pastoralã, în calitate de ierarh al catolicilor din Mol-
dova, arhiepiscopul Camilii a fost de douã ori în situaþia de a-ºi mani-
festa solidaritatea cetãþeneascã, în primejdia faþã de sãnãtatea publicã
ameninþatã de holera asiaticã, în 1893 ºi 1910.

În scrisorile sale pastorale nr. 62, din 22 august 1893, ºi 2218, din 28
august 1910, le prezintã enoriaºilor diecezei sale flagelul holerei asia-
tice sub prisma creºtinã, ca o pedeapsã trimisã de Dumnezeu pentru pãca-
tele oamenilor, deci ºi ca o chemare la pocãinþã.

În acelaºi timp, însã, episcopul-cetãþean Camili îndreaptã atenþia
creºtinilor sãi catolici asupra îndatoririlor cetãþeneºti de a urma întoc-
mai dispoziþiile speciale în asemenea situaþii date de cãtre autoritãþile
de stat, de responsabilii cu sãnãtatea publicã. În colaborare cu aceste
organe de stat, arhiepiscopul ia ºi el unele mãsuri care se impun, pe
linie de cult, anume:
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a) suspendarea hramurilor bisericilor, cu care ocazie se adunã o
mulþime de credincioºi, ceea ce, în caz de epidemie, ar dãuna tuturor;

b) la serviciile divine din duminici ºi sãrbãtori, preoþii vor face rugã-
ciuni speciale, ca, de pildã, aceea intitulatã Pro vitanda mortalitate (pen-
tru evitarea mortalitãþii);

c) permite a se face în bisericile parohiale ºi filiale procesiuni de pocã-
inþã dupã cum prescrie Ritualul roman;

d) în virtutea unui indult special, cerut ºi obþinut în numele papei
Pius al X-lea, arhiepiscopul îi dispenseazã de legea abstinenþei ºi pos-
tului pe toþi preoþii ºi enoriaºii catolici pânã la noi dispoziþii.

Le atrage atenþia preoþilor de a-ºi face datoria chiar cu preþul vieþii,
când ar fi chemaþi sã-i îngrijeascã pe cei care ar fi atinºi de boala necru-
þãtoare. Sã aibã înaintea ochilor exemplul Domnului Cristos, „Pãstorul
cel bun, care îºi dã viaþa pentru oile sale” (In 10,11).

2.9. Împãrtãºirea copiilor
Atent la activitatea reformatoare a sfântului papã Pius al X-lea,

arhiepiscopul a primit cu cel mai viu interes decretul papal Quam
singulari Christus amore, cu privire la vârsta pentru întâia împãrtã-
ºire a copiilor. El traduce acest decret ºi, cu epistola pastoralã nr. 2436,
din 2 februarie 1911, îl publicã în eparhia sa. Prin aceasta a voit sã arate
tuturor importanþa primordialã, vitalã, a Euharistiei în viaþa creºtinã.

Deja în decretul Sacra tridentina Synodus, din 20 decembrie 1905,
sfântul papã Pius al X-lea menþiona cã, „prin împãrtãºirea deasã ºi zil-
nicã, se obþine remediul împotriva pãcatelor mici, obiºnuite, ºi puterea
de a se feri de pãcatele mari, cãrora e supusã slãbiciunea omeneascã”.

Nu numai credincioºii vârstnici au trebuinþã de a se împãrtãºi dese-
ori, dar ºi copiii, spre a fi ocrotiþi împotriva rãului.

Însuºindu-ºi ideile decretului papal, în cele 21 de pagini ale epistolei
sale pastorale sus menþionate, arhiepiscopul le dã o amplã explicaþie,
pentru ca preoþii sãi sã primeascã la masa euharisticã pe copiii aºa de
dragi lui Isus Cristos: „Lãsaþi copilaºii sã vinã la mine...” (Mc 10,14).

2.10. Vizitele canonice
În toatã activitatea sa pastoralã, arhiepiscopul Camilli n-a urmãrit

decât propãºirea Diecezei sale de Iaºi. Dacã el fãcea tot ce-i stãtea în
putinþã, ca arhiereu, voia ca ºi colaboratorii sãi sã corespundã cu tot
sufletul. Vizitele canonice, pe lângã faptul cã ofereau prilejul duhovni-
cesc de administrare a sfântului Mir, erau tototdatã momente impor-
tante de întâlnire „pe teren” a episcopului cu preoþii ºi enoriaºii paro-
hiilor.

Preþuia la justa valoare aceste vizite care însemnau, de fapt, o consta-
tare practicã a situaþiei diecezei: ce s-a fãcut ºi ce nu. 

Noi nu avem în vedere alt scop [în vizitele canonice] decât acesta: a apãra
credinþa în întregimea ºi puritatea ei, a pãstra ºi îndrepta bunele moravuri 
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dupã poruncile lui Dumnezeu ºi ale Bisericii sale ºi, în sfârºit, a ne îngriji
ca sã fie pãzite cu stricteþe toate câte privesc disciplina bisericeascã16.

Cãlãuzit dupã acest trinom: credinþa întreagã ºi curatã, bunele mora-
vuri ºi disciplina bisericeascã strict respectatã, înþelegem de ce arhie-
piscopul a fost considerat întotdeauna ca un episcop sever. Aºa a înþeles
el cã se poate ajunge la o perfecþionare organizatoricã a diecezei: prin
împlinirea conºtiincioasã a datoriei din partea tuturor, „de la vlãdicã
pânã la opincã”!

3. Relaþiile arhiepiscopului Camilli cu clerul
3.1. Cu clerul diecezan indigen (secular)
În absenþa episcopului Camilli din Diecezea de Iaºi (1894-1904), 13

din cei 23 elevi pe care el îi primise în seminar au fost hirotoniþi preoþi.
Chiar dânsul, înainte de a pãrãsi Iaºiul, i-a hirotonit subdiaconi (titulo
misisionis), dupã ce au promis în mod solemn cã, atunci când vor fi
hirotoniþi preoþi ºi li se va încredinþa vreun beneficiu, îl vor administra
la fel ca ºi misionarii, obligaþi la aceasta din 1883.

Pe timpul pãstoririi episcopului Dominic Jaquet, primii preoþi diece-
zani formaþi în Seminarul Episcopal din Iaºi, repartizaþi în parohii,
întâmpinând unele greutãþi materiale, s-au adresat episcopului care nu
le-a dat un rãspuns tranºant, ci i-a lãsat într-o oarecare suspensie. Din
aceastã cauzã, preoþii s-au crezut îndreptãþiþi sã revinã asupra declara-
þiei fãcute la subdiaconat, considerând cã s-ar putea dispensa de obliga-
þia de a þine cu stricteþe sistemul de administraþie a bunurilor temporale
cerut de episcopie.

Când, dupã demisia episcopului Dominic Jaquet, la cârma episcopiei
de Iaºi a fost numit, la 30 iulie 1903, pãrintele Iosif Malinowski, în cali-
tate de administrator apostolic, promotor hotãrât al disciplinei biseri-
ceºti, a rãmas uimit de schimbarea atitudinii tinerilor preoþi seculari,
care nu mai voiau sã se supunã sistemului de administraþie la care se
angajaserã cu 9 ani mai înainte. În scrisoarea sa cu nr. 290, din 20 iunie
1904, P. Malinowski face un studiu amãnunþit, juridic ºi psihologic al
problemei, în speranþa cã preoþii seculari se vor întoarce la promisi-
unea de mai înainte17.

La revenirea sa ca arhiepiscop-episcop de Iaºi, Mons. Camilli a fost
pus în faþa faptului cã preoþii diecezani indigeni, ridicaþi cu atâtea
jertfe în seminarul înfiinþat de dânsul, nu mai respectau sistemul de
administraþie fixat, pe motiv cã ar fi nedrept, cã îi împiedicã în apos-
tolat, cã nu þine cont de asigurarea pentru caz de boalã ori bãtrâneþe,
cã s-ar împotrivi chiar dreptului natural.

Ne putem imagina decepþia episcopului care punea comportarea
rebelã a preoþilor pe seama educaþiei necorespunzãtoare date de pãrinþii
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iezuiþi polonezi. Relaþiile dintre episcop ºi iezuiþi se rãcesc încât aceºtia
îºi dau seama cã trebuie sã pãrãseascã conducerea seminarului. Episco-
pul a trebuit sã facã apeluri disperate la alte ordine cãlugãreºti pentru
a primi preoþi care sã-i conducã ºi sã-i îndrume pe seminariºti. În lipsa
acestora, a trebuit sã se mulþumeascã un timp cu preoþi tineri, absolvenþi
ai seminarului sãu.

Vârsta înaintatã, decepþiile suferite, boala de rinichi care îl chinuia
îl fãceau sã fie violent ºi caustic faþã de preoþi, iar aceºtia, individual
sau colectiv, îl reclamau la SCPF sau chiar direct papei.

Arhiepiscopul îºi dã seama de aceasta ºi se plânge secretarului
SCPF, Mons. Veccia, spunând cã Roma nu-l mai susþine: „La Propa-
ganda da pi  di un anno nemmeno risponde alle mie lettere e ai quesiti
da me fatti in proposito, cosi che io davero non posso vantarmi di avere
l'appoggio di Roma” (De mai bine de un an, Propaganda nici nu-mi rãs-
punde cel puþin la scrisorile ºi cererile fãcute de mine, aºa încât, cu ade-
vãrat, nu pot sã mã laud cã am sprijin la Roma)18.

Nemulþumirea sa profundã faþã de clerul diecezan se vede ºi în scri-
soarea trimisã secretarului de stat al papei Pius al X-lea (cardinalul
Mery-del Val), unde îºi exprimã regretul cã a înfiinþat Seminarul din
Iaºi, care nu a dat roadele cele bune aºteptate de dânsul. În situaþia
grea în care se aflã, dacã nu va fi ajutat de papa, se vede obligat a-l
închide „per farla finita con i preti secolari” (s-o termine cu preoþii se-
culari).

E foarte îngrijorat de soarta seminariºtilor pe care îi are (vreo 24),
ca nu cumva sã ajungã niºte „laici vestiti da ecclesiastici” (laici îmbrã-
caþi în hainã preoþeascã).

Rostul adevãrat al unui seminar nu poate fi altul decât acela de a
pregãti adevãraþi apostoli: „non abbiamo bisogno di mercenari, che
esercitano su per gi  il mestiere di prete, ma abbiamo urgente bisogno
di veri apostoli” (Nu avem nevoie de mercenari care sã facã mai mult
sau mai puþin meserie de preot, ci avem nevoie urgentã de adevãraþi
apostoli)19.

Avea perfectã dreptate vlãdica N.I. Camilli. Aceasta este dorinþa
Divinului Mântuitor Cristos, ca apostolii sãi sã fie „sare a pãmântului
ºi luminã a lumii” (Mt 5,13-14). Dacã era convins cã preoþii sãi diece-
zani indigeni erau, pur ºi simplu, niºte mercenari, desigur, trebuia sã
punã mâna pe funie ºi sã-i alunge din templu, pentru cã scris este: „Casa
Tatãlui meu sã fie casã de rugãciune” (Mt 21,13).

Totuºi, într-o perioadã de început a vieþii bisericeºti organizate cu
cler autohton, ar fi fost necesarã mai multã înþelegere a caracterului lo-
calnicilor, fire domoalã, dar valoroasã. Proverbul românesc: „Cu o lin-
gurã de miere prinzi mai multe muºte decât cu un butoi de oþet” ar fi
trebuit sã i se sugereze vajnicului vlãdicã. Luându-i cu biniºorul, în 
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duhul blândeþii, ar fi obþinut, cu siguranþã, mai mult de la clerul sãu
diecezan indigen.

3.2. Raporturile episcopului Camilli cu Provincia Franciscanã
Divergenþele dintre episcop ºi OFMC din prima perioadã ca episcop

de Iaºi au continuat ºi în a doua perioadã, dar de pe o poziþie nouã, în-
trucât între timp se înfiinþase în Moldova Provincia Franciscanã pe
care episcopul n-o dorea înfiinþatã pe cuprinsul episcopiei sale, din care
cauzã a ºi demisionat în 1894.

În scrisoarea sa din 18 decembrie 1908 cãtre Mons. Veccia, secre-
tarul SCPF, citatã mai sus, în care se plângea de nemulþumirile ce le
avea din partea clerului secular, aºa de puþin format în spirit bisericesc
de cãtre iezuiþii polonezi, arhiepiscopul se referã ºi la „questo clero rego-
lare, il quale fa di tutto per stabilire qua diocesi in diocesi, stato in
stato, o paralizzando, o usurpando i diritti vescovili coll'appogio di Roma,
a quanto si dice” (acest cler franciscan, care face tot posibilul sã se con-
stituie ca o diecezã în diecezã, ca un stat în stat, paralizând sau uzurpând
drepturile episcopale cu sprijinul Romei, dupã câte se aude).

Formarea Provinciei Franciscane din cele zece parohii, împreunã cu
filialele date in perpetuum, privilegiul de exempþiune de care se bucura,
însemna pentru arhiepiscop o ºtirbire a integritãþii diecezei sale ºi a
jurisdicþiei, deoarece, în calitatea lor de cãlugãri, misionarii apostolici
din Moldova nu mai depindeau decât într-o oarecare mãsurã de dânsul.
În aceastã nouã situaþie, se iveau cazuri de coliziune a drepturilor care,
cu mai multã bunãvoinþã, s-ar fi putut rezolva pe loc. De fapt, divergen-
þele au fost aduse la cunoºtinþa forurilor supreme competente.

Arhiepiscopul se îndoia de suficienta pregãtire teologicã a misiona-
rilor franciscani trimiºi în misiunea Moldovei; voia sã fie înºtiinþat de
absenþa misionarilor din misiune; nu ºtia dacã are libertatea de a-i
conferi unui misionar OFMC o parohie oarecare ºi a-l îndepãrta ad nutum,
fãrã avizul superiorului provinciei OFMC; credea cã poate dispune de
misionarii cãlugãri pentru trebuinþele diecezei, fãrã avizul superiorului
provincial OFMC ºi fãrã a remunera Provincia pentru serviciul prestat
de misionar; nu ºtia exact cine putea fixa, în parohiile Proviniciei Fran-
ciscane, taxele pentru cult ºi contribuþiile pentru construirea biseri-
cilor ºi cine avea dreptul de a le controla; voia sã ºtie cine are dreptul
de a judeca necesitatea construcþiei ori restaurãrii bisericilor ºi clãdiri-
lor din parohiile Provinciei Franciscane ºi dacã preoþii cãlugãri trebuie
sã aibã învoirea episcopului pentru a cere pomanã ori contribuþii din
partea credincioºilor.

SCPF a încredinþat cercetarea acestor chestiuni expertului în drept bise-
ricesc Angelo Lucidi. Dupã o maturã examinare a problemelor ºi expli-
caþiile date de procuratorul general OFMC, expertul ºi-a prezentat pãre-
rile într-o broºurã de 34 pagini, intitulatã „Voto del Consultore intorno
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ad alcuni dubbi proposti da Mons. Camilli, vescovo di Iassi, e vertenza
tra il medesimo vescovo di Iassi e i religiosi Conventuali in Moldavia”20.

Se respectã jurisdicþia episcopului ca superior al diecezei, dar care
va þine seama de aceea a superiorului provinciei OFMC asupra misiona-
rilor subordonaþi lui în calitatea lor de cãlugãri ºi activând în niºte
parohii date Ordinului Franciscan spre administrare sau chiar ºi în
altele, dupã cum se prezintã situaþia. Pentru bunul mers al vieþii creº-
tine, armonizarea competenþelor este rezolvarea cea mai fericitã.

Având în vedere faptul constituirii canonice a Provinciei Francis-
cane „Sfântul Iosif” din Moldova, prin decretul din 26 iulie 1895 al
SCPF, este evident exageratã afirmaþia arhiepiscopului Camilii, care o
considerã ca „o diecezã în diecezã”, sau cã acest cler regular „parali-
zeazã ºi uzurpã drepturile episcopale”. Judecând sine ira et studio, în
spirit adevãrat creºtin, catolic, existenþa pe deplin justificatã pe terito-
riul Diecezei Catolice de Iaºi a Provinciei Franciscane ºi a Seminarului
Franciscan trebuie consideratã în perspectiva propãºirii Bisericii locale
din Moldova pentru încurajarea vocaþiilor preoþeºti, pentru impulsio-
narea vieþii spirituale care „izvorãºte dintr-o sfântã emulaþie între cle-
rul secular ºi regular”21.

Divergenþele dintre arhiepiscop ºi clerul diecezan, pe de o parte, cu
Provincia Franciscanã, pe de alta, scot în evidenþã deosebirile de
vederi, dificultãþile reale legate de persoane cu temperamente insufi-
cient temperate, de stãri de lucruri insuficient înþelese; ele atestã fap-
tul cã diferitele motive invocate de unii ºi alþii nu au fost armonizate
într-un orizont unitar, care ar fi putut contribui într-o mãsurã mai
mare la dezvoltarea vieþii diecezane catolice în Moldova. Înainte de toate,
era datoria arhiereului Camilli sã procedeze de o manierã fortiter et
suaviter (cu tãrie, dar ºi bunãtate), deci nu numai fortiter.

4. Stemele episcopului N.I. Camilli
Actele oficiale ale activitãþii pastorale a episcopului, ºi apoi ale arhie-

piscopului-episcopului Camilli, poartã pe frontispiciul lor un ansamblu
de semne ºi devizele alese de dânsul ca o expresie a orientãrii sale. Litera-
tura pastoralã a episcopului ºi arhiepiscopului Camilli ne oferã trei
steme diferite.

Prima este cea folositã în perioada de episcop vizitator apostolic al
Moldovei (1881-1884). Pe lângã semnul distinctiv episcopal, pãlãria ºi ca-
nafurile marginale, corpul central al stemei cuprinde:

a) partea superioarã, reprezentând douã braþe încruciºate, acelea
ale lui Cristos ºi ale sfântului Francisc de Assisi, ambele având mâna strã-
punsã. Între braþe, ca ºi deasupra ecusonului, se aflã crucea, semnul
mântuirii prin Cristos Isus. Reprezentarea este specific franciscanã.
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Prin aceasta, episcopul Camilli îºi exprimã apartenenþa sa la OFMC în
care s-a format;

b) cea mai mare parte a ecusonului este dominatã de figura sfântu-
lui Iosif, bust, cu Pruncul Isus cãruia i-a fost tatã purtãtor de grijã, pe
braþul stâng, iar în mâna dreaptã, crinul, simbolul fecioriei (soþul fecio-
relnic al Mariei). Dedesubtul persoanelor, un nor, simbol al îndurãrii
divine („Domnul care dã ploaie pãmântului”, Ps 146,8), dar ºi al efeme-
rului („Viaþa noastrã va trece ca urma unui nor”, Înþ 2,4);

c) în partea inferioarã a ecusonului se aflã un vas, de asemenea, sim-
bol al curãþiei: „Cine se va pãstra curat, va fi ca un vas vrednic de cinste”
(2Tim 2,21).

d) deviza SUB TUUM PRAESIDIUM (Sub ocrotirea ta), din partea de
jos a stemei, indicã devoþiunea specialã pe care episcopul Camilli a nu-
trit-o toatã viaþa faþã de patronul Bisericii Universale ºi unul dintre patro-
nii sãi personali, cãruia i-a dedicat mai multe lucrãri, contribuind la
rãspândirea cultului sãu, sub patronajul cãruia a aºezat ºi Seminarul
Diecezan din Iaºi (Anexa 3).

A doua stemã este folositã de episcopul N.I. Camilli în prima peri-
oadã a pãstoririi sale ca episcop de Iaºi (1884-1894):

a) pãlãria, crucea, canafurile ºi emblema franciscanã sunt ca ºi în
prima stemã;

b) sub emblemã, restul suprafeþei ecusonului e împãrþit în douã:
partea stângã e acoperitã de figura întreagã a sfântului Iosif cu Prun-
cul Isus în braþul stâng, iar în partea dreaptã, un leu, simbol al tãriei
ºi curajului: „Cel mai viteaz, care are inima ca de leu...” (2Sam 17,10);

c) deviza: ITE AD IOSEPH (Mergeþi la Iosif), înscrisã în partea de
jos a stemei, aratã ataºamentul constant al episcopului Camilli faþã de
marele patriarh al poporului lui Dumnezeu (Anexa 4).

Stema a treia este cea legatã de ultima perioadã a vieþii Mons.
Camilli (1904-1915), ca arhiepiscop-episcop de Iaºi. Faþã de anterioa-
rele, ea are urmãtoarele amãnunte speciale: 

a) canafurile laterale sunt în patru trepte;
b) crucea este perpendicularã pe ecuson, cu douã braþe pe orizon-

talã, distinctivul arhiepiscopal; 
c) ecusonul este modificat numai în partea superioarã în care em-

blema franciscanã este înlocuitã cu semnul soarelui, simbol al drep-
tãþii: „ªi va rãsãri pentru voi... soarele dreptãþii” (Mal 3,20), simbol care
trebuie pus în legãturã cu deviza: IUSTITIA DUCE NON FLECTAR
(Condus de dreptate, nu voi fi doborât);

d) de ecuson atârnã o medalie, aceea a Coroanei României cu care a
fost distins de cãtre Regele Carol I în anul 1894 (Anexa 4).

5. Moartea arhiepiscopului-episcopului N. I. Camilli
Sfârºitul anului 1915 a adus cu sine ºi sfârºitul vieþii pãmânteºti a

arhiepiscopului-episcopului Camilli. Împlinise la 23 aprilie acel an vârsta
de 75 de ani. Cu doi ani mai înainte a avut marea bucurie de a sãrbãtori
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jubileul de 50 de ani de preoþie chiar în localitate sa de baºtinã, Mon-
terubbiano: „între concetãþenii mei, care au sãrbãtorit cu atâta râvnã
de credinþã vie, de sincerã sfinþenie ºi adevãratã evlavie creºtineascã,
aniversarea de 50 de ani a primei mele Liturghii”22. Mai înainte, în
decembrie 1906, a sãrbãtorit la Iaºi jubileul de 25 de ani de episcopat. 

La 4 decembrie 1915, împlinise 52 de ani de la hirotonirea preo-
þeascã ºi 34 de ani de la consacrarea episcopalã. L-a costat foarte mult
paralizia de care a fost lovit, pe la începutul anului 1913, preþiosul sãu
vicar general, pr. Iosif Malinowski. Era suferind de rinichi, ceea ce
explicã nervozitatea lui din ce în ce mai pronunþatã în ultimii ani. Cu
toate acestea, nu se cruþa: 

„Mulþumitã Domnului, cu toatã vârsta mea înaintatã de 73 de ani împliniþi
[scrie în epistola sa pastoralã din 14 ianuarie 1913], nici de una nu bag de
seamã, nici am sufletul meu cinstit mie, fãrã numai ca sã sãvârºesc aler-
garea mea cu bucurie, ºi slujba care am luat de la Domnul Isus (Fap 20,24),
fãcând numai acel bine pe care-l pot face sufletelor încredinþate mie23.

Într-adevãr, a muncit cu perseverenþã, fãrã ºovãire, pânã la ultima su-
flare, convins cã nu-ºi face decât datoria. „Chiar în dimineaþa zilei de
30 decembrie, când ºi-a dat obºtescul sfârºit, gândul lui zbura la muncã
ºi le spunea servitorilor sã-l îmbrace, cã avea de lucru”24. Sãrbãtorise
Crãciunul împreunã cu preoþii de la parohie ºi de la Seminar, prezenþi
în Iaºi.

Pe data de 28 decembrie 1915, nota în condica arhiepiscopalã, pe care
o þinea dânsul (se observã scrisul unei mâini tremurânde), primirea
sumei de 70 de lei de la preotul Anton Mãrghit pentru zece cãrþi de rugã-
ciune. În ziua urmãtoare, 29 decembrie, preotul Grigore Enariu, direc-
torul Seminarului, invitat de preotul Nazareno Cippolloni, parohul din
Luizi-Cãlugãra, sã meargã la dânsul, cere învoirea Mons. Camilli. Acesta
îi îngãduie bucuros. A doua zi, 30 decembrie, pãrintele Enariu primeºte
o telegramã din Iaºi, unde scrie cã arhiepiscopul a murit25.

Ceremonia înmormântãrii a fost celebratã de cãtre arhiepiscopul ro-
mano-catolic de Bucureºti, Raimund Netzhammer, înconjurat de un
sobor mare de preoþi26. Trupul neînsufleþit al arhiepiscopului a fost înmor-
mântat în catedrala catolicã din Iaºi, în faþa bãncii de împãrtãºanie,
spre sud. Mormântul este strãjuit de urmãtorul epitaf:

(traducere)
„Aici odihnesc în pace, aºteptând învierea morþilor, rãmãºiþele pãmânteºti
ale Prea Ilustrului ºi Prea Cucernicului Stãpân Nicolae Iosif Camilli, mai
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22 N.I CAMILLI, EP nr. 3129, Iaºi 1913, 4.
23 N.I CAMILLI, EP nr. 3129, Iaºi 1913, 4.
24 U. CIPOLLONI, Cuvântare funebrã la înmormântarea ÎPS arh.ep. Camilli, Iaºi

1916, 12.
25 IO. Relatarea P.C.P Francisc Cojocea, pensionar Huºi (înregistrare).
26 Anexele 5 ºi 6.



înainte cãlugãr în Ord. Min. Conv., misionar apostolic, care a fost consacrat
episcop de Mosinopolis, la Roma, pe data de 4 decembrie 1881, i s-a încre-
dinþat misiunea de vizitator apostolic în Moldova. Apoi, la 27 iunie 1884, a
fost numit ca prim-episcop al Diecezei de Iaºi nou înfiinþate. A deschis Semi-
narul Diecezan. În douã rânduri a condus poporul [catolic din Moldova] ca
un pãstor vigilent. Apreciindu-i meritele, Pius al X-lea l-a numit conte ºi
asistent la Tronul Pontifical. De asemenea, ºi Carol I, primul rege al Româ-
niei, având în vedere marile merite ºi virtuþi ale acestui arhiereu, l-a deco-
rat cu distincþia Coroana Românei în gradul de comandor. În anul al 76-lea
al vieþii sale, plin de merite, a fost chemat în Patria Cereascã, în ziua de 30
decembrie 1915. A fost înmormântat aici, în biserica noastrã catedralã, cu
toatã cinstea, fiind de faþã Prea Ilustrul ºi Prea Cucernicul Raymund
Netzhammer OSB, arhiepiscop de Bucureºti, în ziua de 2 ianuarie 1916.
Rugaþi-vã pentru el27.

În cronica seminarului Diecezan din Iaºi, prefectul de studii de
atunci, viitorul episcop Mihai Robu, scria, la 2 ianuarie 1916:

Illustrissimus Dominus Nic.-Iosephus Camilli fundavit hoc seminarium, ob
quod factum ei gratitudinem servare debemus. Fuit vir plenus fide et zelo
Dei, sed charactere parum facili et amoeno, nimis severus cum sacerdoti-
bus... Si intentiones eius iustae fuerunt et rectae, earum executio infelix
fuit ob defectum benignitatis... Ad eius sepulchrum omnia jam oblivioni
tradentur. R.I.P.” (Prea Ilustrul Stãpân N. I. Camilli a înfiinþat acest semi-
nar, pentru care fapt trebuie sã-i fim recunoscãtori. A fost un bãrbat plin
de credinþã ºi râvnã pentru Dumnezeu, dar de un caracter dificil, prea
aspru cu preoþii... Dacã intenþiile sale au fost bune ºi drepte, realizarea lor
a fost nefericitã, din cauza lipsei de blândeþe. La mormântul lui, toate se
dau uitãrii. Odihneascã-se în pace)28.

Ultimul sãu vicar general, P. Ulderic Cipolloni, doi ani cât a stat
lângã dânsul, l-a cunoscut bine ºi-l descrie astfel: 

Mons. Camilli a fost omul datoriei: era pãtruns în adâncul inimii de marea rãs-
pundere ce o avea în faþa lui Dumnezeu pentru povara grea pe care o pri-
mise ºi, de aceea, nu slãbea niciodatã în râvna pentru cele dumnezeieºti. O
fi fost, ce-i drept, câteodatã chiar ºi aspru cu preoþii, însã ar fi pãcat sã se
creadã cã era rãu la inimã. De multe ori mi-a mãrturisit cã tare îl mistuie
focul dragostei pentru Dumnezeu ºi credea cã Domnul nu era îndeajuns de
slujit29.
A fost simplu, a iubit foarte mult viaþa ascunsã... a urât fala;... cu o exacti-
tate matematicã îºi împlinea datoriile sale personale de preot ºi de creºtin.
A fost un om ce arareori se gãseºte ºi se întâlneºte30.
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27 Vezi textul latin în Anexa 7.
28 ASDI, Dosar nr. 58 (Diarium 1906 - 1930), ff. 133 - 134.
29 U. CIPOLLONI, Cuvântare funebrã..., 11.
30 U. CIPOLLONI., Cuvântare funebrã..., 13.
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Un contemporan care l-a cunoscut îndeaproape, ºi activitatea lui în
România, scrie despre dânsul: 

Avea o imensã idee despre vrednicia preoþeascã ºi era gelos din cale-afarã
de prestigiul ei. Din pricina aceasta, pãrea uneori prea aspru. A avut însã
o inimã de aur, suflet curat ºi cugetul limpede. Numele lui Camilli a apãrut
rar în presã... I-a plãcut viaþa retrasã, de cãlugãr smerit. Nimic nu i-a fost
mai urât decât reclama seacã ºi asurzitoare. Când a murit, însã, ieºenii toþi
au simþit cã din mijlocul lor a dispãrut cãlugãrul cuvios, vrednicul ierarh,
bunul român care a fost Camilli. Deºi nu era român prin obârºie, a fost un
mare român prin sentimentele lui, prin serviciile aduse românismului31.

ªi tot acelaºi contemporan mai noteazã cã, dacã ar fi sã-i scrie dân-
sul epitaful, ar scrie aºa: „Aici odihnesc oasele robului lui Dumnezeu,
N.I. Camilli, arhiepiscop-episcop al Iaºilor, arhiereul care, de la 1881 la
1915, în scaunul episcopiei sale, ori la Roma, dreapta credinþã a proslã-
vit, românismul a slujit”32.

Nota de severitate este exprimatã ºi în caracterizarea întâlnitã într-
o publicaþie ulterioarã: „Severus cum omnibus, rigorissimus ad tuen-
dam ac promovendam disciplinam ecclesiasticam, qua de causa odiosus
evasit pluribus ex utroque clero. Tamen vigilantissimus in pastora-
tione animarum” (Sever cu toþi, foarte rigorist în apãrarea ºi promo-
varea disciplinei bisericeºti, din care cauzã a devenit odios multora din
clerul atât secular, cât ºi regular. Totuºi, foarte vigilent în pãstorirea
sufletelor)33.

Ca o încununare a elogiilor binemeritate de marele nostru arhiereu,
se cuvine a menþiona aici ºi cele scrise de savantul istoriograf N. Iorga
în ziarul Neamul românesc: 

La Iaºi, s-a stins episcopul catolic Camilli... El moare pe pãmântul nostru,
reprezentând la Iaºi ideea latinã... care a produs în ultimele decenii o
însemnatã miºcare culturalã. Studiile adânci ºi precise ale pãrintelui Auner,
formarea în seminariile catolice a unei pleiade de catolici români, care, ca
preotul Ferenþ [Ioan] din Iaºi... servesc râvnitor cunoaºterea trecutului
nostru34.
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31 M. CARADA-TEODORIAN, „N.I. Camilli", Rvc 5/1 (1916) 59.
32 M. CARADA-TEODORIAN, „N.I. Camilli", Rvc 5/1 (1916) 60.
33 Schematismus Provinciae S. Iosephus OFMC in Moldavia pro anno D. 1935,

Serafica, Sãbãoani 1935, 87.
34 N. IORGA, „Trei mari dispãruþi", Neamul românesc 11/2 (Bucureºti, 10 ianuarie

1916) 1.



Anexa 1

1894/G.
JASSIEN.

Ab erecta Dioecesi Jassien. anno vigesimoquinto labente, Rmus Dnus
Nicolaus Josephus Camilli Archiepiscopus Episcopus Jassien. Sancti-
ssimum Dominum Nostrum Pium Papam X. Supplex rogavit, ut eidem
Dioecesi adhuc caelesti Patrono carenti Deiparam in Caelum Assum-
ptam ceu Patronam principalem attribuere dignaretur. Siquidem, atten-
tis regionis illius locorum adiunctis, quae ad iuris tramitem Patroni
electionem peragendam praepediunt, ipse Rmus Episcopus Virginem
Mariam sideribus receptam proposuit (suffragia insimul exquirens)
RR. PP. Vigintiseptem Paroeciarum Administratoribus quae Dioecesim
constituunt, utpote interpretibus, ac Fidelis Plebis vota depromenti-
bus: quorum numero tres et viginti Deiparae Assumptionem libenter
universae Dioeceseos Patronam rite declarandam assensi sunt. Quibus
omnibus eidem Sanctissimo Domino Nostro ab infrascripto Cardinali
Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, Sanctitas Sua, a prae-
scripta forma ordinaria quoad electionem benigne dispensando, Ma-
riam Virginem in Caelum Assumptam Jassien. Dioeceseos praecipuam
apud Deum Patronam suprema Auctoritate Sua declaravit et consti-
tuit; omnibus privilegiis atque honorificentiis eidem attributis, quae
locorum Patronis de iure competunt. Contrariis non obstantibus qui-
buscunque. Die 12 Januarii 1910.
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METANOIA. ASPECTE SOCIALE 
ÎN LUMINA ÎMPÃRÃÞIEI LUI DUMNEZEU

Lucian FARCAª
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Vestea creºtinã despre mântuirea oamenilor lasã sã se înþeleagã,
fãrã îndoialã, faptul cã stãpânirea lui Dumnezeu reprezintã darul con-
diþionat prin care procesul metanoia devine posibil1. Isus a proclamat
lucrul acesta ca vestitor al evangheliei lui Dumnezeu: „Timpul s-a îm-
plinit, împãrãþia lui Dumnezeu este aproape. Convertiþi-vã ºi credeþi în
evanghelie!” (Mc 1,15)2. Având în vedere aceastã realitate, pot fi gândite
perspective ale convertirii sociale. Aici trebuie avut în vedere faptul cã
ambele comunitãþi – Biserica ºi societatea – au de îndeplinit misiuni
specifice în slujirea împãrãþiei lui Dumnezeu3. Într-un prim pas al reflec-
þiilor ce urmeazã, va fi prezentatã împãrãþia lui Dumnezeu din punct
de vedere biblic, istoric ºi teologic-etic cu intenþia de a arãta legãturile
dintre stãpânirea lui Dumnezeu ºi convertire. Într-un al doilea pas,
trebuie reflectatã triada credinþã, speranþã, iubire – înþeleasã ca forþã
constructivã a comunitãþii – în lumina împãrãþiei lui Dumnezeu. Aceastã
triadã trebuie sã cuprindã dimensiunea socialã, ºi astfel, sã deschidã
spaþii de acþiune pentru convertire. În sfârºit, într-un al treilea pas, se
va acorda atenþie fenomenelor socio-culturale ale schimbãrii valorilor,
care ar putea oferi ºanse pentru procesul convertirii în societatea de
astãzi. 

1. Împãrãþia lui Dumnezeu ºi metanoia
O privire asupra evoluþiei istorice a conceptului4 de „împãrãþie” ºi

„stãpânire a lui Dumnezeu” oferã posibilitatea de a constata diferite 

1 În acest studiu am preluat ºi tradus în limba românã capitolul al V-lea din teza de
doctorat pe care am susþinut-o în anul 2000 la Universitatea din Bochum, Germania.
Având ca titlu „Metanoia - Dimensiunea socialã. Convertirea din pãcatul social ºi trans-
formarea structurilor pãcatului”, teza a fost publicatã în limba germanã la Editura
Sapientia (Iaºi), în 2002.

2 Cf. par., Mt 4,12.17; Lc 4,14º.u. Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-
Werdens. Praktisch-theologische Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen
christlich motivierter Erneuerung, Würzburg 1989.

3 Cf. GS 36 ºi, legat de acest numãr, cf. (capitolul al III-lea al primei pãrþi)
comentariul lui A. AUER, în: LThK.E, III (1968), 377-397, 385º.u.

4 Existã o diferenþã între stãpânire ºi împãrãþie: stãpânirea aratã puterea exerci-
tatã de Dumnezeu spre mântuirea oamenilor, în timp ce împãrãþia indicã, mai degrabã,
spaþiul instituþional. Cf. R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, în BThW4, 468-478, 468;
A. LINDEMANN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes – IV. Neues Testament und
spätantikes Judentum”, TRE 15 (1986) 196-218, 196; M. KNAPP, „Herrschaft Gottes,
Reich Gottes – II. Theologiegeschichtlich, III. Systematisch-theologisch”, în LThK3, V
(1996), 31-37.
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aspecte ale legãturilor reciproce dintre împãrãþia lui Dumnezeu ºi
metanoia. Într-adevãr, oferta mântuirii din partea lui Dumnezeu are
loc în istoria mântuirii, însã realizarea ei are nevoie de disponibilitatea
convertirii oamenilor. În acest sens, trebuie reþinut faptul cã, în dife-
rite contexte, sensul stãpânirii lui Dumnezeu a influenþat diferite ºanse
ale convertirii. În sens biblic, pot fi vãzute perspectivele largi, în care acþi-
unea lui Dumnezeu are în vedere omul întreg. Înþelegerile unilaterale,
în cadrul evoluþiei istorice, a conceptelor de „împãrãþie a lui Dum-
nezeu”, „om”, „Bisericã” ºi „lume” au afectat negativ ºansele conver-
tirii. O teologie reînnoitã, care are în vedere stãpânirea lui Dumnezeu,
Biserica ºi realitatea lumii, face posibilã prezentarea perspectivelor
legate de dimensiunea socialã a convertirii în contextul vieþii moderne. 

1.1. Contururi biblice
Atât în Vechiul Testament, cât ºi în Noul Testament, stãpânirea ºi

împãrãþia lui Dumnezeu au pentru credinþã o semnificaþie centralã5.
Aici, perspectivele convertirii stau întotdeauna în strânsã legãturã cu
credinþa în Dumnezeu, eliberatorul poporului ales ºi creatorul lumii în-
tregi6. Participarea la împãrãþia lui Dumnezeu cere disponibilitatea
convertirii, care face ca darul mântuitor al lui Dumnezeu ºi acceptarea
sa din partea omului sã devinã realitate7.

a) În Vechiul Testament, poporul credincios, Israel, mãrturiseºte
revelaþia lui Dumnezeu în lume ºi impunerea stãpânirii sale în
favoarea aleºilor sãi. Rãspunsul de credinþã al oamenilor dat iniþiativei
salvifice a lui Dumnezeu trebuia sã cuprindã participarea personalã ºi
socialã la edificarea vieþii comunitare în solidaritate. Dimensiunea verti-
calã a stãpânirii lui Dumnezeu în lume a devenit o provocare pentru
responsabilitatea faþã de condiþiile orizontale ale spaþiului de viaþã din-
tre oameni. În tensiunea dintre promisiune ºi împlinire, experienþa mân-
tuirii trebuia înþeleasã ca bazã pentru acþiunea omeneascã.

Caracteristic pentru ideile de stãpânire ºi de împãrãþie a lui Dum-
nezeu este, deja de pe vremea patriarhilor, credinþa în „Dumnezeul trans-
cendent ºi personal al pãrinþilor”, care se descoperã în lume celor aleºi
de el, îi adunã împreunã ca fraþi ºi surori în spiritul solidaritãþii sale prac-
ticate faþã de oameni, îi apãrã împotriva atacurilor ºi li se descoperã
istoric, în tensiunea dintre promisiune ºi împlinire (urmaºi ºi þarã), ca
cel care merge împreunã ºi este prezent pentru ei (cf. Gen 10-50)8.
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5 Cf. E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes – I. Biblisch-theologisch. 1. Altes
Testament”, în LThK3, V (1996), 26-28, 26; H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich
Gottes – I. Biblisch-theologisch. 2. Frühjudentum; 3. Neues Testament”, în LThK3, V
(1996), 28-31, 29; R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, 468.

6 Cf. J.B. BAUER, „Umkehr”, în BThW4, 544-546, 544º.u.
7 Cf. R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, 474º.u.
8 E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 26. Mai pe larg despre aceasta ºi

despre mãrturia fundamentalã a credinþei în Vechiul Testament, cf. J. SCHREINER,
Theologie des Alten Testaments (Die Neue Echter Bibel: Ergänzungsband, 1),
Würzburg 1995, 57-65.



Experienþa de credinþã a faptelor minunate salvifice din timpul marii
eliberãri din sclavia egipteanã implicã un rãspuns corespunzãtor din
partea poporului, care trebuie sã se dovedeascã corespunzãtor, alãturi
de actul de credinþã al recunoaºterii lui Dumnezeu Eliberatorul, ºi în co-
edificarea unei societãþi noi în libertate ºi bine comun pentru toþi9.

Pentru construirea unei societãþi noi, nu este suficientã eliberarea
de mecanismele exploatatoare strãine ºi exterioare. Pentru aceasta, este
necesarã ºi convertirea interioarã a poporului ºi a membrilor sãi. Mo-
mentele de dezamãgire legate de edificarea noii vieþi în Þara Fãgãduitã
aratã cã eliberarea divinã de situaþiile duºmãnoase strãine n-a gãsit
întotdeauna, la oameni ºi în practica socialã, ecoul aºteptat al unei
libertãþi personale ºi sociale. De aceea, se vorbeºte despre o pervertire
a idealului teocratic al stãpânirii lui Dumnezeu ºi despre necesitatea
unei critici faþã de aceastã situaþie.

În opoziþie cu pervertirea idealului teocratic, apãrutã în Israel, ºi cu
critica la adresa indignãrii ºi incapacitãþii poporului îndepãrtat de
Iahve de a corespunde exigenþei etice a stãpânirii ºi împãrãþiei lui
Dumnezeu (cf. Ex 19,5º.u.), profetismul preexilic a anunþat cã stãpâni-
rea regeascã a lui Iahve asupra Sionului grãbeºte spre cunoaºterea
judecãþii (cf. Is 6,1-11) ºi va pune capãt oricãrei aroganþe faþã de Dum-
nezeu în Israel (cf. Am 8,2; Ez 7,2) ºi lumii popoarelor (cf. Is 10,5-15)10.

Prãbuºirea monarhiei davidice înseamnã o îndepãrtare de Dumnezeu
ºi, totodatã, un eºec grav în domeniul politic, economic ºi socio-cul-
tural. În acest context poate fi înþeles discursul despre dimensiunile so-
ciale ale pãcatului, care scoate în evidenþã mari contradicþii sociale în
comparaþie cu mântuirea lui Dumnezeu ºi cu binele oamenilor11.

Proporþia rãului, necredinþa poporului ºi respingerea din partea
acestuia a convertirii justificã experienþa exilului. Aceasta este inter-
pretatã, mai întâi, ca pedeapsã, însã ulterior este vãzutã ca ocazie de
convertire12. Întoarcerea din exil favorizeazã o aprofundare a concepþiei
despre stãpânirea lui Dumnezeu în trãsãturile ei escatologice, ºi scoate
în evidenþã dispoziþia lui Dumnezeu de a ierta poporul suferind. În
acest context, perspectivele convertirii se îmbogãþesc cu dimensiuni
interioare în inima omului, în timp ce concepþia despre poporul ales,
Israel, trece într-un plan secundar, din cauza unor idei apocaliptice în
favoarea unui privilegiat „rest sfânt”13.
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9 Cf. J. SCHREINER, Theologie des Alten Testaments, 193º.u.
10 E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 27.
11 De semnificaþia veterotestamentarã a pãcatului aparþine convingerea cã pãcatul

„nu este o problemã care sã-l priveascã doar pe individ”, ci ºi comunitatea: F. REITERER,
„Sünde-Sühne” (AT), în BthW4, 515-521, 515. Despre aspectele sociale ale pãcatului în
raport cu delicte sociale, cf., tot acolo, în continuare 516º.u.

12 Cf. E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 27; J. SCHREINER, Theologie des
Alten Testaments, 246.

13 Cf. E. HAAG, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 27; R. SCHNACKENBURG, „Reich
Gottes”, 470.
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Dimensiunea escatologicã a împãrãþiei lui Dumnezeu ºi a chemãrii
la convertire, legatã de aceasta, va ocupa un loc important în predica
lui Isus despre basileia lui Dumnezeu14. În aceastã dimensiune este
integratã speranþa într-o creaþie transformatã, cu perspectiva unui cer
nou ºi a unui pãmânt nou15.

b) În Noul Testament, conceptul de „stãpânire a lui Dumnezeu” dã
expresie conþinutului central al mesajului lui Isus16. În predica lui Isus
despre împãrãþia lui Dumnezeu are loc o schimbare teologicã. Situaþia
judecãþii pe care el o presupune (cf. Mt 3,7-12 ºi par.; Lc 13,3.5), asemenea
lui Ioan Botezãtorul, ca urmare a tradiþiei deuteronomice (cf. Dan 9,3-
19; Bar 1,15-2,10; Hen (etiop.) 93,8º.u.), este înlocuitã prin proclama-
rea mântuirii escatologice pentru Israel. Aceasta are loc în fericirea
„sãracilor”, cãrora li se atribuie împãrãþia lui Dumnezeu (cf. Lc 6,20º.u.;
par.), sau în anunþarea apropierii stãpânirii lui Dumnezeu (cf. Mc 1,5;
Lc 10,9; par.)17.

Dacã se pune întrebarea referitoare la esenþialul convertirii în pre-
dica lui Isus, trebuie avute în vedere expresiile a se converti ºi a deveni
copil18. Întoarcerea de la rãu, de la pãcat, ºi asceza sau postul sunt, fãrã
îndoialã, semne ale convertirii, dar ele nu constituie nicicum esenþialul
convertirii,

ci, într-un mod propriu, orientarea inimii spre Dumnezeu, asemenea copi-
ilor, care se lasã conduºi fãrã rãutate ºi plini de încredere fãrã margini. Ade-
vãrata convertire, aºa cum o vede Isus, este acolo unde omul nu se mai încrede
în sine însuºi, când el nu mai doreºte sã realizeze propria-i mântuire cu pute-
rile sale, ci înceteazã de a mai privi la sine, se încrede în Dumnezeu ºi de
la el aºteaptã toatã mântuirea19.
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14 Cf. R. SCHNACKENBURG, „Reich Gottes”, 470º.u.
15 Mântuirea finalã va face suferinþa uitatã, iar bucuria îi va umple pe oameni: „Cãci

nenorocirile din vremurile de demult au fost uitate ºi stau departe de ochii mei. Pentru
cã eu voi face ceruri noi ºi pãmânt nou. Nimeni nu-ºi va mai aduce aminte de vremurile
trecute ºi nimãnui nu-i vor mai veni în minte” (Is 65,16c-17).

16 Cf. H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 29.
17 Cf. H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 29.
18 Mt 18,2-3: „Chemând la sine un copil, l-a pus în mijlocul lor ºi le-a spus: «Adevãr

vã spun, dacã nu vã veþi întoarce ºi nu veþi deveni asemenea copiilor, nu veþi intra în
împãrãþia cerurilor»”.

19 J.B. BAUER, „Umkehr”, 545. În acest loc, trebuie avut în vedere faptul cã, pentru
Isus, tatã era desemnarea tipicã a lui Dumnezeu; el este Abba – „Tata”, „Tãticul”. Acest
mod de adresare se raporteazã la profunda relaþie dintre Isus ºi Dumnezeu ºi, din acest
motiv, ea nu trebuie minimalizatã. „Ar fi greºitã o devalorizare a acestei forme de adre-
sare cãtre Dumnezeu, în sensul unei minimalizãri, adicã s-ar face din Domnul ºi Stã-
pânul doar un «tãtic drãguþ», în jurul cãruia copiii ar sãri dupã cum vor ei. Faptul cã
Dumnezeu, cãruia Isus i se adreseazã cu «Abba», rãmâne Domn ºi Suveran este arãtat
deja de rugãciunea Tatãl nostru, în care se cere de la «Abba» sã se impunã ca Domn ºi
Rege”, H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, Stuttgart 1983, 84.



Perspectivele convertirii sociale, în lumina împãrãþiei lui Dumnezeu,
pot fi arãtate din modul în care Isus a înþeles ºi a proclamat stãpânirea
divinã în cheie escatologicã. Cã Isus i se adreseazã lui Dumnezeu cu
„Abba” ºi-i învaþã pe ucenicii sãi sã se roage la fel, nu presupune o con-
ºtiinþã specialã de Fiu a lui Isus20, ci tocmai faptul cã stãpânirea esca-
tologicã a lui Dumnezeu a început deja în predica ºi în faptele sale sal-
vifice: „Isus îl proclamã pe Dumnezeu care poate fi invocat ca «Abba»,
însã tocmai prin aceasta el îl proclamã pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul
escatologic, a cãrui stãpânire este proclamatã de Isus deja ca un eveni-
ment prezent”21. În legãturã cu aceastã idee a lui Isus despre stãpânire,
trebuie lãmuritã problematica convertirii sociale. Zorii împãrãþiei lui
Dumnezeu în semnele experimentate concret sunt evidenþiate în mod
deosebit în Evanghelia dupã Luca22. Între mântuirea escatologicã a lui
Dumnezeu, iniþiatã deja în Isus, ºi marea bucurie care se naºte în acest
context are loc procesul metanoia ca efect al îndurãrii lui Dumnezeu
faþã de poporul sãu. H. Merklein a atras atenþia cu privire la ispita ºi
greºeala de a interpreta metanoia ca pe un act religios al fiecãruia (par-
ticular). În discuþiile pline de tensiune dintre Isus, vestitorul ºi reali-
zatorul stãpânirii lui Dumnezeu, ºi criticii sãi orientaþi fariseic, care
cereau pentru dobândirea împãrãþiei lui Dumnezeu o strictã respectare
moralã a Torei ºi, corespunzãtor acesteia, o convertire a pãcãtosului,
Isus le anunþã pãcãtoºilor împãrãþia lui Dumnezeu înainte ca aceºtia sã
o fi putut merita printr-o convertire doveditã.

Bucuria pentru ceea ce a fost gãsit din nou, în Lc 1523, trebuie înþe-
leasã în strânsã legãturã cu marele eveniment salvific pentru poporul
israelit, ºi nu doar pentru indivizi particulari24.

Faptul cã Isus se îndreaptã cãtre cei pãcãtoºi ºi interpreteazã comu-
niunea cu ei ca un act al regãsirii se integreazã cu interioarã consec-
venþã în cadrul mesajului sãu escatologic. Cãci, dacã este adevãrat cã
Isus, prin proclamarea stãpânirii lui Dumnezeu, promite mântuirea esca-
tologicã ºi o anunþã ca un eveniment deja prezent nenorocirii colective
în care se afla Israelul, conform gândirii sale, aceasta poate însemna, 
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20 Aici, H. Merklein contrazice teza lui J. Jeremias ºi a lui H. Schürmann, care vor
sã vadã în formula de adresare Abba conºtiinþa de fiu datoratã unei revelaþii speciale
a lui Isus. Cf. H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, 89º.u.

21 H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, 91. Cf., acolo, în nota 133,
alte trimiteri cãtre W. SCHRAGE, „Theologie und Christologie bei Paulus und Jesus auf
dem Hintergrund der modernen Gottesfrage”, în EvTh 36 (1976) 121-154, 135º.u.

22 Cf. H. MERKLEIN, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 29. Mai pe larg, cf. la R.
SCHNACKENBURG, „Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien”, în HThK,
Supplementband IV, Freiburg-Basel-Wien 1993, 161-167, unde Isus este prezentat ca
vestitorul evangheliei harului.

23 Oaia (v. 6); drahma (v. 9); fiul (vv. 24.27.32).
24 Cf. expunerea detailatã a lui H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft,

77-91: „Die Tilgung der Schuldvergangenheit Israels – Jesu Botschaft von der eschatolo-
gischen Güte Gottes” (Iertarea trecutul pãcãtos al Israelului – vestea lui Isus despre
bunãtatea escatologicã a lui Dumnezeu).
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desigur, cã trecutul pãcãtos al Israelului ºi-a pierdut rostul înaintea lui
Dumnezeu ºi pornind de la Dumnezeu. Acþiunea de alegere a lui Dum-
nezeu nou proclamatã, escatologicã, iartã trecutul pãcãtos al Israelului.
Bunãtatea lui Dumnezeu, dupã cum ne vorbeºte ea în parabola noas-
trã25, este bunãtatea lui Dumnezeu care acþioneazã escatologic, care, de
dragul acþiunii sale mântuitoare escatologice, nu mai priveºte la conse-
cinþele (juridice) nenorocirii Israelului ºi-l iartã26.

În lumina harului lui Dumnezeu dãruit spre mântuirea oamenilor,
care face posibilã convertirea prin iertarea pãcatelor, devin vizibile pers-
pectivele convertirii sociale în contextul unei înnoiri mai mari a înt-
regii vieþi comunitare. Aici trebuie avute în vedere douã aspecte. Pe de
o parte, pãcatul din trecut nu mai are mare semnificaþie în faþa mân-
tuirii nemeritate, venite de la Dumnezeu, ceea ce, de altfel, nu este în
nici un caz o bagatelizare a pãcatului, ci conþine o chemare urgentã la
convertire. În acest sens, pãcatul este demascat sau apare chiar în
respingerea convertirii: 

Pãcatul apare acolo unde este refuzatã convertirea. La pronunþarea amenin-
þãrilor împotriva oraºelor Corazin, Betsaida ºi Cafarnaum (Mt 11,20-24; par.),
s-a vãzut cum acþiunea lui Isus a fãcut sã iasã la ivealã vinovãþia. Prin fap-
tul cã ei nu s-au întors, cã nu au primit oferta mântuirii, deºi au fost sãvâr-
ºite mari minuni în mijlocul lor, s-a descoperit pãcatul lor ºi au devenit vino-
vaþi27. 

Din aceasta rezultã o situaþie neliniºtitoare, anume cã oamenii, prin
refuzarea posibilitãþilor de convertire, pot contribui la înrãutãþirea
condiþiilor de viaþã în dimensiunea ei personalã ºi socialã. Pe de altã
parte, metanoia socialã, prin profunda sa înnoire a vieþii, trebuie vãzutã
în aºa fel încât convertirea sã nu-l priveascã, în primul rând, pe individ
ca problemã privatã, ci sã fie cerutã de la toþi oamenii, pentru cã toþi
au nevoie de întoarcere (cf. Rom 3,23-26).

Dacã în faþa rãului trãit ar fi cãutaþi ºi identificaþi numai fãptaºii
particulari, ar însemna o simplificare falsã sau o reducere a situaþiilor
pãcatului ºi a structurilor obiective ale rãului. Vechea solidaritate în
rãu cere o nouã solidaritate în bine, adicã în dispoziþia pentru metanoia
socialã. Desigur cã de convertire au nevoie pãcãtoºii, ca ºi cei care se
considerã mai puþin vinovaþi28. În parabola despre smochinul care nu 
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25 Aici, autorul face referinþã la Lc 15,11-32: parabola tatãlui milostiv.
26 H. MERKLEIN, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, 80. O prezentare similarã

pe tema bunãtatea lui Dumnezeu faþã de pãcãtoºi în lumina lui Lc 15,11-32, de altfel,
cu mai puþinã accentuare a dimensiunii escatologice ºi cu evidenþierea disponibilitãþii
de convertire socialã din partea oamenilor, oferã GNILKA, JOACHIM: „Jesus von Nazaret.
Botschaft und Geschichte”, HThK, Supplementband III, Freiburg-Basel-Wien 1990,
102-108.

27 J. GNILKA, „Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte”, 208-209.
28 La baza acestui gând stã rezerva faþã de convingerea cã celor rãi le merge rãu, iar celor

buni, bine. Aceastã convingere poate fi întâlnitã la lumea care venea la Isus ºi povestea
despre soarta acelor galileeni pe care Pilat i-a ucis în timpul jertfelor cultuale (cf. Lc



aduce rod (cf. Lc 13,6-9), Isus cere dispoziþia de convertire de la toþi,
chiar ºi de la cei care nu au sãvârºit nici un rãu. În legãturã cu poziþia
lui Isus faþã de galileenii uciºi, faþã de cei cãzuþi la prãbuºirea turnului
în Ierusalim ºi faþã de smochin, trebuie reþinut cã, pentru Isus,

moartea violentã a oamenilor nefericiþi nu este în nici un caz sigiliul lui Dum-
nezeu peste viaþa rãtãcitã a pãcãtoºilor, ci un manetekel care avertizeazã ºi
care cheamã la convertirea cerutã cu mult înainte. Semnul de avertizare se
adreseazã tuturor, dar, mai întâi, locuitorilor Ierusalimului. Cu toate aces-
tea, posibilitatea ameninþãtoare „veþi pieri la fel” trebuie aplicatã nu distru-
gerii oraºului, ci judecãþii prilejuite de sosirea definitivã a împãrãþiei lui
Dumnezeu. Astfel, acest loghion se integreazã cu totul în predica lui Isus
despre basileia29.

1.2. Interpretãri greºite
Legãtura strânsã dintre metanoia ºi zorii timpului salvific ºi prezen-

tul concret al împãrãþiei lui Dumnezeu, dupã cum reiese, înainte de
toate, din Evangheliile sinoptice30, rãmâne o condiþie pentru perspecti-
vele convertirii pe parcursul evoluþiei istorice31. În actul convertirii, omul
dã un rãspuns decisiv la bunãtatea anterioarã a lui Dumnezeu. Deoa-
rece convertirea nu poate fi o faptã întru totul proprie omului, ci un rezul-
tat al ofertei salvifice divine, dispoziþia de convertire a omului rãmâne
dependentã de forma „proclamãrii unui an de îndurare a Domnului”
(Lc 4,19)32. În acest caz, trebuie vãzute contextele în care are loc aceastã
proclamare în diverse condiþii socio-culturale. Interpretãrile greºite ale
stãpânirii33 lui Dumnezeu pot conduce la o proclamare înþeleasã în mod
unilateral, ceea ce, la rândul sãu, poate avea efecte negative pentru ºan-
sele convertirii, în special, în dimensiunea sa socialã34. Pericolul unor 
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13,1-9). Acestora le spune Isus: „Credeþi voi cã aceºti galileeni au fost mai pãcãtoºi decât
toþi ceilalþi galileeni pentru cã au suferit aceasta?” (v. 2). În continuare, Isus face refe-
rinþã la istoria oamenilor care au fost uciºi la prãbuºirea turnului din Siloe cu aceeaºi
întrebare: „Sau credeþi cã cei optsprezece peste care a cãzut turnul din Siloe, ºi i-a ucis
erau mai vinovaþi decât toþi ceilalþi oameni care locuiau în Ierusalim?” (v. 4).

29 J. GNILKA, „Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte”, 210.
30 „Deoarece formula «împãrãþia lui Dumnezeu este aproape» se referã nu numai la

sosirea ei nemijlocitã, ci ºi la faptul cã aceasta a început deja”, A. FEUILLET, „Metanoia”,
în SM, III (1969), 453-463, 458.

31 „Corespunzând naturii corporal-spirituale, istorice ºi sociale a omului, converti-
rea are întotdeauna (deºi în forme foarte diferite de expresivitate) un aspect legat de
latura cultualã ºi socialã în toate religiile, inclusiv în creºtinism (rituri de iniþiere, botez,
liturgia penitenþialã, manifestãri de trezire º.a.m.d.), care poate fi atât partea corporal-
socialã a convertirii, cât ºi faptul cã este, în primul rând, partea dãunãtoare a conver-
tirii ºi a religiei (acolo unde lucrurile nu sunt relativizate personal)”, K. RAHNER, „Konversion”,
în SM, III (1969), 39-47, 39.

32 Cf. H. MERKLEIN, Die Jesusgeschichte – synoptisch gelesen, Stuttgart 1994, 170.
33 Aici este vorba, în primul rând, de ideea de Dumnezeu, de om ºi de lume.
34 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 185: „Verlust der

Gottesherrschaft als ständiges kritisches Korrektiv menschlichen Handelns” (Pierde-
rea stãpânirii lui Dumnezeu, în sensul de corectiv continuu al acþiunii umane).
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interpretãri greºite ale împãrãþiei lui Dumnezeu a existat dintotdea-
una în istorie. A fost deja în Biblie ºi poate fi întâlnit în istoria creºti-
nismului ºi a Bisericii în diferite forme socio-culturale, condiþionate de
timpul respectiv35. În general, interpretãrile greºite pot fi împãrþite în
patru tendinþe principale: verticalism versus orizontalism, individua-
lism versus colectivism ºi formele lor inverse. În realitate, dimensiunea
orizontalã ºi socialã, individualã ºi socialã, corespunde structurii funda-
mentale a omului, care este, în acelaºi timp, o unitate dintre trup-suflet
ºi individ-membru. În cazul în care nu se respectã ºi nu este promovatã
aceastã unitate, apare pericolul de neîndepãrtat în care intervine dua-
lismul în locul dualitãþii armonice36. Pornind de la faptul cã între meta-
noia, orientarea moralã ºi înþelegerea specificã unui anumit timp pri-
vind discursul lui Isus despre împãrãþia lui Dumnezeu existã o strânsã
legãturã37, trebuie prezentate în continuare câteva aspecte unilaterale,
cu efecte negative pentru perspectivele convertirii sociale.

a) Lumea de dincolo versus lumea de aici. Rãdãcinile unei astfel de
tendinþe falsificatoare privind ideea de stãpânire a lui Dumnezeu ar
putea fi gãsite deja în apocaliptica iudaicã: „Lumea prezentã ºi socie-
tatea sunt considerate ca fiind lipsite de mântuire, posibilitatea lor de
îndreptare este consideratã imposibilã”38. În aceastã tendinþã se aflã
convingerea cã adevãrata viaþã poate fi trãitã doar dincolo de existenþa
lumii de aici. „Atenþia credincioºilor este abãtutã cu totul de la lume
prin faptul cã ei îºi orienteazã întreaga gândire ºi speranþã în mod ex-
clusiv cãtre «partea mai bunã de dincolo»”39. Acest mod de a gândi este
însoþit de un fenomen de spiritualizare a împãrãþiei lui Dumnezeu, în
care stãpânirea lumeascã este în contradicþie cu cea a lui Dumnezeu40. 
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35 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189º.u. Prezentarea împã-
rãþiei lui Dumnezeu în evoluþia istoricã este în sine o temã vastã ºi nu poate fi tratatã
aici în profunzime. Referinþe sintetice în acest sens pot fi gãsite la M. KNAPP, „Herrschaft
Gottes, Reich Gottes”, 31-34; M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, în
NHThG, IV (1991), 389-402; H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaftlicher
Vermittlung”, CGG 29 (1982) 86-118; R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich Gottes – V.
Alte Kirche bis Reformationszeit”, TRE 15 (1986) 218-224; M. BEINTKER, „Herrschaft
Gottes-Reich Gottes – VI. Neuzeit”, TRE 15 (1986) 224-228.

36 Despre diferenþa dintre dualitate ºi dualism, cf. A.M. RAMSEY, Geistlich und Weltlich.
Eine Studie über die jenseitigen und diesseitigen Aspekte des Christentums, Frankfurt
a. M. 1968, 31º.u. În acelaºi sens, Karl Rahner a definit drept apostazie orizontalismul
radical raportat la porunca iubirii faþã de aproapele, în care Dumnezeu este recunoscut
doar ca o cifrã pentru justificarea demnitãþii umane; cf. K. RAHNER, „Heilsauftrag der
Kirche und Humanisierung der Welt”, Theologische Akademie 7 (1971) 9-29, 10º.u.

37 Cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral. Sittliche
Perspektiven der Verkündigung Jesu, QD 66, Freiburg-Basel-Wien 19793, 65.

38 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral..., 66.
39 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.
40 Cf. M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, 390; R. MAU, „Herrschaft Gottes-

Reich Gottes”, 219º.u.



Aºteptarea utopicã a rãscumpãrãrii într-o altã lume, mai bunã, cea de
dincolo, are consecinþe pentru diferitele idei legate de realizarea vieþii:

În aceastã sitã a diastazei dintre „lume” ºi „împãrãþia lui Dumnezeu” se
pot aºeza ulterior diferite forme ale împlinirii motivate religios sau cvasi-
religios: fuga de lume ºi dispreþuirea lumii, privatizarea ºi spiritualizarea
individualistã a urmãrii creºtine a lui Isus, depolitizarea a ceea ce este creº-
tin, iar prin acestea, pe de o parte, înclinaþii spre acceptarea unei succesi-
uni letargice a legãturilor ºi evoluþiilor sociale, iar pe de altã parte, influen-
þarea spre o acceptare lipsitã de criticã ºi subestimarea stãrilor domi-
nante41.

Prin faptul cã stãpânirea lui Dumnezeu este înþeleasã încontinuu ca
distanþã de pãmântesc ºi apoi interpretatã exclusiv ca o mãreþie trans-
cendentã, îºi pierde funcþia sa criticã faþã de prezent. În acest caz, nedrep-
tatea ºi asuprirea trebuie suportate în rãbdare. Astfel de încercãri sunt
considerate nu rareori ca fiind voite de Dumnezeu ºi, ca atare, sunt legi-
timate42. În acelaºi timp, existã pericolul ca, din cauza unei înþelegeri
false a împãrãþiei lui Dumnezeu, aceasta sã se transforme într-un ins-
trument de simplã consolare43. Aici este îngustatã dimensiunea istori-
co-salvificã a mântuirii, care are drept urmare faptul cã responsabili-
tatea faþã de lume ºi edificarea lumescului sunt promovate prea puþin.

b) Lumea de aici versus lumea de dincolo. O altã interpretare gre-
ºitã a împãrãþiei lui Dumnezeu constã în închipuirea cã „ordinea pãmân-
teascã ar putea realiza anticipat stãpânirea lui Dumnezeu”44. O astfel
de mentalitate poate avea rãdãcinile proprii în teocratismul iudaic ºi,
la fel de bine, în ideologia Imperiului Roman45. Forme concrete ale schim-
bãrii unilaterale de semnificaþie a stãpânirii lui Dumnezeu, în care
reliefarea escatologicã trece în planul secundar, iar faþa lumeascã pre-
zentã vine în prim plan, pot fi vãzute, în special, o datã cu apariþia schim-
bãrii aduse de împãratul Constantin46. O unitate mai puþin fericitã,
care merge pânã la identificarea dintre împãrãþia lui Dumnezeu, stã-
pânirea împãratului ºi Bisericã, constituie o altã dimensiune a pier-
derii legate de înþelegerea stãpânirii lui Dumnezeu. „Conceptul biblic
de «împãrãþie a lui Dumnezeu» a pierdut în acest context teologic con-
þinutul sãu escatologic. Împãrãþia lui Dumnezeu, care avea sã vinã, s-
a transformat într-o «prelungire» înãlþare a ceea ce este deja”47. Într-un
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41 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.
42 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.
43 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.
44 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.
45 Cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.
46 Cf. M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, 391.
47 M. BUSSMANN, „Reich Gottes – B. Historisch”, 391. Cf. H. FRIES, „Reich Gottes und

Kirche in gesellschaftlicher Vermittlung”, 87º.u.; R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich
Gottes”, 220.
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astfel de context religios-politic s-a putut impune, încetul cu încetul,
tendinþa

de a-i da unei organizaþii concrete statal-socialã o justificare obligatorie meta-
fizicã. Absolutismul monarhic se încadra excelent în aceastã structurã. La
aceasta se adaugã o anumitã formã de mentalitate mesianicã a împlinirii
care, deºi este destul de conºtientã de perspectiva de viitor a împãrãþiei lui
Dumnezeu, totuºi, printr-un anumit mod de a gândi analogic, vrea sã creeze
deja acum veºnic „dreapta” împãrãþie a lui Dumnezeu, structuratã ºi
condusã de o stãpânire legitimatã ºi mandatatã de Dumnezeu (de exemplu,
papalitatea, imperiul în Evul Mediu)48.

Gândirea care stã la baza acestei orientãri inspirã o angajare uman-
pãmânteascã, ce face din realizarea împãrãþiei lui Dumnezeu, aici ºi
acum, o datorie principalã. Prin aceasta, se formeazã pas cu pas feno-
menul moralizãrii mesajului despre stãpânirea lui Dumnezeu49. O astfel
de evoluþie unilateralã este însoþitã mereu de pericole.

Pericolele unei astfel de interpretãri se aflã, pe de o parte, în evolu-
þia care rezultã din ea ºi creeazã presupusele sisteme etice perene, întru-
cât sunt rânduite de Dumnezeu, a cãror urmare este consideratã ca fiind
în slujba zidirii stãpânirii lui Dumnezeu50, ºi, pe de altã parte, în legiti-
marea unor stãpâniri concrete spirituale ºi lumeºti, care, prin aceasta,
sunt imunizate împotriva oricãrei critici ºi, drept urmare, sunt perpe-
tuate, deoarece critica la adresa lor ar însemna respingerea stãpânirii
lui Dumnezeu51.

Din aceste construcþii rezultã urmãri deosebit de negative cât pri-
veºte posibilitãþile unei edificãri a vieþii la nivel responsabil atât per-
sonal, cât ºi social. În primul rând, se cere supunere absolutã din par-
tea autoritãþii publice statale sau bisericeºti. Dominã structuri orien-
tate spre autoritarismul relaþiilor reciproce, în care stãpâneºte organi-
zarea ierarhicã dintre cei care comandã ºi cei care ascultã, dintre cei
care-i învaþã pe alþii ºi cei care învaþã52.

În consecinþã, sunt acceptate ºi „urmate” respectivele idei despre lume
ºi interpretãri ale credinþei. Alternativele sunt considerate periculoase
ºi sunt interzise; cine le concepe ºi le propagã este bãnuit de dezordine.
Interpretarea monarhico-absolutistã face din Dumnezeu supraputerea 
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48 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66. Cât priveºte
diferite aspecte ale Bisericii în Rãsãrit ºi în Apus, cf. H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche
in gesellschaftlicher Vermittlung”, 90º.u.; R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich Gottes”,
220º.u.

49 Cf. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189.
50 Trimitere a autorului la P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche

Moral, 67º.u.
51 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189. Mai pe larg despre

aceasta, cu trimitere la poziþia adoptatã de Gioachino da Fiore, cf. M. BUSSMANN, „Reich
Gottes – B. Historisch”, 394º.u.; H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaft-
licher Vermittlung”, 94º.u.

52 Cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66.



absolutã, în timp ce omul îºi trãieºte propria micime ca o forþã apãsã-
toare. Supunerea faþã de autoritate ºi atitudinea tãcutã în a fi de acord
cu lucrurile aºa cum sunt ele se prezintã ca rezultatele unei astfel de
experienþe a lumii ºi a societãþii53.

Fugii de lume, în cazul raportului lumea de dincolo versus lumea de
aici, îi corespunde, aici, o imagine staticã a edificãrii vieþii care îngus-
teazã în mod decisiv posibilitatea de a concepe schimbãri profunde în
spaþiul de viaþã al lumii ºi societãþii. Convingerea cã împãrãþia lui Dum-
nezeu poate fi ºi trebuie construitã prin acþiunea umanã a tuturor indi-
vizilor, dar ºi prin pretenþiile la puterile reprezentative ale lumii ºi ale
Bisericii, nu a rãmas fãrã efect pentru înþelegerea sistemelor morale54.
În ele, raportul dintre împãrãþia lui Dumnezeu ºi Bisericã, împãrãþia
lui Dumnezeu ºi lume, a fost deseori fals definit. Biserica ºi lumea nu
trebuie sã reprezinte sau sã construiascã stãpânirea lui Dumnezeu, ci
sã o facã practicabilã. În acest sens, stãpânirea lui Dumnezeu rãmâne
prerogativa absolutã a lui Dumnezeu ºi nu poate fi realizatã de nimeni
altul55. În privinþa unui sistem etic conceput în acest context, trebuie
remarcat:

Nu existã sistemul moral-teologic definitiv care ar putea spune cum ºi când
se poate „construi” împãrãþia lui Dumnezeu. Pornind de la dinamica împã-
rãþiei lui Dumnezeu, teologia moralã se poate angaja în chip înnoit doar
pentru a planifica ºi oferi posibilitãþi de realizare a unei umanitãþi mai bune
în condiþiile schimbãtoare individuale ºi sociale ale vieþii, dupã unitatea de
mãsurã a iubirii Dumnezeului lui Isus56.

c) Individualism versus colectivism ºi invers. În strânsã legãturã cu
evoluþiile greºite amintite mai sus, mai sunt încã douã fenomene, care
nu sunt fãrã semnificaþie pentru înþelegerea raportului dintre împãrã-
þia lui Dumnezeu ºi metanoia socialã. Interpretãrile individualiste ale
stãpânirii lui Dumnezeu ºi încercãrile de naturã moralã de a o dobândi
prin eforturi proprii pot fi gãsite, în primul rând, în Europa Occiden-
talã. Acolo, evoluþii catolice57 ºi protestante58, raportate la împãrãþia lui
Dumnezeu, au condus la formarea unor concepþii individualiste ºi egoiste
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53 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66-67.
54 Mai mult despre acestea, cf. P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine

christliche Moral, 67, nota 81.
55 Cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 189º.u.
56 P. HOFFMAN – V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 66-67. Mai

departe, în legãturã cu aceastã tematicã, cf. R. SCHNACKENBURG, „Ethische Argumentations-
methoden und neutestamentliche Aussagen”, în K. KERTELGE, ed., Ethik im Neuen
Testament, QD 102, 32-49, 46º.u.

57 În legãturã cu tendinþe privatiste ºi individualiste, cf., mai departe, constatarea
criticã a lui B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 191.

58 Cf. R. MAU, „Herrschaft Gottes-Reich Gottes”, 222º.u.; M. BUSSMANN, „Reich
Gottes – B. Historisch”, 396º.u.; H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaftlicher
Vermittlung”, 96-101; M. KNAPP, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 32º.u.
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despre mântuire. O evoluþie diferitã în Rãsãrit se orienteazã spre idei
colectiviste, potrivit cãrora omul este vãzut ca membru al Bisericii ºi al
societãþii. Decisiv pentru mântuirea lui este, înainte de toate, nu dimen-
siunea individual-personalã a acþiunii sale, ci apartenenþa la naþiune,
la popor ºi la Biserica influenþatã naþional. În acest mod de a gândi,
colectivului îi revine, în mod decisiv, un rol prioritar în defavoarea
individului59.

Atât individualismul, cât ºi colectivismul constituie interpretãri gre-
ºite ºi trebuie vãzute asemenea unor false concepþii de împlinire, reduc-
þioniste. Nici activitatea moralizatã ºi nici pasivitatea demoralizatã nu
sunt capabile sã ducã, în mod pozitiv, la apariþia unui climat socio-cul-
tural care sã poatã favoriza metanoia.

1.3. Relevanþa teologico-eticã astãzi
Retrospectiva criticã asupra interpretãrilor greºite ale stãpânirii lui

Dumnezeu înseamnã o provocare pentru reflecþiile teologico-etice, o
chemare de a evita astfel de atitudini ºi de a crea atitudini noi, corespun-
zãtoare luminii credinþei, în mijlocul cãreia stã mesajul despre împã-
rãþia lui Dumnezeu.

Vestea despre venirea stãpânirii lui Dumnezeu se dovedeºte, astfel,
centrul credinþei creºtine, spre care este orientat orice conþinut de cre-
dinþã ºi în care se regãsesc toate într-un tot unitar. Aici se vede modul
în care, în concepþia creºtinã, Dumnezeu ºi lumea îºi aparþin reciproc
ºi modul în care, din acest motiv, concepþia creºtinã despre lume îºi gã-
seºte orientarea tocmai în acest centru. În aºteptarea sosirii împãrãþiei
lui Dumnezeu se realizeazã viaþa creºtinã în aceastã lume, în contextul
unei tensiuni escatologice: ca fiinþã credincioasã, omul ºtie cã nu-ºi
poate gãsi împlinirea definitivã a fiinþei sale umane în aceastã lume.
Cu toate acestea, lumea ºi viaþa rãmân „definitiv” în aceasta semnifi-
cative; cãci Dumnezeu nu vrea sã fie Dumnezeu fãrã creaþia sa, ci sã i
se descopere acesteia ca Dumnezeu prin faptul cã el le oferã fãpturilor
sale participarea la plinãtatea propriei sale vieþi. Aceastã tensiune escato-
logicã este experimentatã ca tensiune între acel „deja” al stãpânirii lui
Dumnezeu, iniþiatã de-acum în mod real-simbolic, ºi orientarea spre
acel „nu încã” al desãvârºirii sale finale60.

Din acest unghi de vedere sistematic-teologic al stãpânirii lui Dum-
nezeu, se poate spune cã tensiunea nu trebuie sã conducã, în nici un
caz, pe de o parte, la separare, la formarea de contraziceri extremiste
între Dumnezeu, om ºi creaþie sau, pe de altã parte, între împãrãþia lui
Dumnezeu, Bisericã ºi societatea lumeascã61. Mai mult decât atât, aici 
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59 Aceastã remarcã trebuie înþeleasã în strânsã legãturã cu influenþarea tradiþiei
ortodoxe de cãtre cezaropapism. Cf. H. FRIES, „Reich Gottes und Kirche in gesellschaft-
licher Vermittlung”, 92.

60 M. KNAPP, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 37.
61 Cf. A.M. RAMSEY, Geistlich und Weltlich. Eine Studie über die jenseitigen und

diesseitigen Aspekte des Christentums, 31-48; K. RAHNER, „Heilsauftrag der Kirche und
Humanisierung der Welt”, 24-26.



trebuie reliefatã semnificaþia unitãþii obligatorii din cadrul ofertei sal-
vifice, care presupune un raport corespunzãtor al omului faþã de Dum-
nezeu, faþã de aproapele ºi faþã de creaþie.

În acest context, poate fi vorba de perspectivele dimensiunii sociale
ale convertirii. Ea devine posibilã într-o relaþie productivã dintre Bise-
ricã ºi societate, unde Biserica ºi societatea trebuie vãzute ca douã mã-
rimi în slujirea împãrãþiei lui Dumnezeu. Dacã misiunea Bisericii ºi a soci-
etãþii faþã de lume este înþeleasã ca o angajare continuã pentru umani-
zarea lumii62, trebuie avut în vedere faptul cã metanoia, în dimensiu-
nea ei personalã ºi socialã, nu poate fi datoria ºi rezultatul acþiunii pur
umane în spaþiul bisericesc ºi comunitar, ci efectul ºi consecinþa misi-
unii Bisericii ºi societãþii, împlinite faþã de stãpânirea lui Dumnezeu.
Lucrul acesta corespunde mesajului lui Isus despre împãrãþia lui Dum-
nezeu deja iniþiatã63. Chemarea la convertire este precedatã de procla-
marea ºi de realitatea mundanã incipientã64 a acþiunii salvifice a lui
Dumnezeu.

Pentru a vedea ºanse concrete ale convertirii sociale, trebuie þinut
cont de conceptul de metanoia în învãþãtura de astãzi a Bisericii65. Ast-
fel, pot fi reþinute douã tendinþe de orientare.

a) O primã tendinþã a conceptului de convertire se leagã de terme-
nul pocãinþã, care dominã discursul despre pãcat. Raportarea la trecu-
tul marcat de pãcat este prioritarã. În centrul interesului stã omul ca
individ. El ar trebui sã realizeze o îndepãrtare de pãcat ºi de propriul
trecut. Pentru aceasta, se cere o atitudine interioarã, sufleteascã:

Dintre toate conceptele amintite, care desemneazã evenimentul metanoia,
din punct de vedere al conþinutului, se pare cã, în documentele bisericeºti,
cel al „pocãinþei” este cel mai puþin explicat, cu toate cã acesta desemneazã
atât atitudinea umilã sufleteascã în faþa propriei pãcãtoºenii, uneori ºi în
faþa experienþei de viaþã schimbate ce rezultã din aceasta, cât ºi formele de
expresie bisericeºti, comunitare ºi/sau individuale ale numitei atitudini
interioare. Deoarece aici pocãinþa este tematizatã mereu în strânsã legã-
turã cu pãcatul, dã impresia cã este orientatã unitar cãtre trecut66.
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62 Despre raportul dintre Bisericã ºi societate privind misiunea comunã faþã lume,
cf. K. RAHNER, „Heilsauftrag der Kirche und Humanisierung der Welt”, 26-29.

63 Cf. A. LINDEMANN, „Gottesherrschaft und Menschenherrschaft. Beobachtungen
zum neutestamentlichen Basileia-Zeugnis und zum Problem einer theologischen Ethik
des Politischen”, în ThGl 76 (1986) 69-94, 75.

64 Cf. expresia „Geschehenereignis”, cu trimitere la fundamentul ei exegetic prezen-
tat de H. Merklein în M. KNAPP, „Herrschaft Gottes, Reich Gottes”, 34; A. LINDEMANN,
„Gottesherrschaft und Menschenherrschaft”, 92º.u.

65 Aici nu se va face o analizã detaliatã a acestei tematici. Ea a fost deja prezentatã;
cf. B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 21-61: „Das Verständnis von
Umkehr in kirchlich-offiziellen Dokumenten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil”.
Gândurile ce urmeazã fac referinþã la aceasta, în special paginile 58-61, unde sunt pre-
zentate rezultatele.

66 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 58.
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Schimbãrile în lumea înconjurãtoare ºi în societate sunt aºteptate
ca efecte ulterioare ale pocãinþei individuale. Ce-i drept, sunt notate trans-
formãri necesare în domeniul social, însã tendinþa cãtre spiritualizarea
convertirii cauzeazã o pierdere a semnificaþiei comunitare ale unui pro-
ces de reînnoire mult mai bogat. De exemplu, pentru ductus-ul general
din Reconciliatio et paenitentia, se poate spune, sintetic, cã

fiecare om este chemat, din cauza pãcatului sãu, la convertire. În inima lui,
el trebuie sã se îndepãrteze de pãcat ºi sã se întoarcã la Dumnezeu. Drept
consecinþã de la sine înþeleasã a unei astfel de schimbãri interioare, vor fi
niºte transformãri ale vieþii sale, care vor atrage cu sine, în sfârºit, schim-
bãri în viaþa oamenilor ºi în câmpul social ºi, prin aceasta, o reconciliere
globalã. Astfel, convertirea însãºi, în esenþã, este un eveniment eminamente
interior ºi individual67.

b) O a doua tendinþã legatã de conceptul metanoia indicã o orientare
clarã spre oferta salvificã a lui Dumnezeu. Din acest motiv, ea este orien-
tatã cãtre viitor. Dimensiunea interioarã a convertirii este presupusã,
însã se acordã o mare valoare unitãþii aspectelor personale ºi comu-
nitare ale dispoziþiei de întoarcere. Alãturi de indivizi, sunt invitate la
transformare ºi structurile, instituþiile ºi organizaþiile. Faþã de Bisericã
ºi societate este formulat un corectiv critic, care îºi are fundamentul în
funcþiunea criticã a stãpânirii lui Dumnezeu. Convertirea este înþe-
leasã prioritar ca un proces, care nu se poate încheia în complexitatea
vieþii moderne, ci, mult mai mult, are nevoie de o plãsmuire continuã
în contextul unor transformãri profunde în Bisericã ºi societate. O trã-
sãturã importantã a acestei tendinþe este evidenþierea autonomiei
Bisericii ºi a societãþii ºi, în acelaºi timp, recunoaºterea responsabili-
tãþii personale pentru procesul de reînnoire a omenirii ºi a lumii. În acest
sens, metanoia apare în dimensiunea sa personalã ºi socialã ca o con-
secinþã a misiunii îndeplinite faþã de împãrãþia lui Dumnezeu ºi faþã de
lume.

Însã, prin acest mod de vedere, s-a trecut în favoarea unui concept
de influenþã reciprocã între individ, Bisericã ºi societate, dincolo de schema
liniarã a convertirii, des întâlnitã în documentele bisericeºti, conform
cãreia procesul de convertire începe o datã cu schimbarea de gândire a
individului ºi, pornind de la aceasta, datoritã schimbãrilor de compor-
tament, merge mai departe – în mod automat – cãtre transformãrile so-
ciale. Prin aceasta, este descris totodatã un proces care nu se încheie,
chiar cu preþul izolãrii ºi al ideologizãrii, deoarece, câtã vreme omul trã-
ieºte în societate, este expus în mod permanent condiþiilor sociale aflate
în schimbare ºi, câtã vreme el se orienteazã dupã exigenþa evangheliei
ºi a stãpânirii lui Dumnezeu, nu-ºi va vedea niciodatã idealul împlinit
în aceastã lume68.
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67 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 37.
68 B. LUTZ, Umkehr als Prozeß ständigen Neu-Werdens, 60-61.



2. Convertire în ºi cu credinþã, speranþã iubire
În mesajul sãu despre stãpânirea lui Dumnezeu, Isus uneºte în cu-

vânt ºi acþiune atât promisiunea escatologicã, cât ºi realitatea mântu-
irii ce poate fi trãitã la nivel social. Astfel, pentru ascultãtorii cuvântu-
lui despre împãrãþia care va veni, existã posibilitatea de a vedea în fap-
tele vestitorului începutul a ceea ce el vesteºte69. Trãirea milostivirii
dumnezeieºti este condiþia pentru dispoziþia de convertire a oamenilor.
O astfel de trãire, însã, nu are ca efect automat transformarea omului,
ci îi cere acestuia aprobarea ºi decizia sa personalã70. Pentru existenþa
creºtinã, credinþa, speranþa ºi iubirea marcheazã unitatea plinã de
tensiune care-i motiveazã ºi-i face pe creºtini capabili pentru mãrturia
în favoarea împãrãþiei lui Dumnezeu în lume71. În urmãtoarele trei
subdiviziuni, se va arãta faptul cã credibilitatea creºtinilor ºi a Bisericii
în proclamarea stãpânirii lui Dumnezeu ºi în edificarea vieþii lor con-
form acesteia în lume poate deschide perspective ale convertirii soci-
ale72.

2.1. Credinþa în sensul lumii
Negocierea legatã de criza credinþei, de decãderea credinþei, de ateism,

sau ceva asemãnãtor, este arhicunoscutã. Se spune cã, prin acestea, s-ar 
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69 În acest fel, mesajul lui Isus devine fundamentul oricãrei acþiuni etice: „Pentru tim-
pul de faþã, pentru situaþia în care se aflã Israelul ºi întreaga omenire, nu este nimic
mai importat decât a rãspunde milostivirii lui Dumnezeu cu aceeaºi milostivire faþã de
oameni. «Fiþi milostivi precum Tatãl vostru este milostiv!» (Lc 6,36). Prin aceasta, Isus
nu prezintã milostivirea lui Dumnezeu doar în general, ca model pentru acþiunea
umanã, ci aratã milostivirea sa acum, aceasta putând fi experimentatã în edificarea împã-
rãþiei harului sãu”, R. SCHNACKENBURG, „Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments”,
în Von Jesus zur Urkirche, Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament,
Supplementband I, Freiburg-Basel-Wien 1986, 35.

70 Despre semnificaþia eticã a unitãþii necesare dintre trãirea verticalã a milostivii
lui Dumnezeu ºi provocarea orizontalã a omului faþã de semenii sãi, dupã este descris
în parabola despre „slujitorul nemilostiv” (cf. Mt 18,23-34), cf. J. GNILKA, Jesus von
Nazaret. Botschaft und Geschichte, 99-102; R. SCHNACKENBURG, „Die sittliche Botschaft des
Neuen Testaments”, 35º.u.

71 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus: eine exegetische
Studie, Stuttgarter Bibelstudien 150, Stuttgart 1992, 204.

72 „Într-un sens acceptat de la sine, sunt credibile persoanele cãrora li se acordã încre-
dere în urma celor trãite; credibile, în acest sens, sunt ºi instituþiile care corespund exi-
genþelor etice; aceasta înseamnã, mai întâi, dreptãþii. Aici trebuie þinut cont de faptul
cã oamenii nu sunt, în general, niºte sceptici: ei vor sã li se permitã sã creadã ºi sã aibã
încredere, pentru cã îºi uºureazã viaþa prin aceasta, deoarece, prin aceasta, se reduce
complexitatea problemelor de viaþã ºi pentru cã, prin aceasta, este îndepãrtat dubiul
care împiedicã acþiunile lor. Din acest motiv, pierderea credibilitãþii nu înseamnã nici-
decum pierderea necesitãþii credibilitãþii; dimpotrivã, experienþa-contrast constã toc-
mai în faptul cã exact aceastã necesitate se anunþã, cu atât mai mult, cu cât este mai
dezamãgitã sau, pentru cine vrea sã facã diferenþã de la bun început, pare cã va fi
dezamãgitã”, D. MIETH, Die neuen Tugenden: ein ethischer Entwurf, Düsseldorf 1984,
154.
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pierde conºtiinþa pãcatului ºi, implicit, dispoziþia de convertire. Este vorba
de o plângere care, nu rareori, este transformatã într-o formã de acuzã73.
În societãþile moderne, se poate observa, deja de zeci de ani, tendinþa evi-
dentã cã orientarea orizontalã a oamenilor a influenþat ºi ideile religi-
oase. Potrivit acestei situaþii, Dumnezeu nu mai este cãutat tradiþional
într-o aliniere verticalã, ci, mai degrabã, sensibilitatea faþã de aproa-
pele devine un loc al întâlnirii cu Dumnezeu. Modul în care este trãit
aici sensul existenþei umane depinde de mãrturia creºtinilor ºi a Bise-
ricii:

Însã, deoarece Dumnezeu este prezent în sensibilitatea faþã de aproapele,
slujirea socialã faþã de aceasta se prezintã ca o slujire salvificã. Sensul kerig-
mei creºtine ºi rãspândirea ei prin Bisericã constã în cãutarea acestui sens
profund al angajãrii umano-comunitare. Mântuirea ºi umanitatea nu sunt
identice, dar sunt atât de unite între ele, încât nu pot fi gãsite ºi nu se reali-
zeazã decât una în cealaltã74.

Astfel, se constatã cã impulsurile ºi concretizãrile convertirii se aflã
în strânsã legãturã cu mãrturia creºtinã a sensibilitãþii faþã de aproa-
pele.

Oamenii nu pot înceta sã mai punã întrebãri referitoare la sensul
vieþii ºi al morþii75. Acest lucru face parte din constituþia fundamentalã
a omului ºi, din acest motiv, nu se poate renunþa la el. Rãspunsurile
date acestor întrebãri sunt luate în serios de cãtre cei care le cautã într-
un mod corespunzãtor. În cãutarea sensului propriei existenþe, al ome-
nirii ºi al lumii, oamenii se lasã interpelaþi de credibilitatea rãspunsu-
rilor. Interpretãrile greºite, concepþiile unilaterale, o insuficientã armo-
nizare între învãþãturã ºi practicã în mãrturia de viaþã a creºtinilor ºi
a comunitãþii religioase îi pot dezamãgi pe oameni. Acestea îi conduc pe
oamenii aflaþi în cãutarea sensului la distanþarea de concepþiile de cre-
dinþã ale acestor creºtini sau ale acestei Biserici. Aceasta nu înseamnã
cã deja ei nu vor sã mai aibã nimic de a face cu Dumnezeul adevãrat ºi
cu credinþa convingãtoare. 
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73 Plângerile ºi acuzele generalizatoare sunt lipsite de spirit critic ºi superficiale, ele
sunt adesea paralele cu realitatea. Contrar acestora, este valabil faptul cã, „din punct de
vedere religios, Europa este un continent deosebit de eterogen. Caracterizãrile sim-
pliste nu corespund acestei situaþii. Europa nu poate fi caracterizatã nici ca fiind creº-
tinã ºi nici areligioasã ºi, cu atât mai puþin, atee. Mai mult decât atât, existã þãri cu o
zestre socio-religioasã foarte diferitã, în spatele cãreia stã o istorie de neconfundat”,
P.M. ZULEHNER – H. DENZ, Wie Europa lebt und glaubt: europäische Wertestudie, Düssel-
dorf 1993, 234.

74 A. AUER „Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Öffnung eines traditionellen moraltheolo-
gischen Traktats in die Dimension des Gesellschaftlichen”, în IDEM, Zur Theologie der
Ethik: das Weltethos im theologischen Diskurs, SThE 66, Freiburg Schw.-Freiburg-
Wien 1995, 89-112, 95.

75 A se consulta, pentru aceasta, datele empirice prezentate de P.M. ZULEHNER – H. DENZ,
Wie Europa lebt und glaubt: europäische Wertestudie, 70º.u.



Prin urmare, atunci când este vorba de adevãrul lui Dumnezeu, care se bu-
curã de iubire..., este vorba de realitate ºi de propriile ei raporturi complexe.
Numai acel adevãr poate pretinde iubirea pentru sine, care dãruieºte viaþa
eliberatoare. Numai acel adevãr poate da mãrturie credibilã despre iubirea
lui Dumnezeu, care îl înalþã pe om ºi-i conferã propria lui demnitate76.

Oamenii de astãzi nu au nevoie doar de o învãþãturã de credinþã, care
sã transmitã afirmaþiile de bazã despre Dumnezeu, despre om, despre
creaþie ºi despre mântuire, ci ei aºteaptã de la credinþa semenilor ca
adevãrul vestit sã fie ºi realizat (cf. 1In 1,1.8 ºi par.). Aceastã orientare
nu valoreazã exclusiv doar în domeniul religios. Fenomenul respectiv
poate fi observat în diferite câmpuri ale educaþiei, ale unui parteneriat,
ale formãrii, sau chiar în politicã ºi în relaþiile socio-culturale77. Preten-
þiile în numele autoritãþii nu mai au eficienþã de mult, în schimb, auto-
ritatea se dobândeºte abia prin competenþa credibilã într-un domeniu
dat. Aceasta cere suficiente cunoºtinþe ºi, totodatã, o utilizare delicatã
a acestor cunoºtinþe. 

În acest fel, ºi domeniul teologico-etic trebuie sã facã astãzi faþã respec-
tivei probleme, nu numai sã prezinte conþinuturile credinþei în chip
academic, ci sã comunice credinþa într-o formã convingãtoare, încât
aceasta sã conducã în mod hotãrâtor la configurarea deciziei fundamen-
tale a persoanei. Altfel spus, este important, în acelaºi timp, cine trans-
mite ºi cum este transmisã credinþa astãzi. Orientãri tradiþionalele în
teologia moralã, în care etica legilor ºi etica individualã au jucat un rol
important, fac astãzi transmiterea credinþei nu tocmai uºoarã. Pentru
Biserici, lucrul acesta înseamnã o datorie greu de îndeplinit, mai ales
în cazul în care ele n-au corectat metodele ºi practicile mai vechi ºi cu
totul depãºite.

În aceastã situaþie, îi revine un rol mult mai mare preocupãrii social-etice
genuine de a face posibilã ºi de a asigura credinþa ca un act fundamental al
libertãþii. Gândul cã ar fi permisã impunerea credinþei cu mijloacele puterii
politice s-a dovedit a fi, în perioada dezvoltãrii statului modern liberal, din
ce în ce mai ieºit din uz. Bisericile catolice ºi protestante au trebuit sã în-
veþe, mai întâi, în urma unor lungi experienþe pline de durere, cã multe
conflicte de convingeri religioase nu pot fi liniºtite decât prin toleranþã ºi
rezolvate prin discurs, ceea ce nu exclude delimitãri privind învãþãtura78.
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76 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 159.
77 Cf. datele empirice pentru aceastã tematicã la R. HEIDERICH – G. ROHR, Wertewan-

del: Aufbruch ins Chaos oder neue Wege?, München 1999, 11-12; mai pe larg ºi mai la obiect,
la P.M. ZULEHNER – H. DENZ, Wie Europa lebt und glaubt, 15-54.

78 H. HALTER, „Glaube – VI. Theologisch-ethisch”, în LThK3, IV (1995), 689-691, 689.
O situaþie similarã este încã actualã în regiunile fostului bloc comunist rãsãritean. De-
ficienþele legate de transmiterea credinþei în contextul adâncilor schimbãri în societa-
tea modernã pot conduce la cazuri în care Bisericile cer învãþãmânt religios în ºcoli fo-
losind dispoziþii de ordin statal, în timp ele înseºi nu pot arãta în propriul spaþiu decât
puþinã responsabilitate ºi competenþã pentru transmiterea credinþei la nivel de comu-
nitate. Pentru o astfel de situaþie în România post-comunistã, cf. B.W. Köber,
„Rumänien”, în N. METTE – F. RICKERS, Lexikon der Religionspädagogik, II, Neukirchen-
Vluyn 2001, 1867-1874, 1869º.u.
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Conceptul modern ºi, mai mult, cel contemporan despre subiectul
etic, care acordã o mare valoare propriei responsabilitãþi, libertãþii care
se auto-obligã, respectului ºi deciziei de conºtiinþã, a contribuit, în urma
unor dispute teologico-etice, la convingerea cã

credinþa creºtinã, care recunoaºte în iubirea lui Dumnezeu, manifestatã în
evenimentul creaþiei ºi al rãscumpãrãrii, principiul etic suprem, nu consti-
tuie, pe de o parte, o moralã specialã, care sã se separe de puterea de înþe-
legere raþionalã ºi, prin aceasta, de orice pretenþie privind capacitatea de co-
municare. Pe de altã parte, este valabil: prin conceptul ei lucid ºi încura-
jator despre om ºi despre istorie, prin speranþa sa ºi prin opþiunea sa pen-
tru demnitatea omului ºi, aici, în special, pentru demnitatea celor slabi în cores-
pundere cu acþiunea salvificã eliberatoare, dãtãtoare de putere, precum ºi
provocatoare a lui Dumnezeu în Isus Cristos, credinþa nu se limiteazã, însã,
la simpla confirmare a ceea ce ºi aºa era deja clar79.

În lumina credinþei, trebuie avut înaintea ochilor faptul cã omul poate
gãsi „adevãrata viaþã întotdeauna numai venind de la Dumnezeu ºi întor-
cându-se cãtre el”80. Credinþa creºtinã înseamnã o cale gratuitã de
acces la sensul lumii, ceea ce corespunde, în realitate, aspiraþiei omului
cãtre identitate. El îºi experimenteazã mai adânc identitatea cu ajuto-
rul credinþei, care-i poate arãta o imagine unitarã despre viaþa umanã.
Omul credincios, care acceptã kerigma mijlocitã prin Cristos, dobândeºte
un sens mult mai profund al realitãþii: 

Conform legitimaþiei propriei conºtiinþe de sine ºi potrivit experienþei noas-
tre, ceea ce putem noi vedea, auzi ºi apuca nu poate constitui totalitatea reali-
tãþii. În cazul în care nu ne înºalã totul, dincolo de sau în baza realitãþii
lumii care ne înconjoarã, trebuie sã existe un sens solid, de la care încrede-
rea noastrã iniþialã în aceastã realitate abia începe sã fie legitimã în mod
concret81.

Eticii creºtine nu-i este îngãduit sã se concentreze unilateral doar în
a face diferenþa dintre comportamentul corect ºi cel fals. Stimulatã de
darul credinþei, ea trebuie sã caute „ceea ce, potrivit concepþiei creº-
tine, constituie bunãtatea moralã ºi poate deveni ºi realitate82. Credinþa
transmisã în mod credibil nu conduce la înstrãinarea ºi îndepãrtarea
omul de realitatea pãmânteascã. Din contrã, ea face posibilã încrederea
profundã în realitatea lumii, în care realitatea stãpânirii lui Dumnezeu
a început deja83. Pentru acþiunea moralã a omului, credinþa înseamnã,
mai întâi, protecþie în faþa a douã ispite fundamentale, cãrora el s-ar 
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79 H. HALTER, „Glaube – VI. Theologisch-ethisch”, 690.
80 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 205.
81 A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 97-98.
82 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 212. Tot acolo, în nota

nr. 20, pot fi gãsite ºi alte trimiteri bibliografice despre aceastã temã.
83 Cf. A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 97º.u.



putea expune în experienþa moralitãþii sale: „În faþa ispitei legalismu-
lui ºi a ispitei laudei de sine, credinþa recunoaºte ºi confirmã faptul cã
puterea necesarã acþiunii morale este dãruitã de Dumnezeu; prin ur-
mare, aceasta se datoreazã celui care acþioneazã numai în mãsura în
care este har încontinuu, ºi la început, ºi la sfârºit”84. În credinþã, creº-
tinii au dãruitã posibilitatea de a dezvolta ethos-ul sensibilitãþii umane
ºi al solidaritãþii universale, care face dovada propriului fundament în
iubirea lui Dumnezeu faþã de omenire ºi faþã de lume în moartea lui
Isus Cristos85. Mai departe, credinþa creºtinã faciliteazã conceptul unei
etici în care autonomia ºi teonomia nu sunt puse sã joace una împotriva
celeilalte, ci amândouã sunt clarificate ca elemente decisive, construc-
tive pentru orientarea fundamentalã moralã a omului în complexitatea
vieþii moderne86.

În orizontul împãrãþiei lui Dumnezeu, spre care omul gãseºte calea
de acces prin rãspunsul pozitiv faþã de darul credinþei, experienþa pre-
zenþei lui Dumnezeu nu este proiectatã în mod unilateral dincolo de
lume. În începutul împãrãþiei sale, Dumnezeu este deja prezent cu mi-
lostivirea sa în lume, în mijlocul oamenilor. El spune „da” creaþiei sale
ºi, înainte de toate, oamenilor. În mesajul lui Isus despre împãrãþia lui
Dumnezeu, nu poate fi întâlnitã nici o concepþie deistã: „Pentru cel care
crede în Logos, prin care Dumnezeu s-a fãcut prezent ºi cunoscut în
misterul creaþiei ºi al mântuirii în chip istoric, este clar ºi faptul cã pe
fundamentul lumii nu se aflã o anonimã necesitate letargicã, ci lucreazã
libertatea ºi dragostea creatoare”87.

Noutatea absolutã în predica lui Isus despre împãrãþia lui Dum-
nezeu constã în faptul cã ea nu se referã numai la suveranitatea lui Dum-
nezeu, la stãpânirea lui peste lumea care va mai veni încã, ci proclamã
prezenþa sa, locuirea lui aici. El este în lume ºi lucreazã pentru lume.
Aceastã dimensiune a credinþei apare, de multe ori, prea puþin în con-
ceptul Bisericii ºi al creºtinilor despre lume. Sublinierea activitãþii creº-
tinilor în lume poate trezi impresia cã Dumnezeu ar fi prea puþin pre-
zent în lume ºi cã, din acest motiv, acþiunea sa faþã de lume n-ar fi sufi-
cient de sesizabilã88.
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84 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 214.
85 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 214.
86 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 214.
87 A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 98.
88 Despre al III-lea capitol (nr. 33-39: Activitatea umanã în lume) din Gaudium et spes,

se poate spune sintetic: „Afirmaþiile de bazã ale capitolului nostru, anume cã activita-
tea umanã constituie un parteneriat în cadrul dezvoltãrii creaþiei lui Dumnezeu, al în-
vingerii dezordinii provocate de pãcat, al edificãrii trupului lui Cristos ºi al extinderii
transformãrii lumii, ar reieºi poate mult mai expresiv, dacã textul s-ar fi referit nu nu-
mai la dinamizarea concepþiei despre lume, ci sã fi avut clar în vedere ºi dinamizarea
concepþiei despre Dumnezeu. Dumnezeu Creatorul nu este Dumnezeul deismului, care
s-a retras, dupã încheierea lucrãrii, la liniºtea eternã. El a pus în miºcare, prin «Cuvân-
tul» sãu, întregul proces al evoluþiei, îl menþine neîncetat în desfãºurare prin puterea aces-
tui «Cuvânt» ºi îl poartã cãtre scopul transformãrii finale”, A. AUER, Kommentar zum
Dritten Kapitel von „Gaudium et spes”, 396.
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Împãrãþia lui Dumnezeu, care urmãreºte înnoirea cerului ºi a pã-
mântului, nu poate fi împãrþitã în procesul realizãrii sale, în sensul cã
Dumnezeu ar avea de transformat cerul, iar oamenii, pãmântul. Oamenii
primesc, în credinþã, oferta stãpânirii sale ºi, prin aceasta, sunt chemaþi
sã facã posibil, în noua schimbare a realitãþii lumeºti, ceea ce a însem-
nat deja pentru ei participarea la împãrãþia lui Dumnezeu. Însã, pentru
aceasta, nu ajunge o simplã religiozitate naturalã a omului. Orizonta-
lismul, înþeles ca formã creºtinã de a activa în lume, poate fi justificat
numai dacã este susþinut de profunda verticalitate a credinþei.

Cine vrea sã reprezinte un orizontalism consecvent, trebuie sã se analizeze
ºi sã dea seamã altora despre ceea ce mai rãmâne din om, dacã acesta nu
este omul lui Dumnezeu. Altminteri, un astfel de om ar fi doar un produs
cu viaþã scurtã al naturii oarbe, o fiinþã care a ajuns, spre norocul ei, la con-
ºtiinþa propriei mãrginiri, dar care, în sine ºi în faptele sale, este condam-
natã, pânã la urmã, la dispariþie89.

În puterea credinþei, prin care omul poate dobândi un sens al exis-
tenþei sale umane, dar ºi al semenilor ºi al lumii, va trãi lucrarea salvi-
ficã a lui Dumnezeu ca un potenþial înnoitor al persoanei umane aflate
în acþiune. În acest indicativ al credinþei, omul credincios poate descoperi
imperativul pentru acþiunea moralã ca o slujire a pro-existenþei umane,
a oamenilor ºi a lumii90.

În lumina credinþei, omul poate vedea mai bine ceea ce este realita-
tea lumii. Însã el înþelege cã aceastã lume este supusã unui proces de de-
venire, a cãrui împlinire nu poate fi garantatã de nici un om, ci numai de
Dumnezeu singur. Astfel, credinþa este strâns legatã de darul speran-
þei, care orienteazã privirea omului credincios spre desãvârºirea escato-
logicã a împãrãþiei lui Dumnezeu ºi-i dã posibilitatea sã înþeleagã viito-
rul lumii, pornind de la Dumnezeu.

2.2. Speranþa în viitorul lumii
În faþa rãului ºi a multiplelor sale forme, oamenii au încercat ade-

sea, de-a lungul istoriei, sã identifice cauzele a ceea ce nu trebuie sã fie
ºi sã gãseascã mijloace eficiente pentru îndepãrtarea sa. Când rãul a
fost considerat ca o rãnire a bunei ordini de altãdatã, s-a întreprins res-
taurarea presupusului trecut stabil cu mijloace violente. Acolo unde
aceastã încercare a eºuat sau a avut prea puþin efect, a fost ignorat
trecutul, s-a trecut la iniþiativa de a instaura o lume nouã, o societate
nouã, o ordine nouã, o viaþã mai bunã, cu toatã violenþa ºi cu toate mij-
loacele care stãteau la dispoziþie. În toate acestea, trebuia sã disparã
trecutul rãu, iar viitorul sã fie forþat sã prindã un chip concret în pre-
zent. Judecata de pe urmã a fost pusã în funcþie în acum-ul timpului,

184

89 K. RAHNER, „Heilsauftrag der Kirche und Humanisierung der Welt”, 23.
90 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe bei Paulus..., 213; D. MIETH, Die

neuen Tugenden..., 170º.u.



iar viaþa nouã speratã, declaratã ca fiind deja prezentã. În toate aces-
tea, pot fi întâlnite fenomene ca: rãzboi, revoluþie sângeroasã, ucidere
în masã, deportare, execuþie, lagãre de exterminare, arhipelagul-gulag,
înfometare ºi multe altele.

Pentru o filozofie ºi o teologie a speranþei, reiese, din toate acestea, o între-
bare, ºi anume dacã o astfel de continuã reproducþie a opresiunii ºi a domi-
naþiei de clasã ar putea fi depãºitã printr-o „ultimã luptã”, sau dacã aceasta
constituie, în mod necesar, o întrebare referitoare la faptul dacã fiecare teo-
rie a revoluþiei, de îndatã ce conduce la un succes concret, naºte o „ideolo-
gie a învingãtorilor”, care-i declarã pe învinºii timpului respectiv ca fiind
reprezentanþii „acestei lumi sortite judecãþii”, în timp ce învingãtorii sunt
învestiþi ca executori ai acestei judecãþi universale91.

Din punct de vedere istoric, se poate constata cu privire la experi-
enþele europene: masele de milioane de oameni au fost puse în miºcare
de cãtre o speranþã utopicã într-un timp în care speranþa creºtinã era
slab prezentatã în învãþãtura Bisericii ºi în practica creºtinilor92.

Discursul despre speranþa creºtinã, aºa cum trebuie ea înþeleasã în
orizontul stãpânirii lui Dumnezeu ºi în strânsã legãturã cu credinþa ºi
dragostea, se confruntã în prezent cu o anumitã deznãdejde93. Nu frica
de viitor pare sã fie semnul caracteristic al acestei deznãdejdi, ci indife-
renþa „care se uneºte cu judecata celui ce nu recunoaºte ca fiind ade-
vãrat ceea ce este, acea indiferenþã care nu confundã politica siguranþei
cu promovarea pãcii, mobilitatea cu miºcarea, creºterea cu progresul,
administrarea noilor probleme cu rezolvarea lor”94. Speranþa creºtinã
presupune o altã orientare. Acþiunea moralã în lume, care se lasã inspi-
ratã de o eticã a speranþei creºtine, trebuie sã se edifice în lumina ace-
lui adevãr de credinþã conform cãruia Dumnezeu va realiza în viitorul
apropiat mântuirea promisã, ºi „dinamica acþiunii salvifice se aratã
prin puterea Duhului pânã la desãvârºirea escatologicã în istorie. Din
acestea creºte o motivaþie puternicã atât pentru dezvoltarea unei con-
ºtiinþe morale individuale, cât ºi pentru angajarea politicã pentru mai
multã dreptate ºi pace”95. Viitorul desãvârºit al împãrãþiei lui Dum-
nezeu se raporteazã, în conceptul lui Isus, nu la o împãrãþie pãmân-
teascã, care ar fi structuratã dupã un anumit model social. Mai mult
decât acestea, este vorba de un cer nou ºi un pãmânt nou, care în venirea
lui Isus au primit, în germene, un nou chip, însã ele vor fi desãvârºite 
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91 R. SCHAEFFLER, „Hoffnung – I. Philosophisch”, în LThK3, V (1996), 198-200, 200.
92 Cf. evoluþia istoricã a triadei credinþã-speranþã-iubire la W. FÜRST, „Glaube-

Hoffnung-Liebe. Zur Bedeutung der triadischen Struktur des Christlichen für die Konsti-
tuierung der Praktischen Theologie als kommunikativer, symbolisch-kritischer Handlungs-
wissenschaft”, în PH. SCHÄFER, Freiheit in Gemeinschaft, Passau 1989, 13-43, 15-25:
„Die christliche Lebenstrias – ihre christentumsgeschichtliche Verengung und Neuent-
faltung”.

93 Cf. D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 172º.u.
94 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 173.
95 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 214.
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abia la sfârºit, dupã ultima lucrare salvificã a lui Dumnezeu. Aceastã
aºteptare a speranþei creºtine dobândeºte, încetul cu încetul, semnificaþie
pentru orientarea spre viitor a oamenilor de astãzi, pe care i-a provocat
însãºi speranþa creºtinilor.

Patosul despre viitor, trezit în timpul nostru, a contribuit substanþial la fap-
tul cã, în urma unei lungi tãceri, a fost descoperitã din nou dimensiunea
socialã ºi cosmicã a speranþei escatologice ºi în Sfânta Scripturã. Aici, viaþa
împlinitã nu este prezentatã prea mult în categorii filozofice sau mistice,
ci, mai degrabã, în forme fundamentale ale comunitãþii ºi societãþii umane;
ea apare ca împãrãþia în care cel ce domneºte face sã creascã puterea iubirii
sale, apare ca o cetate ai cãrei locuitori pot primi plinãtatea inepuizabilã a
lui Dumnezeu, apare ca ospãþ sfânt care dovedeºte comuniunea internã a
celor iluminaþi cu Dumnezeul lor ºi între ei, apare ca nuntã festivã, pe care
Tatãl o pregãteºte Fiului ºi lumii96.

Speranþa în desãvârºirea lumii, în viziunea împãrãþiei lui Dum-
nezeu, conþine un corectiv critic faþã de suferinþa ºi eºecul din viaþã. Este
vorba de oamenii cu o existenþã nesemnificativã, care trebuie sã trã-
iascã în dureri grele. Sunt oameni speriaþi, asupriþi, rataþi, vinovaþi.
Experienþa durerii fãrã puterea speranþei poate cauza adesea ideea
lipsei de sens a existenþei omului în lume. Aceasta nu oferã condiþii favo-
rabile unor schimbãri în spaþiul de viaþã privat ºi social. Sunt fabricate
doar mecanisme destinate refulãrii ºi deznãdejdii.

Astfel, experienþa, ce-i drept, constituie un motiv de protest, dar nu
ºi un motiv de speranþã. Este frumos cã mai existã oameni care sunt
incapabili de rãutate, dispuºi pentru iubire, chiar dacã nu-i mai miºcã
nici o trãire a sensului vieþii. Aceasta înseamnã tragedia eroicã, despre
care ne relateazã, din când în când, poezia, este respingerea nonsen-
sului. Totuºi, speranþa care se naºte din respingerea nonsensului este,
totodatã, lipsitã de o faþã pozitivã; este protest ºi respingere a feþelor
mizeriei. În cele pozitive, ea rãmâne abstractã97.

Speranþa creºtinã se împotriveºte oricãrei forme de simplã mângâ-
iere în faþa nedreptãþii trãite cu aºteptãrile de dincolo. Mai departe, ea
nu poate accepta conceptul unui principiu evolutiv al viitorului care va
schimba, într-un fel, tot rãul în bine. La fel de critic se opune concep-
þiilor utopice care vor sã spere totul deja în prezent. Spre deosebire de
acestea, speranþa creºtinã dã mãrturie „cã ea este susþinutã, în lucrarea
actualã pentru lume, de evenimentele viitoare pe care le va iniþia
Dumnezeu”98. Faptul cã în speranþã orice acþiune umanã stã sub rezerva
escatologicã, „o protejeazã împotriva instalãrii unei dictaturi a virtuþii,
ca ºi împotriva utopismelor care, pânã la urmã, se datoreazã unei idea-
lizãri a posibilitãþilor umane”99. Dacã creºtinii ºtiu cã speranþa lor îºi 
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96 A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 103-104.
97 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 176.
98 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 179.
99 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 214-215.



aflã ultimul fundament în mântuirea lui Dumnezeu, pot privi cu o
conºtiinþã liniºtitã la lucrurile dimprejur, la ceea ce este posibil ºi rea-
list. Ei vãd cu adevãrat necazurile oamenilor ºi sunt gata sã se angajeze
în domeniul privat sau politic pentru mai multã dreptate100. Speranþa
creºtinã are în vedere devenirea umanã a omului, pe care ea vrea sã-l
promoveze într-o relaþie productivã faþã de comunitate ºi societate101.

2.3. Iubirea ca forþã unificatoare a lumii
Faptul cã omul poate trãi demn numai din unitatea identitãþii sale

corespunde caracterului sãu fiinþial. Aici este vorba de unitatea dintre
individualitatea ºi socialitatea persoanei sale, dintre orientarea funda-
mentalã transcendentalã ºi, totodatã, imanentã, dintre structurarea
spiritualã ºi corporalã. Multiplele elemente ale acestei unitãþi de bazã
dezvoltã relaþiile sale corespunzãtoare cãtre lumea înconjurãtoare ca
raport cu Dumnezeu, cu omul, cu societatea ºi cu lumea. Mesajul creº-
tin despre iubirea lui Dumnezeu, pe care oamenii o pot trãi în stãpâ-
nirea lui Dumnezeu anunþatã ºi iniþiatã de Isus, urmãreºte vindecarea
unitãþii pierdute a întregii creaþii: a omului, a omenirii ºi a lumii. Prin
faptul cã mântuirea divinã îi oferã omului o nouã relaþionalitate verti-
calã, iubirea trãitã a lui Dumnezeu face posibilã o edificare corespunzã-
toare a relaþiilor interumane. În relaþiile verticale ºi orizontale ale per-
soanei umane, conceptul paulin agápe conþine o relevanþã deosebitã.
„Apostolul identificã fiinþa celui care crede (ºi, prin aceasta, fiinþa
fiecãrui om) cu iubirea lui (cf. 1Cor 13)”102. Prin iubirea lui Dumnezeu
faþã de om se înnoieºte nu numai o parte a fiinþei sale, ci întreaga
persoanã umanã. Dacã Isus este autorevelarea întrupatã a lui Dum-
nezeu, nu se descoperã iubirea lui ca una dintre proprietãþile sale, ci el
însuºi ca Dumnezeu care este iubire: „Iubirea lui Dumnezeu, care face
o punte între Dumnezeu ºi lume (In 3,16º.u.; 1In 4,9º.u.), coboarã în
Isus, Fiul, ºi, prin el, merge mai departe cãtre oameni (cf. In 3,35; 5,20;
14,21.23; 15,9º.u.; 16,27; 17,23-36), aºa încât Dumnezeu însuºi se
descoperã ca iubire în credinþa în Isus ºi în dragostea frãþeascã (cf. 1In
3,1; 4,7-21)”103.

Experienþa iubirii lui Dumnezeu înfãptuieºte în om nu simpla
schimbare de formã a uneia dintre proprietãþile sale, adicã harul salvi-
fic al lui Dumnezeu nu urmãreºte o corectare sau reparare parþialã, ci,
prin Cristos ºi în dinamica Duhului, creeazã un om nou. Acestui om nou,
viziunea paulinã despre iubire a lui Dumnezeu îi recunoaºte o dublã
perspectivã, care este de ajutor pentru curentul dialogal-comunicativ al
noii antropologii104.
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100 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 215.
101 Cf. A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 102º.u.
102 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 209.
103 O.H. PESCH, „Liebe”, în NHThG, III (1991), 220-239, 223.
104 Este vorba, înainte de toate, de curentele antropologice în filozofia lui Franz

Rosenzweig, Martin Buber ºi Emmanuel Levinas. Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung,
Liebe..., 208.
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Pe de o parte, îl duce de la conceptele idealiste ºi utopice ale unei co-
municãri reuºite mai departe, spre realitatea istoriei care cunoaºte
relaþii între oameni mereu sub semnul unei distrugeri cauzate de eºe-
curi, vinovãþie, agresiune ºi moarte. Înþelegerea lui agápe ca partici-
pare la proexistenþa Celui Rãstignit aratã cã fiinþa comunicativã a
omului se realizeazã nu dincolo, ci în mijlocul acestor conflicte, fie prin
acþiune activã care încearcã sã îndepãrteze violenþa, fie prin suportare
plinã de durere. Pe de altã parte, conceptul paulin de agápe trimite la
dimensiunea transcendentalã a oricãrei forme de comunicare. Prin
aceasta, el se opune unei suprasolicitãri a eforturilor umane, criticând ideea
conform cãreia fericirea generalã s-ar putea realiza în istorie; pe de altã
parte, se opune ispitei gândirii moderne de a reduce relaþiile interumane
la satisfacerea necesitãþilor. Atenþia acordatã demnitãþii persoanei umane,
care nu poate fi pierdutã, ºi fundamentarea drepturilor sale inaliena-
bile presupune o reflecþie transcendentalã. În cazul acesta, i se face
aproapelui dreptate numai atunci când el este considerat în profunzi-
mea sa ca destinatarul iubirii lui Dumnezeu105.

De aici reies consecinþe pentru comportamentul creºtinilor faþã de
darul iubirii lui Dumnezeu. Dacã acest comportament nu are suficient
în vedere unitatea omului ºi a lumii ºi nu evitã în mod critic pericolul
unor interpretãri greºite ale iubirii, apar greutãþi, pe de o parte, în mãr-
turia iubirii din partea creºtinilor, iar pe de altã parte, în privinþa posi-
bilitãþilor oamenilor de a respecta iubirea creºtinã ca atare. 

Dietmar Mieth a atras atenþia în privinþa controversei legate de
interpretãrile iubirii106. În iubirea creºtinilor, unii vor sã nu vadã alt-
ceva decât o formã aparte a slujirii lui Dumnezeu. Aici este vorba de un
Dumnezeu „care-i pune pe sclavii sãi sã munceascã în lume pentru sine,
pentru a nu avea alt scop decât perfectarea propriei glorii”107. Iubirea
creºtinã poate fi bãnuitã, pe de altã parte, cã ar impune niºte exigenþe
morale mult prea mari, însã creºtinii n-ar putea face faþã unor astfel de
cerinþe. Deoarece ei nu ar putea practica iubirea care le-a fost predi-
catã, s-ar sfârºi totul prin aceea cã se comit fapte nevrednice de om îm-
potriva iubirii. Arderea ereticilor, persecuþia evreilor ºi nimicirea pãgâ-
nilor au arãtat o astfel de contrazicere dintre discursul creºtin ºi prac-
tica iubirii; în cazul acesta, ar fi posibilã experienþa a ceea ce este con-
trar dragostei faþã de semeni. În continuare, creºtinii ar putea fi acu-
zaþi cã sunt inumani, deoarece, prin iubirea lor faþã de fiecare om, n-ar 
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105 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 209.
106 Cf. D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 181-184.
107 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 182. Tot acolo, autorul întreabã mai departe: „Este

acesta acel Dumnezeu despre care Thomas Mann a spus cã locuieºte în cer pe tronul
sãu ºi-ºi sãrutã cu extaz degetele atunci când oamenii fac ceea ce-i produce plãcere?
Trebuie sã-l iubim pe Dumnezeu? Însã Dumnezeu, în final, nu iubeºte nimic altceva
decât pe sine însuºi. Este o proiecþie a dorinþei, ca orice iubire sã ajungã desfãtare de
sine intensificatã”.



mai fi posibilã nici o opoziþie faþã de cei rãi ºi faþã de infractorii publici.
Prin aceasta, puterile rãului ar cauza nestingherite ºi mai multe nenorociri. 

Aici se aflã, în primul rând, o imagine falsã despre Dumnezeu. Dum-
nezeul creºtinilor nu este un Narcis, care n-ar putea fi liniºtit fãrã dra-
gostea sclavilor sãi. Iubirea creºtinã slujeºte împlinirii a ceea ce,

cu privire la voinþa lui Dumnezeu, a devenit clar în înjosirea lui Isus prin
moartea pe cruce. Din acest motiv, prelungirea iubirii lui Dumnezeu nu este,
de fapt, iubirea cãtre Dumnezeu, ci iubirea din Dumnezeu. În cazul acesta,
iubirea faþã de aproapele îºi are scopul, într-adevãr, în aproapele. Ea nu-ºi
are scopul sãu primar în faptul cã îl desãvârºeºte pe cel care iubeºte în mod
activ, ci îºi are scopul în faptul cã ea îl ajutã generos pe cel care se aflã în
nevoi. Parabola bunului samaritean evidenþiazã cu fineþe lucrul acesta108.

Creºtinii trebuie sã trãiascã iubirea neîntrerupt, dupã modelul lui
agápe din Noul Testament. Agápe are valoare de fundament radical pen-
tru cele mai importante valori de bazã ale eticii: libertate, dreptate,
simpatie, toleranþã, solidaritate. Sunt puncte centrale comune, care
apar în strânsã legãturã cu iubirea ºi într-o eticã profanã109. Aici este
vorba de voinþa care urmãreºte adevãratul bine al aproapelui ºi reali-
zarea deplinã a binelui care sã-i fie de folos. Însã iubirea creºtinã merge
ºi mai departe,

pentru cã în aproapele îl recunoaºte pe destinatarul iubirii lui Dumnezeu.
Aceasta schimbã atitudinile faþã de el: obligaþia de a-l iubi pentru el însuºi,
indiferent dacã acesta este un prieten sau un duºman, dacã se prezintã ca
un drept sau ca un pãcãtos, rezultã nu din strãduinþa moralã dupã desã-
vârºire a celui care iubeºte, nici din pretenþiile celuilalt ºi nici dintr-o idee
umanistã, ci din iubirea pe care i-o dãruieºte Dumnezeu110.

În lumina mesajului lui Cristos despre stãpânirea lui Dumnezeu, iu-
birea creºtinã realizeazã o legãturã între ceea ce a început deja ca reali-
tate lumeascã ºi ceea ce se va desãvârºi abia escatologic. Ceea ce pro-
clamã credinþa despre împãrãþia lui Dumnezeu ºi promite speranþa
poate fi trãit în iubire. În lumina stãpânirii lui Dumnezeu, iubirea face
posibilã întâlnirea dintre Dumnezeu ºi om ºi între oameni. Unitatea
divinã ºi uman-lumeascã este fructul iubirii trãite faþã de Dumnezeu ºi
faþã de aproapele. „Iubirea provine «din Dumnezeu» ºi coboarã de la
Dumnezeu spre lume, nu pentru a se pierde în lume, ci pentru a con-
duce lumea din nou ca forþã înnoitoare a lui Dumnezeu spre începutul
ei”111.
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108 D. MIETH, Die neuen Tugenden..., 182-183.
109 Cf. T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 215.
110 T. SÖDING, Die Trias Glaube, Hoffnung, Liebe..., 215.
111 A. AUER, „Glaube, Hoffnung und Liebe...”, 108.
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În sintezã, cu privire la metanoia socialã, se poate spune, pornind de
la relaþia dintre împãrãþia lui Dumnezeu ºi mãrturia creºtinã ºi eclezialã
despre credinþã, speranþã ºi iubire, cã procesul convertirii nu poate fi o
realizare a omului în vederea obþinerii mântuirii. Din contrã, acesta de-
vine posibil prin oferta nemeritatã de mântuire a stãpânirii lui Dum-
nezeu. Aceasta poate fi trãitã prin mãrturia de credinþã, speranþã ºi
dragoste în lume a creºtinilor ºi a comunitãþilor de credinþã. Promova-
rea acþiunii creºtine în lume, care trebuie edificatã mai intensiv decât
în trecut în dimensiunile sale individuale ºi sociale112, poate crea un
climat de acþiune, în care efortul iniþial privind înnoirea continuã a
vieþii umane oferã condiþiile pentru progresul procesului metanoia. A
mijloci înþelegerea lumii, pornind de la darul credinþei, a oferi pers-
pective de viitor lumii din puterea de orientare a speranþei ºi a realiza
unitatea lumii prin mãrturia iubirii constituie elemente care deschid
ºanse pentru metanoia socialã.

3. Împãrãþia lui Dumnezeu, convertirea 
ºi schimbarea valorilor113

Oferta salvificã a lui Dumnezeu, cuprinsã în categoria de stãpânire
a lui Dumnezeu, îl priveºte pe omul întreg ºi, totodatã, lumea sa încon-
jurãtoare, în care el poate sã-ºi edifice propria existenþã. Modul în care
este trãitã împãrãþia lui Dumnezeu depinde nu numai de mãrturia reli-
gioasã, adicã de mãrturia creºtinã ºi eclezialã, ci este strâns legatã ºi de
condiþiile de viaþã prezente în fiecare societate. Aici pot fi arãtate pers-
pective ale convertirii sociale, prin faptul cã o transformare pozitivã so-
cio-culturalã poate fi verificatã ca o condiþie favorabilã pentru plãsmu-
irea vieþii persoanelor ºi a spaþiului lor de viaþã. Rezultatele cercetãrii schim-
bãrii valorilor înseamnã o provocare nu numai, în general, pentru do-
menii de viaþã comune, ci ele sunt de importanþã ºi pentru Bisericã ºi
teologie, unde teologia moralã nu poate fi la sfârºit114. Din domeniul de
cercetare schimbarea valorilor vor fi numite în continuare trei ten-
dinþe fundamentale115, care au trezit un interes deosebit în ultimele 
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112 Cf. K. HILPERT, „Liebe – V. Theologisch-ethisch”, în LThK3, VI (1997), 915-920,
919º.u.

113 În cele ce urmeazã, vor fi prezentaþi mai puþin autorii ºi conceptele lor ºi vor fi pre-
luate rezultatele din domeniul cercetãrii schimbãrii valorilor valabile pentru diverse
societãþi. Cf. G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement – Perspektiven
für die politische Bildung”, APuZ B/29 (2001) 31-38, 28, Abbildung 3: Wertepositionen
von vierzig Gesellschaften (1981-1997).

114 „Cã, pentru Biserici, respectiv pentru comunitãþile cãlugãreºti, implicaþiile etice
ale schimbãrii valorilor constituie o provocare specialã, nu poate fi contestat. Cã aces-
tea pot aduce pentru corpusul social doar atât de multã orientare dupã valori, dupã câtã
rezonanþã gãsesc acestea în proprii membri ºi în publicul întreg, este la fel de adevã-
rat”, D. SEEBER, „Wertewandel”, în HRGF, 488-493, 493.

115 Este vorba de teoria postmaterialismului a lui Ronald Inglehart, de teza cultu-
ral-pesimistã a lui Elisabeth Noelle-Neumann ºi de teoria sintezei valorilor a lui Helmut
Klages. Cf. G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement”, 31º.u.; O.
WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel. Wertewandel als Ursache von Politikverdrossen-
heit und als Chance ihrer Überwindung”, APuZ B/52-53 (1996) 13-25, 14-20.



trei decenii. Dupã modul în care este interpretatã schimbarea valorilor
ºi care este natura consecinþelor, ce rezultã din aceasta, pentru realiza-
rea ºi edificarea vieþii în dimensiunea sa personalã ºi socialã, va fi des-
chisã, într-un prim pas, o tezã, în general, optimistã. În al doilea pas,
va fi prezentatã o tezã apreciativã tendenþios pesimistã. În sfârºit, într-
un al treilea pas, va fi arãtatã o tezã realistã, care subliniazã ambiva-
lenþa schimbãrii valorilor ºi evidenþiazã semnificaþia sintezei valorilor
pentru edificarea vieþii în societatea modernã.

3.1. Optimism utopic
La începutul anilor '70, se vorbea deja acceptabil despre schimbarea

valorilor ca fenomen ce nu poate fi trecut cu vederea în spaþiul de viaþã
socio-cultural european. Însã, în legãturã cu schimbarea valorilor, pro-
blema cea mai importantã nu este constatarea sa, ci atitudinea luatã
faþã de ea, interpretarea ei ºi concluziile ce rezultã din toate acestea pen-
tru comportamentul oamenilor. Schimbarea valorilor nu este un feno-
men izolat, mai mult, este în strânsã legãturã cu schimbarea generalã din
societate. „Datoritã rezultatelor cercetãrii empirice, au existat, de la înce-
putul anilor '70, diferite curente favorabile pãrerii cã existã în socie-
tãþile moderne, în general, dispoziþia spre o schimbare «spontanã» a valo-
rilor, cãreia i se poate atribui o anumitã tendinþã ce þine de schimbarea
socialã, în general”116. Reprezentantul principal al modului optimist de
a privi schimbarea valorilor este nord-americanul om de ºtiinþe politice
Ronald Inglehart117.

Pentru Inglehart, cauza schimbãrii sociale este constituitã de o anu-
mitã orientare care, o datã dobânditã, rãmâne relativ constantã pe par-
cursul vieþii umane. Conform teoriei postmaterialismului, care-i apar-
þine, schimbarea valorilor ia naºtere prin faptul cã, în þãrile industria-
lizate occidentale, valorile materialiste sunt înlocuite treptat cu valori
postmaterialiste. „În acestea, schimbarea este interpretatã în cheie op-
timistã, ca fiind un progres liniar cãtre un nivel de dezvoltare cultural
ºi politic calitativ mai înalt”118. Conceptul lui R. Inglehart, referitor la
schimbarea valorilor, are la bazã o teorie social-psihologicã ºi o teorie a
socializãrii119. Urmând teoria lui Maslow, Inglehart aratã cã „oamenii 
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116 B. SCHÄFERS, „Werte und Wertewandel”, în B. SCHÄFERS – W. ZAPF, Handwörterbuch
zur Gesellschaft Deutschlands, Opladen 1998, 698-709, 699.

117 Acesta este cunoscut, în primul rând, prin studiul The Silent Revolution in
Europe, apãrut în 1971. Despre alte lucrãri ale lui Inglehart, cf. O. WINKEL, „Werte-
wandel und Politikwandel...”, 14, nota 5.

118 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 31; cf., tot acolo,
trimiterea autorului în nota 3 la R. INGLEHART, Kultureller Umbruch. Wertewandel in
der westlichen Welt, Frankfurt a. M. 1995.

119 Teoria social-psihologicã este o imitaþie a teoriei necesitãþilor lansatã de A.
Maslow. Inglehart susþine teza conform cãreia „schimbarea valorilor este determinatã
de lipsa diferitelor resurse necesare pentru asigurarea vieþii. Substituirea tendenþioasã
a valorilor materialismului prin valorile postmaterialismului, dupã cum susþine el, o
leagã în mod corespunzãtor, din nou, de tendinþa de dezvoltare ale unei rezolvãri progre-
sive a problemei lipsei bunurilor materiale”, B. SCHÄFERS, „Werte und Wertewandel”, 699.
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dezvoltã, mai întâi, necesitãþi ale siguranþei psihologice ºi fizice ºi, prin
aceasta, structuri materialiste ale valorilor, dupã satisfacerea cãrora
urmeazã, apoi, formarea necesitãþilor sociale, culturale ºi intelectuale
ºi, cu aceasta, formarea structurilor postmaterialiste ale valorilor”120.
Aici este vorba de o ipotezã a lipsei, care vrea sã spunã cã oamenii pre-
ferã lucrurile pe care le au la dispoziþie într-o mãsurã nesatisfãcãtoare121.
De aici, reiese cã „au de câºtigat, în aprecierea subiectivã a valorilor,
acele necesitãþi care n-au fost încã satisfãcute ºi, în plus, sunt relativ
insuficiente”122.

Teoria socializãrii, în strânsã legãturã cu teoria postmaterialismului
a lui Inglehart, spune cã o schimbare a valorilor stabilã, de lungã du-
ratã, poate avea loc printr-o combinaþie între orientãrile valorice moti-
vate psihologic ºi elementele specifice ale unei faze formative de socia-
lizare. În cazul acesta, ar trebui sã fie valabil faptul cã „atitudinile de
bazã ºi prioritãþile valorice ale unei persoane sunt marcate puternic de
acele condiþii pe care ea le gãseºte dinainte în «faza formativã», asta în-
seamnã în primii douãzeci de ani de viaþã, ºi cã aceste valori funda-
mentale nu sunt supuse nicidecum unor transformãri de scurtã du-
ratã, ci slujesc îndelungat ca unitate de mãsurã pentru valori în ve-
derea judecãrii evoluþiilor sociale ºi politice”123. Inglehart nu ignorã
condiþiile ºi evenimentele istorice specifice, însã, dupã pãrerea lui,
acestea nu joacã un rol hotãrâtor. O prognozã general validã din combi-
naþia ipotezei lipsei ºi a teoriei socializãrii poate fi dedusã în sensul cã
generaþiile noi, o datã cu creºterea treptatã a siguranþei în domeniul
social ºi economic, acordã mai multã valoare scopurilor postmateria-
liste. Egalitatea în drepturi, democratizarea ºi responsabilitatea faþã
de mediu devin mai importante decât scopurile materialiste, cum sunt
câºtigul, creºterea economicã ºi recunoaºterea autoritãþilor124.

În fenomenele socio-culturale, se poate observa cum ia naºtere un
proces continuu al succesiunii generaþiilor, printr-o creºtere constantã
similarã a postmaterialiºtilor în mijlocul întregii populaþii, „atunci
când generaþiile în vârstã, cele mai multe materialiste, sunt înlocuite
de generaþiile mai tinere, mai degrabã postmaterialiste”125. De aici, se
poate trage concluzia cã cei care s-au nãscut ºi au fost socializaþi în pe-
rioada postbelicã, din cauza marilor lipsuri materiale, sunt marcaþi
dominant materialist în orientarea lor valoricã. Lucrul acesta ar trebui
sã fie invers pentru cei care au crescut în timpuri cu o anumitã prosperitate:
ei pot dovedi mai multe semne ale orientãrii valorice postmaterialiste.
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120 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
121 Cf. J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich. Ein deutscher

Sonderweg?”, APuZ B/29 (2001) 23-30, 24.
122 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15. Cf. B. SCHÄFERS, „Werte und

Wertewandel”, 699.
123 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
124 Cf. J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 24º.u.; B. SCHÄFERS,

„Werte und Wertewandel”, 699.
125 J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 25.



„Pornind de la acest punct de vedere, apare o schimbare de valori
consideratã postmaterialistã, care începe o datã cu politizarea socie-
tãþii, asemãnãtoare unui rezultat evolutiv al dezvoltãrii economice în
rândurile naþiunilor moderne industrializate”126.

Datoritã rezultatelor obþinute în urma sondajelor realizate în anii
’70 ºi ’80, R. Inglehart a putut întocmi liste cu proprietãþi care aratã
atât valori materialiste, cât ºi valori postmaterialiste. 

În aceste studii, pãrea sã se fi obþinut dovada cã, într-adevãr, în perioada de
timp amintitã, s-a ajuns la o pierdere a semnificaþiei valorilor materialiste
ºi cã, pe de o parte, existã raporturi între vârsta de viaþã scãzutã, pregãti-
rea înaltã ºi activitãþile din sectorul de producþie, precum ºi înalta apreci-
ere a valorilor postmaterialiste, pe de altã parte127.

Teoria postmaterialismului privind schimbarea valorilor, susþinutã
de Inglehart, nu a rãmas fãrã critici ºi reproºuri. O parte dintre aceste
exprimãri critice trebuie amintite în cele ce urmeazã128:

* În primul rând, a fost pusã la îndoialã corespondenþa logicã a pozi-
þiei sale, conform cãreia, din cauza situaþiilor de lipsuri ºi factori socia-
lizatori, are loc o impregnare pentru toatã viaþa.
* Mai departe, se pune întrebarea dacã planul unei schimbãri bipo-
lare a valorilor nu constituie o reducere inacceptabilã a întregii proble-
matici a schimbãrii valorilor. Aici, graniþa cãtre o poziþie coloratã
ideologic nu este prea departe.
* Puterea argumentativã a rezultatelor a alunecat în dubiu în mo-
mentul în care s-au constatat deficienþe la instrumentele de mãsu-
rare. În mod deosebit, s-au ridicat probleme legate de procedura
ierarhizãrii valorilor.
* Un reproº cu totul aparte a fost acela cã R. Inglehart nu a anali-
zat în lucrãrile sale investigative valori fundamentale. Au fost abor-
date pãreri faþã de anumite teme, fãrã a þine cont de contexte rela-
þionale decisive.
Deºi categoriile ºi scalele tezei sale – înlocuirea treptatã a valorilor

materialiste prin cele postmaterialiste în þãrile occidentale industria-
lizate – mai gãsesc încã utilizare, numeroase puncte slabe ale poziþiei
sale generale au condus la faptul cã acestea nu sunt considerate cores-
punzãtoare nivelului de cercetare sociologic. În concluzie, se poate afir-
ma critic: „Acestei poziþii i se reproºeazã din partea cercetãrii socio-
logice lipsa unei corespondenþe logice, simplificarea bipolarã, voluntarismul
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126 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
127 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
128 Cf. J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 25; B. SCHÄFERS,

„Werte und Wertewandel”, 699º.u.; O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15.
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evoluþionist, precum ºi lipsuri în privinþa instrumentelor de mã-
surã”129.

Privind acum la aceste atitudini critice, referitor la teoria postmate-
rialismului susþinutã de Ronald Inglehart, pentru reflecþiile teologico-
etice se recomandã distanþã criticã. Acest mod de interpretare a schim-
bãrii valorilor ar conduce la explicaþii eronate ºi ar dejuca ºansele unui
discurs fundamentat privind metanoia socialã. Potrivit acestei teorii,
oamenii se prezintã, de fapt, prea puþin ca subiecte etice responsabile,
iar semnificaþia structurilor ºi instituþiilor sociale nu iese la ivealã.
Înainte de toate, nu se þine cont suficient de procesul schimbãrii omu-
lui: 

Ceea ce se schimbã nu sunt, în primul rând, valorile în sine, ci, mai ales,
structurile de bazã (schimbare social-instituþionalã) ºi formele de compor-
tament (ºi, totodatã, opiniile anterioare sau posterioare lor, condiþionate ºi
acestea de aspiraþiile de fericire ale timpului). Acestea constituie factorul
primar în cadrul schimbãrii, factor care decide însãºi schimbarea de semni-
ficaþie a valorilor130.

3.2. Pesimism moralizator
În opoziþie faþã de teoria optimistã a lui R. Inglehart, trebuie amin-

titã, în legãturã cu interpretarea schimbãrii valorilor, o deplângere pri-
vind decãderea valorilor131. „În timp ce Inglehart ºi cercetãtorii ger-
mani ai schimbãrii valorilor, care urmeazã tradiþia lui, interpreteazã ca
un progres binefãcãtor în direcþia unui nivel de dezvoltare socialã deo-
sebit de valoros schimbãrile valorilor observate la populaþia germanã,
alþii atrag atenþia în privinþa pericolelor unei degradãri a valorilor”132.
Conform tezei cultural-pesimiste, care este susþinutã, în primul rând,
de Elisabeth Noelle-Neumann, situaþia mentalã a unei pãrþi de popu-
laþie mereu în creºtere, înainte de toate a tinerilor, poate fi explicatã ca
fiind problematicã. Ca urmare a evoluþiei bunãstãrii, sunt fãcute res-
ponsabile pentru aceasta schimbãrile social-psihologice nefavorabile133.
„Ca urmare a acestei concepþii, dezvoltarea bunãstãrii i-a corupt pe
oameni; este constatat pericolul cã dezvoltarea socialã continuã cre-
eazã egoiºti cu «mentalitate full casco», dezinteresaþi nu numai faþã de
binele comun, ci ºi faþã de semenii lor”134. Reprezentanþii Institutului
pentru Demoscopie din Allensbach se plâng de apariþia unor valori pen-
tru realizarea personalã, care ameninþã sã desfiinþeze virtuþile cetã-
þeneºti tradiþionale, cum ar fi disponibilitatea faþã de disciplinã ºi 
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129 J.W. VAN DETH, „Wertewandel im internationalen Vergleich...”, 31.
130 D. SEEBER, „Wertewandel”, 491.
131 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, APuZ

B/29 (2001) 7-14, 7.
132 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 15-16.
133 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 7.
134 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 7.



împlinirea îndatoririlor. Studiile realizate regulat aratã pentru anul
1968 o schimbare epocalã a valorilor, care a încetinit pe parcursul tim-
pului, dar care nu a mai cunoscut o întoarcere135.

Elisabeth Noelle-Neumann considerã cã gândirea filozoficã a lui
Theodor Adorno, din cadrul ªcolii de la Frankfurt, a contribuit decisiv
la revoluþia negativã a valorilor. În cazul acesta, dimensiunea politicã
are importanþa ei:

Adorno era profund convins – el ºi-a ancorat aceastã convingere în „ªcoala
de la Frankfurt”, convingere care a inspirat generaþia studenþilor din anul
1968 – cã transmiterea ideilor valorice de la pãrinþi la copii, în Germania,
ar trebui întreruptã. Numai aºa – considera el – ar putea fi opritã repetarea
evenimentelor groaznice din perioada naþional-socialistã. Cãci ceea ce s-a
întâmplat în al treilea Reich – considera el justificat – îºi are rãdãcinile în
„stilul autoritar de educaþie” practicat în casele pãrinteºti germane, stil
care frânge coloana vertebralã, obligând-o sã devinã o ascultare lipsitã
complet de propria voinþã136.

Simptomele cele mai importante ale eroziunii valorilor, care pot fi
întâlnite, înainte de toate, la generaþiile mai tinere, au condus, în ca-
drul familiei ºi al societãþii, la conflicte care nu erau cunoscute înainte.
Ele pot fi caracterizate dupã cum urmeazã137:

* Scãderea continuã a legãturii oamenilor faþã de comunitãþi, de reli-
gie ºi Bisericã.
* Acceptarea din ce în ce mai puþin a limitãrii libertãþii individuale,
care este controlatã de norme, ierarhii ºi autoritãþi exterioare.
* Pierdere semnificativã a sensului virtuþilor tradiþionale; printre
acestea: politeþe, bunã purtare, punctualitate, curãþenie ºi atitudine
economicã faþã de bani.
* Prioritate crescândã a orientãrii privind timpul liber, împotriva
unei morale cetãþeneºti axate pe randament.
* Cerinþe fãrã margini ale oamenilor de la instituþiile statale.
* Pierdere clarã a simþului comunitar ºi a capacitãþii de afiliere a
membrilor societãþii.
* Dispoziþie ºi capacitate descrescândã de a se angaja în formele tradi-
þionale corespunzãtoare comunitãþii politice.
În aceste evoluþii, Noelle-Neumann vede o pãtrundere în fundamen-

tele de care depinde în mod obligatoriu o societate pluralistã. Din acest
motiv, ea cere un fel de renaºtere a valorilor, în care ea, de altfel, aminteºte
de o educaþie fundamentalã corespunzãtoare valorilor ºi de o intervenþie
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135 Cf. O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 16.
136 E. NOELLE-NEUMANN – T. PETERSEN, „Zeitenwende. Der Wertewandel 30 Jahre

später”, APuZ B/29 (2001) 15-22, 17. Tot acolo, pot fi gãsite poziþii critice ale autoarei
faþã de ºcoala de la Frankfurt, în privinþa evoluþiei schimbãrii valorilor.

137 Cf. O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel”, 16.
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adecvatã faþã de opinia publicã, ca posibile sugestii pentru stabilizarea
comportamentului valoric din societate138.

Pânã spre sfârºitul anilor ’80, E. Noelle-Neumann constatã o ten-
dinþã invariabilã a decãderii valorilor139. Abia dupã 1990 pot fi vãzute
schimbãri ale tendinþei respective. Astfel, în anul 2000, virtuþile tra-
diþionale capãtã din nou semnificaþie în domeniul educaþiei: în primul
rând, politeþe ºi bunã purtare, apoi, îndeplinirea muncii conform or-
dinii ºi conºtiinþei, atitudine economicã faþã de bani ºi – ceva mai puþin
– acceptarea, adaptarea faþã de ordine140.

Din punct de vedere teologico-etic, trebuie spus despre aceastã tezã
cultural-pesimistã privind schimbarea valorilor cã sugereazã, în mod
unilateral, o imagine negativã a fenomenelor complexe din societate.
Îºi face simþitã prezenþa expresia unei învinuiri necritice a indivizilor,
care sunt fãcuþi responsabili pentru eroziunea valorilor, în timp ce, pe
de o parte, raporturile politice, economice ºi sociale, instituþiile ºi struc-
turile publice, cu amprenta lor autoritarã ºi ierarhicã, sunt cu greu
luate în seamã. La fel de unilateral, pe de altã parte, sunt preferate tim-
purile bune de altãdatã ale orientãrii valorice morale, în timp ce atitu-
dinile prezente sunt considerate ca o decãdere de la trecutul intangibil.
Perspectivele viitorului se aflã în re-producerea trecutului pierdut. Aici
se serveºte un mesaj pedagogic-politic prescurtat: „renaºterea valorilor
legate de randament, obligaþie, ordine ºi colectiv printr-o educaþie a va-
lorilor care sã poatã oferi alternative împotriva bãnuitei tendinþe spre
o societate a plãcerii ºi a timpului liber, ºi care sã poatã întãri din nou
dispoziþia de angajare, þinând totodatã cont de virtuþile secundare
revitalizate”141. Din aceste motive, teza cultural-pesimistã a Institutu-
lui pentru Demoscopie din Allensbach, deºi scoate în evidenþã schimba-
rea din anii ’90, se dovedeºte a fi de puþin ajutor în încercarea de a arãta
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138 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 16. Cu privire la alte aprecieri
critice faþã de poziþiile care susþin evoluþii morale decadente unilaterale ºi mai puþin de-
monstrate în privinþa schimbãrii valorilor, cf. H. KLAGES: „Brauchen wir eine Rückkehr
zu traditionellen Werten?”, 7º.u. În general, predominã o tendinþã moralã care acuzã
incomoditatea plinã de veghe faþã de viaþa comunitarã, „în care fiecare pare sã caute
interesul sãu, fãrã a se gândi la ceilalþi. Lipsa simþului comunitar, precum ºi dispreþul
faþã de drept ºi lege, ar conduce la o mentalitate de culegãtori de caimac la nivelul tutu-
ror pãturilor sociale, la munca la negru, la escrocarea ajutorului social, la evaziunea
fiscalã, la economia bazatã pe nepotism, la înºelãtoria legatã de subvenþii, la corupþie”,
Ibidem, 7.

139 Cf. E. NOELLE-NEUMANN – T. PETERSEN, „Zeitenwende. Der Werte-wandel 30 Jahre
später”, 17-19: „Keine Tendenzwende in den achtziger Jahren”.

140 Cf. E. NOELLE-NEUMANN – T. PETERSEN, „Zeitenwende. Der Werte-wandel 30 Jahre
später”, 19, tabloul nr. 1. O schimbare de tendinþã în legãturã cu munca a apãrut abia cãtre
1995. Începând cu acest moment, a existat din ce în ce mai multã lume pentru care
orele de muncã erau mai importante decât înainte. Cf. Ibidem, tabloul nr. 2. Despre
alte rezultate privind modificãri ale acestor tendinþe privind schimbarea valorilor, cf.
Ibidem, 19-22: „Ein neuer Zeitgeist kündigt sich an" (Se anunþã un nou spirit al timpului).

141 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 32.



perspective ale convertirii sociale în contextul cercetãrii actuale a schim-
bãrii valorilor142.

3.3. Realism critic
În domeniul cercetãrii schimbãrii valorilor, ªcoala din Speyer se deo-

sebeºte atât de ªcoala lui Inglehart, cât ºi de poziþia lui Noelle-Neu-
mann. Ea a fost înfiinþatã de Helmut Klages ºi oferã, la rândul ei, o ana-
lizã fundamentatã empiric, care-ºi are valabilitatea nu numai în Ger-
mania, ci ºi în alte state industrializate143. În privinþa teoriei postmate-
rialismului susþinutã de Inglehart, H. Klages pune la îndoialã calitatea
evolutivã a schimbãrii valorilor, precum ºi aranjarea metodicã a valorilor
în categoriile de materialism ºi postmaterialism. Poziþia sa criticã se re-
ferã ºi la relaþia unidimensionalã dintre materialism ºi postmateria-
lism.

Faþã de modelul explicativ evolutiv-optimist ºi unidimensional al lui Ingle-
hart, Klages prezintã o analizã care pleacã de la pierderea semnificaþiei valo-
rilor raportate la obligaþie ºi acceptare în favoarea valorilor autodezvoltãrii
ca o tendinþã generalã de evoluþie, nu ca o dezvoltare evolutivã. Aici, Klages
accentueazã ambivalenþa schimbãrii valorilor, existenþa diferitelor dimen-
siuni ale valorilor ºi ale combinaþiei de valori, precum ºi posibilitatea unor
sinteze de valori constructive ºi distructive144.

Având în vedere modul în care analiza schimbãrii valorilor de la Speyer
aratã ºanse, dar ºi limite pentru realizarea vieþii în sens individual ºi
social, privite din unghiul teologic-etic, rezultã perspective pentru meta-
noia socialã în societatea modernã.

Klages constatã o mega-tendinþã generalã de evoluþie, care înseamnã
o mutare de echilibru de la valorile raportate la obligaþie ºi acceptare
spre autodezvoltare. Dar, pentru el, aceasta nu este un motiv sã denunþe
respectiva tendinþã a schimbãrii valorilor, simplificând lucrurile, ca pe
o eroziune a valorilor. Înainte de toate, el accentueazã ambivalenþa
schimbãrii valorilor, 

care, alãturi de riscuri, conþine ºi ºanse, alãturi de pierderi, are ºi câºtiguri.
Descrierea schimbãrii valorilor, susþinutã de el, ajunge la constatarea cã a
avut loc o schimbare a ideii nomocentrice despre sine ºi despre lume cu una 
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142 Pentru o atitudine criticã faþã de tendinþele pesimiste de evaluare a evoluþeiei
schimbãrii valorilor, cf. V. EID, „Moralerziehung in pluraler Lebenswelt – und christ-
liche Moral? Demokratische Moral als moralpädagogisches Ziel”, în IDEM, ed., Mora-
lische Kompetenz: Chancen der Moralpädagogik in einer pluralen Lebenswelt, Mainz
1995, 143-174, 154º.u.; G. SCHWAN, Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des
Schweigens, Frankfurt a. M. 20013, 129-133.

143 Cf. O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 16; B. SCHÄFERS, „Werte und
Wertewandel”, 699º.u.

144 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 17.
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autocentricã, prin aceea cã sinele original, interesele de viaþã proprii au
urcat la rangul de instanþã directoare a gândirii ºi simþirii145.

Dacã Klages respinge hotãrât teza unei decãderi a valorilor, nu în-
seamnã cã nu þine cont de formele discutabile care apar în procesul trans-
formãrii valorilor. Din contrã, datoritã datelor empirice146, ºi el con-
statã cã:

* apare o pretenþie mereu crescândã privind edificarea vieþii indi-
viduale, care corespunde numai deciziilor proprii ºi care tinde sã
punã la îndoialã orice obligaþie de a da cont;
* se dezvoltã un concept al statului în care instituþiile politice sunt
vãzute prioritar ca edificii pentru prestãri de servicii;
* are loc o distanþare treptatã de marile organizaþii cu profil diver-
sificat;
* poate fi constatatã o decãdere crescândã a democraþiei parlamen-
tare;
* schimbãrile negative în disciplina muncii ºi în dispoziþia pentru
randament nu mai pot fi trecute cu vederea.
Efortul pentru neutralitate în cadrul evaluãrii fenomenelor legate

de schimbarea valorilor duce la concluzia cã analiza lui Klages constatã
ºi momente pozitive ale schimbãrii, care ar putea deveni elemente pur-
tãtoare de speranþã:

* dispoziþie crescândã a oamenilor pentru participarea la viaþa
politicã, dar nu în partidele politice;
* interes din ce în ce mai ridicat pentru forme nonconvenþionale
ale participãrii politice;
* creºtere clarã a dispoziþiei de a tolera diferite grupuri periferice;
* dispoziþie crescândã de renunþare în cazul unei situaþii dificile de
viaþã.
Un punct deosebit de important al analizei valorilor susþinutã de

Klages constã în faptul cã nu pot fi puse toate evoluþiile sociale neapã-
rat în legãturã cu schimbarea valorilor. „Din contrã, acestea sunt înþe-
lese de el, pe de o parte, ca discrepanþã între valorile schimbate ºi, pe
de altã parte, între ofertele de realizare neschimbate ºi insuficiente”147.

În analiza schimbãrii valorilor, nu trebuie luatã o hotãrâre între inter-
pretarea optimistã sau pesimistã de genul ori/ori. Mai mult, trebuie
atrasã atenþia cã
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145 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 32.
146 Pentru enumerarea ce urmeazã, cf. O. Winkel, „Wertewandel und Politik-

wandel...”, 17.
147 O. WINKEL, „Wertewandel und Politikwandel...”, 17. Lucrul acesta se poate întâm-

pla în domeniul muncii, unde existã un conflict între pretenþiile justificate ale munci-
torilor ºi întârzierea reformelor pentru organizarea muncii. Urmãrirea unei savurãri
cât mai mari a timpului liber ar trebui vãzutã, în cazul acesta, ºi ca o compensaþie pen-
tru condiþiile conflictuale de muncã nerezolvate.



preluarea de obligaþii ºi responsabilitate, acceptarea unor obiective date dina-
inte, disponibilitatea de primire, de angajare ºi de urmare este, în mare parte,
respinsã. Nou este faptul cã, de acum, toate acestea sunt garantate mult
mai mult în dependenþã de condiþiile individual-personale. Aici, dorinþa de
a fi subiectul propriei acþiuni a câºtigat o poziþie valoricã semnificativã. Mo-
tivaþia personalã, înþelegerile ºi convingerile obþinute personal, necesitatea
sporitã de autonomie personalã ºi decizie reciproc împãrtãºitã, de inde-
pendenþã ºi de un mai mare spaþiu propriu de acþiune devin hotãrâtoare în
ceea ce priveºte randamentul, respectarea normelor sau preluarea obligaþiilor
ce revin propriei stãri. În mod corespunzãtor, este arãtatã o pedagogie de
tip atât-cât ºi, care, în relaþie cu virtuþile secundare ajunse mai puþin semnifi-
cative, recunoaºte obiectivului educaþiei „autonomie personalã” o valoare
semnificativã crescândã148.

În continuare, vor fi prezentate tipurile de valori reprezentative, con-
form explicaþiei analitice a cercetãrii schimbãrii valorilor de la Speyer,
cu scopul de a mijloci o bazã pentru reflecþia teologico-eticã privind me-
tania socialã149.

Cele mai recente analize ale valorilor fãcute de H. Klages ºi de
ºcoala sa au constatat un fenomen socio-cultural, în care poate fi desco-
peritã tendinþa evolutivã spre o sintezã a valorilor. Aici, este vorba de
o opþiune pentru valori atât tradiþionale, cât ºi moderne. „În realitate,
am gãsit un tip de personalitate care apreciazã, în acelaºi grad, valori
«moderne» ºi «tradiþionale». Analizând îndelung condiþiile ºi atitudi-
nile lor faþã de viaþã, am decis sã-i numim pe oamenii cu un astfel de
tip demn de luat în seamã realiºtii activi”150. Semnificaþia realistului
activ poate fi explicatã mai bine dacã sunt luate în seamã ºi celelalte ti-
puri de personalitate151.

a) Tradiþionalistul. Aceastã grupã de personalitate aratã o orientare
valoricã tradiþionalã. În anul 1999, oamenii care aparþineau de ea con-
stituiau 18 % din populaþia de peste 14 ani. În domeniul preferinþei va-
lorilor, este prioritar ceea ce s-a dovedit pânã acum ca fiind sigur. La ei
este greu de recunoscut înclinaþia spre autonomie ºi atracþia unui risc.
Între 1987-1993, convenþionaliºtii iubitori de ordine au fost rãmas ne-
schimbaþi procentual. Pentru perioada 1993-1999, trebuie remarcatã o
uºoarã scãdere. În rândul populaþiei, de pânã la 30 de ani, mai sunt
doar 9 %. 
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148 G.F. HEPP, „Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement...”, 32.
149 În gândurile ce urmeazã, se face referinþã, înainte de toate, la studiul lui H. KLAGES,

„Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, deoarece aici sunt prezen-
tate date actualizate ale cercetãrii, iar comparaþia rezultatelor, fãcutã acolo pentru anii
1987, 1993, 1999, este de mare importanþã.

150 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 10.
151 Privit în general, este vorba de diferenþe mari în legãturã cu capacitatea ºi încli-

naþia „de a se implica productiv ºi «acceptabil din punct de vedere social» în cerinþele
modernizãrii sociale ºi ale societãþii civile”, H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu
traditionellen Werten?”, 10. Pentru ceea ce urmeazã, cf. Ibidem, 11, tabloul 2: „Anteile
der Wertetypen”.
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b) Resemnatul. La aceastã grupã de personalitate aparþin oamenii
resemnaþi, fãrã perspective, care, în limbajul de specialitate, sunt desemnaþi
ca fiind proprii „copii vitregi” ai schimbãrii sociale152. Tipice pentru
aceastã categorie sunt retragerea, pasivitatea ºi apatia. Din întreaga
populaþie erau 16 %. Printre tineri era, între anii 1987-1993, o uºoarã
tendinþã în scãdere, de la 12 % la 10 %. De atunci ºi pânã în 1999, cifrele
au rãmas la acelaºi nivel. 

c) Idealistul. Idealiºtii nonconformiºti, care alcãtuiesc aceastã grupã,
acceptã în fond, la nivel verbal, progresele din cadrul orientãrii valo-
rice. Însã, din cauza modului lor de a vedea lucrurile, nu rareori ideo-
logic sunt frustraþi în faþa realitãþii concrete a modernizãrii. În în-
treaga populaþie sunt reprezentaþi cu 16 %. Dupã sfârºitul anilor ’60,
s-au aflat într-o conjuncturã aparte. Între 1987-1993 au trebuit sã facã
experienþa unei schimbãri deosebite (tendinþã de coborâre de la 25 %
la 15 %). Pânã în 1999, situaþia în rândul tinerilor s-a modificat destul
de modest: o uºoarã tendinþã de creºtere spre 18 %.

d) Hedonistul. Oamenii care aparþin acestei grupe de personalitate
dau dovadã de o orientare hedonistã ºi materialã în câmpul valorilor. Însã
ei sunt, totodatã, destul de flexibili. În viaþa lor predominã principiul
plãcerii ºi vânãtoarea profitului rapid. Aceasta face adesea ca graniþele
a ceea ce este acceptabil din punct de vedere social ºi legal sã fie pericli-
tate. În întreaga populaþie se gãsesc 15 % hedoniºti. La populaþia de
pânã la 30 de ani se remarcã o tendinþã crescândã între anii 1987-1993,
de la 21 % la 31 %. Însã, în perioada anilor 1993-1999, iese în evidenþã
o tendinþã de scãdere de la 31 % la 27 %.

e) Realistul activ. Grupa de personalitate a realiºtilor activi este repre-
zentatã de oamenii care, în zestrea lor fundamentalã, ar putea fi caracte-
rizaþi cel mai bine ca fiind însetaþi în grad ridicat de modernizare. În
întreaga populaþie sunt reprezentaþi de 35 %. Cu bucurie se observã la
tineri o creºtere crescândã continuã: 1987 – 32 %, 1993 – 34 % ºi 1999
– 36 %. Realiºtii activi „au trãit creºteri treptate, devenind cãtre sfâr-
ºitul anilor ’90, în mod destul de vizibil, cea mai puternicã grupã”153.
Reprezentanþii acestei grupe sunt în stare sã reacþioneze pragmatic la
diverse provocãri. Dar, în acelaºi timp, sunt capabili sã atingã, cu pu-
ternicã orientare spre succes, un nivel ridicat de creativitate personalã
raþionalã ºi responsabilitate proprie. 

Ei se orienteazã cãtre instituþii într-un formã competentã constructiv-
criticã ºi flexibilã, ºi au relativ puþine greutãþi în a se miºca într-o societate
marcatã de o schimbare rapidã, conºtienþi de obiectivul propriu ºi cu mare
siguranþã. Cu toate aceste calitãþi se apropie, în primul rând, de profilul
trebuie al capacitãþilor umane de acþiune, în contextul condiþiilor societãþii
moderne154.
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152 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 10.
153 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 11.
154 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 10.



În legãturã cu stãpânirea ºi edificarea vieþii în societatea modernã,
studiile cercetãrii schimbãrii valorilor din Speyer aratã rezultate con-
form cãrora calitãþile persoanelor active ºi inovative, privite la întreaga
populaþie, nu sunt deloc slab dezvoltate. De remarcat este poziþia realiº-
tilor activi, care se situeazã deasupra nivelului mediu la mãsurarea tutu-
ror valorilor. Aceºtia vin în prim-plan cu o competenþã profesionalã foarte
dezvoltatã ºi cu o dorinþã puternic orientatã spre succes,

dar, totodatã, ºi cu o capacitate remarcabilã de autocontrol ºi gestionare raþi-
onalã a comportamentului, de sociabilitate ºi comunicare, completate de o
capacitate ridicatã în situaþii conflictuale ºi de reuºitã. La prima vedere, lu-
crul acesta pare contradictoriu, însã reprezintã profilul de personalitate plin
de tensiune, care în viitor va fi cerut de la oameni din ce în ce mai mult. Pen-
tru realizarea acestuia, dupã cum se poate prevedea mai bine, oamenii vor
avea nevoie ca bazã mentalã de „sinteza valorilor” întruchipatã de realiºtii
activi155.

Perspectivele convertirii sociale, care trebuie arãtate în raportul
dintre stãpânirea lui Dumnezeu ºi societate, se aflã în strânsã legãturã
cu fenomenul schimbãrii valorilor. Nici indivizii ºi nici instituþiile soci-
ale nu se pot mulþumi cu prognoza care indicã, în domeniul cercetãrii
schimbãrii valorilor, o evoluþie presupusã pozitivã. Constatarea unei grupe
dominante de realiºti activi nu înseamnã încã o garanþie pentru opti-
mizarea edificãrii vieþii în componentele sale private ºi comunitare.
Acelaºi lucru este valabil ºi pentru celelalte tipuri de valori, care trebuie
considerate, mai degrabã, negative: acestea nu ajung, în mod automat,
în planul secundar. Mai mult decât atât, aici este vorba de o atitudine
conºtientã faþã de ambivalenþa schimbãrii valorilor, atunci când se
pune problema dacã ºansele vor fi recunoscute la timp ºi folosite mai
departe, dacã vor fi observate ºi îndepãrtate limitele. La formarea dife-
ritelor tipuri de valori s-a ajuns printr-o evidentã evoluþie multicolorã
care, în cele mai multe cazuri, a fost influenþatã de felul socializãrii cores-
punzãtoare timpului ºi locului respectiv156. „Realiºtii activi fac dovada
profilului lor specific privind sinteza valorilor, nu pentru cã sunt progra-
maþi dinainte pentru aºa ceva într-un anume mod genetic. Din contrã,
un rol hotãrâtor este jucat de socializare, de influenþele din familie, de
fapt, cele care, în fond, pot fi influenþate la rândul lor”157.

În cadrul acestor influenþe, pot fi observaþi anumiþi factori sociali de
intervenþie. Aceºtia contribuie decisiv la modul în care oamenii pot sau
nu dezvolta capacitãþi deschise spre o sintezã a valorilor. Pentru realiºtii
activi, este valabilã observaþia cã, în socializarea lor, au fãcut experienþe
bune în familie: experienþa unor structuri stabile familiare ºi afecþiu-
nea intensivã emoþionalã stau în centrul unei socializãri reuºite. Diferenþa
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155 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 10.
156 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 12º.u.
157 Cf. H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 12.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

privind calitatea transmiterii valorilor condiþioneazã evoluþia diferite-
lor tipuri de valori.

De altfel, ºi convenþionaliºtii au fãcut în copilãria lor destulã experienþã pri-
vind sensibilitatea ºi raþionabilitatea. Ambele tipuri de valori anunþã un
continuu efect exemplar al pãrinþilor lor care, la convenþionaliºtii iubitori
de ordine, îºi are originea, totuºi, în stilul sever de educaþie, care i-a permis copi-
lului prea puþinã contrazicere ºi spaþii de libertate, ºi care, privind în tre-
cut cu „ascultare”, este considerat ca fiind bun. Din contrã, la realiºtii ac-
tivi, rolul mai important l-a avut experienþa unui imbold spiritual ºi cultu-
ral din partea pãrinþilor, precum ºi încredinþarea unor datorii ce trebuiau
împlinite autonom, însoþite de lauda stimulatoare venitã de la pãrinþi ºi de
la persoanele de contact158.

În cazul resemnaþilor, deficienþele constatate se aflã, înainte de toate,
în domeniul socializãrii primare. La ei ºi la hedoniºti, lipseºte efectul exem-
plar promotor al pãrinþilor. Alãturi de prezenþa slabã a elementului
religios, la hedoniºti trebuie notatã ºi tendinþa stilului de educaþie pã-
rinteascã de genul laisser-faire. Capacitatea de încredere emoþionalã ºi
comunitarã, care se gãseºte în mare mãsurã la realiºtii activi, este înso-
þitã de ceea ce

s-ar putea numi un fel de nevoie de activitate, ancoratã în structura funda-
mentalã a personalitãþii. Condiþia pentru apariþia acestei necesitãþi în pro-
cesul socializãrii primare este educaþia pentru randament din casa pãrinteascã,
prin urmare, este vorba de o transmitere adecvatã ºi incitantã a datoriilor
ºi responsabilitãþii, transmitere care faciliteazã experienþele de succes ºi
realizeazã un randament productiv pentru necesitatea interiorizatã a per-
soanei159.

ªi tradiþionaliºtii dau dovadã de disponibilitate pentru randament,
dar ei sunt mai puþin capabili sã dezvolte o dispoziþie favorabilã sintezei
valorilor. Din punct de vedere psihanalitic, aceasta îºi poate avea expli-
caþia în presupunerea „cã impulsurile spre randament sunt declanºate
aici, în primul rând, printr-un supra-eu interiorizat psihic ºi mult prea
sever, care aminteºte mereu de împlinirea ascultãtoare a datoriilor”160.

Condiþiile de socializare ºi dezvoltare au propria semnificaþie nu numai
în faza primarã, adicã în climatul familiar. „Stilul comportamental al per-
soanelor model ºi ale celor care conduc joacã un mare rol ºi în fazele de
mai târziu”161. În fazele ulterioare ale vieþii, de exemplu, la preluarea 
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158 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 12.
159 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 13.
160 Pentru aspecte pedagogice cu caracter religios, cf. H.-G. ZIEBERTZ, „Ethisches

Lernen”, în G. HILGER – ST. LEIMBGRUBER – H.-G. ZIEBERTZ, ed., Religionsdidaktik. Ein
Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, München 2001, 402-419, 404º.u.: „Plura-
lität von Werten und Normen: Problem und Herausforderung” (Pluralitatea valorilor
ºi a normelor: problematicã ºi provocare).

161 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 13.



responsabilitãþii profesionale ºi la întemeierea familiei, se cristalizeazã
la realiºtii activi importanþa domeniilor de activitate individualã, „care
le conferã oamenilor, judicios, spaþii libere de acþiune, precum ºi posibi-
litãþi pentru edificarea proprie responsabilã care, din punct de vedere
subiectiv, au limite ce pot fi înþelese ºi acceptate”162.

H. Klages ºi ºcoala sa evidenþiazã clar rolul proceselor de interacþi-
une ºi comunicare dintre reprezentanþii diferitelor tipuri de valori ºi struc-
turile, instituþiile ºi organizaþiile sociale. Rezultatele pozitive pentru dez-
voltarea autonomã a individului ºi, totodatã, pentru edificarea nece-
sarã a vieþii sociale se dobândesc abia când dispoziþia realiºtilor activi
pentru o sintezã a valorilor este luatã în serios de cãtre instituþii ºi sunt
oferite spaþii de acþiune favorabile în mod corespunzãtor. Instituþiile
bine constituite pot fi de folos ºi altor tipuri de valori, pentru a putea
iniþia curajos o schimbare decisivã în orientarea lor valoricã163. În cazul
unor deficite importante pentru viaþã din partea persoanelor, ca ºi din
partea instituþiilor, nu pot fi evitate evoluþiile negative ale schimbãrii
valorilor. De fapt, în aceste condiþii este dejucat potenþialul uman prezent
la oameni în funcþie de propria socializare, în privinþa orientãrii valorice
personale. Efortul dirijat spre o cooperare armonioasã între potenþialul
individual uman ºi spaþiul de acþiune necesar structural ºi instituþional
poate face ca ºansele pentru o mai bunã edificare a vieþii sã devinã ºi
realitate.

În concluzie, referitor la reflecþiile prezentate aici, îºi pãstreazã vala-
bilitatea cuvântul lui H. Klages:

Aici nu trebuie sã ne gândim numai la milioanele de forþe de muncã ºi
cooperatori ºi cooperatoare, ci la membrii numeroaselor organizaþii mari ºi
mici, ale cãror activitãþi ºi spaþii de acþiune sunt limitate într-un grad exage-
rat de mare, de cele mai multe ori, datoritã competenþelor exclusive, a drep-
turilor decizionale ºi de îndrumare a celor care „poartã responsabilitatea”
ºi, totodatã, datoritã structurilor constituite corespunzãtor. Lucrul acesta
este valabil pentru firme ºi autoritãþi, ca ºi, de exemplu, pentru partide,
sindicate, Biserici, asociaþii, ºcoli sau cãmine pentru bãtrâni. În sintezã, se
constatã necesitatea iniþierii unei reforme social-organizatorice de propor-
þii, care sã urmãreascã crearea unor roluri de responsabilitate pentru cât
mai mulþi, ºi care sã se foloseascã, aici, de soluþionãrile descentralizãrii, dele-
gãrii ºi ale comunicãrii în reþea, iniþiativã cu care imaginea predominantã
a membrului „adult” al „societãþii cetãþeneºti sau civile”, capabil de respon-
sabilitate personalã, sã se mute de pe scena planurilor ºi retoricii reformei pe
platforma transformãrii reale164.

Un dialog între rezultatele cercetãrii schimbãrii valorilor, dupã cum este
ea reprezentatã de ªcoala din Speyer, ºi poziþia teologico-eticã privind 
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162 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 13.
163 Aici este vorba de posibilitatea unei schimbãri versus dezvoltare evolutivã.
164 H. KLAGES, „Brauchen wir eine Rückkehr zu traditionellen Werten?”, 14.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

dimensiunea socialã a convertirii poate arãta perspective care îºi au fun-
damentul atât în profilul etic al realiºtilor activi, cât ºi în conºtiinþa respon-
sabilitãþii creºtine faþã de lume. Constituþia pastoralã a Conciliului al
II-lea din Vatican a perceput profunda schimbare socialã ºi a îndreptat
atenþia în mod expres spre ambivalenþa schimbãrii valorilor165. Cum tre-
buie promovat dialogul amintit mai sus, cum trebuie arãtate perspec-
tivele convertirii sociale în mod concret, datoritã problemelor specifice
socio-culturale locale, rãmâne o datorie continuã a creºtinilor societãþii
respective166.
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ACTE CONSTITUTIVE ALE DIECEZEI DE IAªI 
ªI ALE SEMINARULUI DIECEZAN DIN IAªI

Alois MORARU

Fiecare apariþie a prezentei publicaþii oferã o ocazie prielnicã de a
aduce la cunoºtinþa cititorilor diferite documente istorice, multe dintre
ele fiind inedite, din Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi sau a
Institutului Teologic Romano-Catolic din aceeaºi localitate. Dupã ce, în
precedentele rubrici similare ale acestei reviste teologice, au fost
inserate numeroase documente care reflectau „tema dialogului teo-
logic” în filele de istorie ale arhivelor menþionate, în acest numãr vã su-
punem atenþiei câteva documente constitutive ale Diecezei de Iaºi ºi
ale Seminarului acesteia. Nu ne vom limita doar la bula de înfiinþare a
Episcopiei Catolice de Iaºi ºi a decretului de înfiinþare a Seminarului
Diecezan (pe care nu l-am gãsit încã), ci vom publica ºi unele docu-
mente originale, care au constituit baza normativã pentru sute de refe-
rinþe posterioare. Am preferat sã însoþim documentele, majoritatea din-
tre ele fiind redactate în limba latinã, cu unele referinþe istorice care îi
vor ajuta pe cititori sã le înþeleagã mai bine.

1. Înfiinþarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi
În 2004, la 27 iunie, se împlinesc 120 de ani de la înfiinþarea Diece-

zei de Iaºi, dar acel act istoric a fost precedat de numeroase tratative.
La mijlocul secolului al XIX-lea, problema misionarismului ºi a clerului
indigen devenise foarte acutã, iar numãrul crescând al catolicilor din
Moldova cerea un numãr din ce în ce mai mare de preoþi. Aceste pro-
bleme i-au frãmântat mult pe episcopii Paul Sardi (1843-1848) ºi Anton
de Stefano (1848-1859), dar n-au reuºit sã concretizeze planurile de a
transforma Vicariatul Apostolic de Iaºi într-o episcopie de sine stãtã-
toare ºi nici n-au putut menþine un seminar pentru tinerii indigeni. Cu
toate cã guvernul se arãta favorabil catolicilor, în urma unor discordanþe
dintre miniºtri ºi unii reprezentanþi ai Bisericii, reorganizarea minori-
tãþii catolice a fost abandonatã.

Venirea în Misiunea din Moldova a episcopului Nicolae Iosif Camilli
avea sã schimbe totalmente situaþia. La 10 august 1883, episcopul Camilli
a prezentat Congregaþiei De Propaganda Fide proiectul de reformã pri-
vind o mai bunã pastoraþie în Missio Moldavica. Principalele linii pe
care le-a trasat au fost: trimiterea de noi tineri misionari în Moldova,
deschiderea unui seminar mic în Misiunea din Moldova, trimiterea
unui fond pentru misionarii bãtrâni ºi bolnavi etc. Toate acestea erau
orientate spre o mai bunã organizare a catolicilor din Moldova, preco-
nizându-se înfiinþarea unei episcopii autonome.
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Dupã înfiinþarea Arhiepiscopiei de Bucureºti (27 aprilie 1883), mulþi
misionari credeau cã papa Leon al XIII-lea (1878-1903) intenþiona sã
înglobeze canonic Moldova la arhidieceza recent înfiinþatã, asemenea
unirii Principatelor, care avusese loc cu 24 de ani în urmã. Nu s-a întâm-
plat însã aºa, deoarece, la 27 iunie 1884, prin bula papalã Quae in chris-
tiani nominis incrementum, acelaºi papã hotãra încetarea Vicariatului
Apostolic al Moldovei, care fiinþa din 1818, ºi decreta înfiinþarea Episco-
piei Catolice de Iaºi. Episcop a fost numit Nicolae Iosif Camilli, fost vizi-
tator apostolic între 1881-1884, numit episcop de Mosynopolis la 16 sep-
tembrie 1881, iar la 27 iunie 1884, episcop titular de Iaºi. Dar iatã, în
traducere, textul bulei papale de înfiinþare a Episcopiei de Iaºi:

Papa Leon al XIII-lea, spre ºtiinþa generaþiilor viitoare.
Dupã ce am cunoscut toate cele necesare pentru propãºirea creºtineascã ºi
în favoarea poporului lui Dumnezeu, ne grãbim sã le împlinim în virtutea
misiunii pe care o avem, în planul de nepãtruns al lui Dumnezeu, ca urmaº
al sfântului Petru. Analizând starea Vicariatului Apostolic, viaþa catolicilor
din aceste regiuni, am gãsit de cuviinþã ca acelaºi Vicariat Apostolic sã fie ridi-
cat la rangul de diecezã autonomã.
Prin urmare, judecând cu pricepere totul, desfiinþãm Vicariatul Apostolic
al Moldovei ºi, prin puterea acestei scrisori, îl declarãm desfiinþat, iar teri-
toriul acestuia, cu autoritatea noastrã apostolicã, îl ridicãm ºi-l statornicim
ca diecezã episcopalã, stabilind ca reºedinþã a acestei dieceze oraºul Iaºi, dupã
cum numim ºi dieceza.
Vrem ca hotarele acestei noi dieceze sã fie aceleaºi ca ale Vicariatului Apos-
tolic al Moldovei, rezervându-ne totuºi dreptul, nouã ºi Sfântului Scaun, de
a dispune altfel cu privire la aceastã nouã diecezã. Aºa vrem, stabilim ºi
hotãrâm ca aceastã scrisoare a noastrã sã-ºi aibã toatã puterea sa juridicã,
ºi astfel, sã fie judecatã ºi definitivã de cãtre oricare dintre judecãtorii obiº-
nuiþi sau delegaþi, chiar cei care ascultã pricinile Scaunului Apostolic, amba-
sadori ai Sfântului Scaun, cardinali ai sfintei Biserici Romane, chiar cu
delegaþie specialã ºi alþii, cu orice demnitate s-ar afla, ridicându-li-se lor ºi
oricãruia altuia dreptul de a judeca ºi interpreta altfel, considerându-se nul
ºi neavenit orice s-ar întâmpla sã sãvârºeascã împotrivã, cu ºtiinþã sau fãrã
ºtiinþã.
Nu vrem prin aceasta sã ne împotrivim dispoziþiilor apostolice date de papa
Benedict al XIV-lea, de fericitã amintire, sau altor dispoziþii având menþi-
uni speciale.
Datã la Roma, la Sfântul Petru, întãritã cu inelul pescarului, în ziua de 27
iunie 1884, în al ºaptelea an al pontificatului nostru.

Card. Fl. Chisius (sigiliu, semnãturã)

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi, dosar 1/1815: Acte constitutive ale
Episcopiei de Iaºi (1815-1950), nepaginat. O copie a acestui decret este pãs-
tratã ºi în Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1884,
f. 43).
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2. Demersuri în vederea deschiderii Seminarului Diecezan
din Iaºi

Trecând peste toate încercãrile de a deschide un seminar teologic
catolic la Iaºi, cum au fost cele din anii 1845-1848, 1860-1864, ne vom
referi succint doar la demersurile ce au dus la deschiderea Seminarului
Diecezan din 1886.

Dupã înfiinþarea Episcopiei de Iaºi, misiunea principalã pe care a
primit-o episcopul Camilli din partea papei Leon al XIII-lea a fost aceea
de a ridica un cler indigen pentru pastoraþia catolicilor din Moldova,
ceea ce impunea deschiderea unui Seminar Diecezan. Aceastã urgenþã
s-a observat din faptul cã, în timpul Vicariatului Apostolic al Moldovei,
s-a sesizat lipsa acutã de preoþi din cauza ritmului rapid de creºtere a
populaþiei catolice. Condiþiile grele în care trãiau misionarii ºi cheltu-
ielile mari pentru întreþinerea lor au generat aceastã idee ce trebuia
concretizatã într-un timp foarte scurt.

Chiar înainte de înfiinþarea Episcopiei de Iaºi, dupã o audienþã pe
care a avut-o la papa Leon al XIII-lea, în 1882, episcopul Camilli scria cã
Sfântul Pãrinte l-a îndemnat sã înfiinþeze un seminar pentru clerul
diecezan sau sã punã în practicã ceea ce stabilise cu superiorul general
al Ordinului Franciscan, anume, „deschiderea unui seminar francis-
can”. În paralel cu aceste demersuri, episcopul Camilli a dus tratative
cu iezuiþii din provincia Galiþia pentru a veni la conducerea semina-
rului pe care îl preconiza. În vederea deschiderii acestui seminar, pre-
otul Henric Jackowski, provincialul Societãþii lui Isus din Galiþia, l-a
anunþat, la 28 iunie 1885, pe episcopul Camilli cã „îi va putea pune la
dispoziþie chiar la începutul lunii iulie doi preoþi iezuiþi”. În scurt timp
s-a ajuns la un consens, iar în ziua de 1 august 1885, s-a încheiat o conven-
þie (Pactum inter illum ac reverendissimum episcopum Iassiensem et
praepositum provinciae Galicianae Societatis Jesu), care a fost sem-
natã de ambele pãrþi, aºa cum se poate citi mai jos:

1. Societatea lui Isus din provincia Galiþia preia conducerea ºcolii parohiale
de bãieþi, care se aflã lângã biserica catolicã din Iaºi. Ea va fi transformatã
în colegiu la timpul potrivit, conform normelor canonice care sunt în vigoare
în Societatea Iezuitã.
2. Scopul acestei ºcoli existente care va fi în viitor colegiu:
a) episcopul sã ofere un ajutor ca sã fie educaþi copiii ce tind spre un ordin
ecleziastic;
b) sã fie formaþi în spiritul bunelor moravuri ºi al aprofundãrii altor ºtiinþe
chiar tineri care sunt în grija pãrinþilor iezuiþi (interni sau externi) sau care
frecventeazã alte ºcoli;
c) episcopul este liber sã conducã seminarul dupã regulile canonice în vigoare
ºi sã-i încredinþeze direcþiunea fie Societãþii lui Isus, fie oricãror altor preoþi
din clerul regular sau secular.
3. Conducerea ºcolii, respectiv a colegiului, este încredinþatã pãrinþilor Socie-
tãþii lui Isus, conform constituþiilor lor, fãrã a fi subordonaþi unei alte 
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instituþii. Pãrinþii Societãþii lui Isus se vor strãdui ca în educarea tinerilor
sã insiste asupra îndemnurilor înþelepte ale papei Leon al XIII-lea.
4. Dacã episcopul va dori sã pregãteascã clerici în vederea ordinelor sacre,
pãrinþii Societãþii lui Isus vor trebui sã le predea ºtiinþele teologice, pânã
când se va fi înfiinþat un seminar diecezan canonic.
5. În acest scop, episcopul va acorda Societãþii în mod treptat:
a) locuinþa aºezatã alãturi de reºedinþa sa, în perimetrul bisericii parohiale,
ca ºi celelalte bunuri ºi proprietãþi care îi aparþin, dar rãmân în administra-
rea scaunului episcopal;
b) pentru patru iezuiþi va plãti anual 750 franci pentru fiecare, atât timp
cât este necesar acest lucru;
c) pentru elevii care vor fi educaþi pentru diecezã, li se va asigura întreþi-
nerea necesarã, conform convenþiei care se va încheia.
6. În casa pe care episcopul o oferã pãrinþilor Societãþii, le va îngãdui aces-
tora sã punã începuturile colegiului ºi, prin urmare, ale ºcolii parohiale, sã
instituie superiori ºi sã admitã elevi cât va permite spaþiul. Îndatã ce va fi
garantat suficient numãrul copiilor sau tinerilor aspiranþi la statutul eclezi-
astic, episcopul va deschide Seminarul în aceastã casã acum încredinþatã pã-
rinþilor societãþii. Când spaþiul ºi dispoziþia casei o va permite, ºcoala ºi
internatul vor putea fi în acelaºi spaþiu, astfel încât sã le fie seminariºtilor
interni ºi altor elevi laici comunitate prin locuinþã, dar cu totul separat
prin disciplinã. Dacã casa încredinþatã Seminarului va fi insuficientã inter-
natului ºi ºcolii, episcopul va cãuta o altã casã care sã cuprindã atât colegiul,
cât ºi conventul.
7. Pe lângã aceste servicii, iezuiþii vor putea lua ºi altele, fãrã a periclita viaþa
colegiului, dar nu vor prelua administrarea propriu-zisã a parohiilor sau
servicii permanente în mãnãstiri de maici, pentru cã legile Societãþii lui
Isus le interzic sã aibã în grijã mãnãstiri de cãlugãriþe sau alte femei, sau
sã convieþuiascã în aceeaºi casã. Le pot þine, însã, exerciþii spirituale ºi le
pot asculta spovezile de trei sau patru ori pe an. Este interzis sã meargã în
alte scopuri în mãnãstiri.

Fr. Nicolae Iosif Camilli, episcop de Iaºi
Fr. Henric Jenkowski S.J., superiorul provincial

al Societãþii lui Isus din Galiþia
(ªtampile ºi semnãturi)

(Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1885, ff. 76-77).

3. Deschiderea Seminarului Catolic din Iaºi
Întrucât nu am gãsit în nici o arhivã actul propriu-zis de înfiinþare

a Seminarului Diecezan din Iaºi, vom prezenta doar câteva fragmente
documentare posterioare evenimentului ce a avut loc la 29 septembrie
1886.

26 iulie 1893: Epistola pastoralã despre Seminar a episcopului
Nicolae Iosif Camilli:
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Voinþa papei este voinþa lui Dumnezeu. Deºi sãrac ºi lipsit de mijloacele trebu-
incioase, eu, binecuvântat de papa, m-am pus la lucru: am cheltuit pânã la
banul de pe urmã spre a dobândi lucrurile trebuincioase la întemeierea Semi-
narului, cãruia i-am dat îndatã drept tatã ºi patron pe sfântul Iosif, capul
Sfintei Familii din Nazaret, ºi la 29 septembrie 1886, am putut avea mângâ-
ierea de a deschide Seminarul „Sfântul Iosif” la trei tineri (...)

(N.I. Camilli, „Epistolã pastoralã despre Seminar” (26.07.1893), în Actele pas-
torale ale Preasfinþiei sale pãrintelui Nicolae Iosif Camilli, II, Iaºi, 1914,
252-253).

1897: Scrisoarea pãrintelui Felix Wiercinski cãtre episcopul Dominic
Jaquet:

În privinþa aprobaþiunii Seminarului Eparhiei noastre, prin înaltul guvern
al þãrii, am onoarea de a vã refera ceea ce urmeazã: Dupã ce înaintaºul P.S.V.,
pãrintele N.I. Camilli, întemeiase din autoritatea sa Seminarul Eparhial la
29 septembrie 1886, vorbea despre tânãrul aºezãmânt în mai multe rân-
duri majestãþii sale regelui ºi miniºtrilor lui, iar toþi aprobau ceea ce fãcuse
preasfinþitul Camilli. Când, în noiembrie 1894, monseniorul Camilli pãrãsi
România, înaltul guvern al þãrii îl decora cu ordinul Coroanei României,
iar organele ministeriale Timpul ºi Independence roumaine îl lãudau mult
pe fostul episcop al Iaºilor pentru întemeierea Seminarului.
Când, în octombrie 1893, domnul Vârgolici, în calitate de inspector general
al învãþãmântului secundar, cerea de la rãposatul rector al Seminarului
nostru, P. Francisc Xavier Habeni, orarul seminarului, se rãspunse domnu-
lui Vârgolici..., iar D. Tache Ionescu, atunci ministru al Cultelor, arãtã D.
Vârgolici nemulþumirea sa pentru pasul fãcut.
Rãspunsul dat de pãrintele Habeni D. Vârgolici a fost supus mai înainte apro-
baþiunii Preasfinþitului Camilli.
Anul trecut, în luna lui aprilie, D.P. Poni a vizitat în timpul vacanþelor sfin-
telor Paºti Seminarul nostru, aluminii celebrau în cinstea Excelenþei Sale
o micã academie, dupã care D.P. Poni vizitã îndeosebi toate odãile Semina-
rului ºi declarã cã ziua aceea a fost una dintre cele mai frumoase zile ale
vieþii sale (...)

(Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1897, f. 189).

4. Liniile de funcþionare internã a Seminarului Diecezan
din Iaºi

Chiar de la deschiderea Seminarului Diecezan, episcopul Camilli a
þinut sã traseze liniile dupã care se va ghida funcþionarea internã a aces-
tei instituþii, precum ºi normele necesare unei bune desfãºurãri a acti-
vitãþii de formarea a candidaþilor la ordinele sacre. Aceste norme sunt
cuprinse în cele 20 de pagini ale Constitutiones et regulae quaedam Semi-
narii catholici Jassiensis. Regulamentul a fost redactat în limba latinã
ºi cuprinde douã pãrþi:
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Partea I: CONSTITUTIONES

1. Seminarul este sub autoritatea directã ºi dependenþa Ordinariatului de
Iaºi.
2. Patronul Seminarului este sfântul Iosif, soþul Preacuratei Fecioare Maria,
Nãscãtoarea de Dumnezeu.
3. Primirea elevilor o face Ordinariatul. Se primesc copii catolici nu cu mult
mai mici sau mai mari de 12 ani. Elevii trebuie sã fie cetãþeni români ºi
sunt primiþi în urma unui examen de admitere.
4. Actele necesare pe care trebuie sã le aibã elevii sunt urmãtoarele:
– act de Botez ºi Mir;
– act de studii;
– certificat medical de la un medic de specialitate;
– certificat de bunã purtare de la paroh;
– declaraþia scrisã a pãrinþilor cã:
a) îi dau fiului lor libertatea de a se preoþi;
b) nu vor face nimic spre a-l determina sã iasã din Seminar;
c) îl vor primi înapoi dacã superiorii vor dovedi cã nu are chemare ori cã nu
este sãnãtos;
d) nu vor cere sã-i viziteze decât în caz de moarte;
e) nu vor cere nici un ajutor material de la fiul lor preot, în afarã de cazul
mizeriei grele.
5. Elevii intraþi în Seminar stau cu totul sub ascultarea celor rânduiþi pen-
tru acest scop de episcop.
6. Elevii pãstreazã ºi lucreazã cu harul chemãrii la starea preoþeascã. Toatã
aceastã problemã o trateazã cu pãrintele spiritual.
7. Elevii trebuie sã se obiºnuiascã cu prezenþa lui Dumnezeu, respectând
regulile pentru Dumnezeu care îi vede, nu de ochii superiorilor.
8. Elevii sunt datori sã pãstreze reverenþã în acte, cuvinte ºi fapte faþã de
episcopul diecezan.
9. Elevii trebuie sã asculte atât de rectorul Seminarului, cât ºi de subalter-
nii lui, în tot ceea ce priveºte oficiul lor.
10. Între elevi trebuie sã fie acea dragoste clericalã, vãzând în toþi pe Dum-
nezeu. Se vor feri de prietenii particulare, care pot duce la pierderea voca-
þiei.
11. Elevii trebuie sã respecte, mai ales, virtutea curãþiei.
12. Elevii sã se exerciteze în practica smereniei prin împlinirea tuturor
datoriilor simple ºi umile, care le vor fi încredinþate.
13. De asemenea, elevii trebuie sã se exerciteze în cultivarea lucrurilor spi-
rituale prescrise de tãlmãcitorii vieþii sufleteºti.
14. Elevii trebuie sã depunã toatã sârguinþa la studii.
15. Ca sã urmeze vocaþia divinã, elevii trebuie sã smulgã de la ei tot ceea
ce îi þine legaþi de pãrinþi, rude, prieteni sau cunoscuþi. Spre ajungerea aces-
tui scop, nimeni nu va putea scrie scrisori fãrã învoirea cuvenitã de la supe-
riorul Seminarului ºi nu le va primi pânã nu le va citi el mai înainte.
16. Elevii sã nu piardã timpul ºi sã pãstreze tãcerea în afarã de recreaþie,
mai ales în sacristie, capelã, salã de clasã ºi dormitor.
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17. Elevii Seminarului sã se fereascã de expresii ºi purtãri necivilizate ºi,
când ies în public, sã aibã acea þinutã curatã ºi modestã, pe care o cere sta-
rea clericalã. Este oprit a se atinge unul pe altul. Ca semn de frãþietate, la
întâlnire ºi despãrþire se vor îmbrãþiºa cu modestie.
18. Elevii sã pãstreze cu grijã lucrurile personale ºi ale Seminarului. Orice
le lipseºte sã cearã cu încredere de la superiori. Nu le este iertat sã þinã
bani la ei; orice li se aduce ori primesc sã arate rectorului ori celui rânduit
de el spre acest scop.
19. Elevii trebuie sã pãstreze ºi sã arate respect deosebit intern ºi extern
faþã de toþi preoþii, mai cu seamã de cei care lucreazã în diecezã.
20. Pentru garantarea perfecþiunii dorite, elevii sã primeascã cu umilinþã
observaþiile, corijãrile ori chiar pedepsele impuse de rector sau ceilalþi
rânduiþi spre aceasta. Abuzurile grave vor fi pedepsite chiar ºi cu elimi-
nare.
21. Cei bolnavii sã asculte de prescripþiile medicale.
22. Numai episcopul poate judeca dacã – în cazul bolii pãrinþilor – li se
poate permite elevilor sã-i viziteze. În lipsa episcopului – fiind vorba de caz
urgent –, poate decide ºi rectorul.
23. Admiterea la tonsurã o face episcopul. Înainte ca cineva sã fie sfinþit preot,
numaidecât trebuie sã treacã cu succes examenul pentru ascultarea spo-
vezii. Cei hirotoniþi, înainte de terminarea studiilor, sunt obligaþi sã litur-
ghiseascã dupã intenþia Seminarului, în afarã de cazul când sunt întreþi-
nuþi absolut de speze proprii.
24. Eliminarea din Seminar o face numai episcopul: în cazuri grave ºi ur-
gente, o face rectorul.
25. Elevii trebuie sã priveascã la constituþiile ºi regulile Seminarului ca ºi
la un angrenaj de ajutoare speciale ale harului divin, de care trebuie sã se
foloseascã spre a putea ajunge la pãstrarea vocaþiei preoþeºti.
Deºi ele nu obligã per se sub pãcat de moarte, elevii sã se fereascã chiar ºi
de încãlcãri uºoare, convinºi fiind cã pãstrarea lor le aduce haruri deosebite
de la Dumnezeu.
Ca sã nu se uite, constituþiile ºi regulile Seminarului trebuie citite de câteva
ori pe an în public sau la masã.

Partea a II-a: REGULAE

I. Reguli pentru conversaþie

1. Limba oficialã a Seminarului Catolic din Iaºi este limba românã, pe care
o vor folosi elevii în toate timpurile când nu este indicatã folosirea altei
limbi.
2. În chip deosebit, la recreaþie ºi plimbare, nimeni sã nu vorbeascã o limbã
pe care nu o înþeleg toþi elevii.
3. La plimbare, chiar ºi afarã din oraº, nu este iertat de a vorbi decât
româneºte ori franþuzeºte.
4. În afarã de zilele de vacanþã ºi de exerciþii spirituale, la masa de prânz –
dupã citire –, se va vorbi franþuzeºte, iar la cea de searã, nemþeºte.
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5. În afarã de zilele de vacanþã, de zilele de duminicã ºi sãrbãtori, luni,
miercuri ºi vineri, între orele 13:00-13:30 ºi 19:45-20:00, se va vorbi nem-
þeºte, iar marþi, joi ºi sâmbãtã – la aceleaºi ore – se va vorbi franþuzeºte.
6. Dispensã de la acest fel de vorbire dã numai rectorul ºi nimeni altul.
7. Pe timpul orelor de ºcoalã, la cursul de limbã maghiarã, elevii sã se strã-
duiascã a conversa cu profesorul în aceastã limbã.
8. Modul de agrãire în limba românã – pentru clerici – este „domnia ta” sau
„dumneta”, în rest, „tu”.
9. Toþi se vor striga pe numele de familie, nu pe cel de botez ºi, cu atât mai
puþin, pe porecle. Dacã sunt mai mulþi elevi cu acelaºi nume, rectorul de-
cide modul de chemare.
10. Rectorul, prefectul ºi bidelul general al Seminarului se vor agrãi pe nu-
mele oficiului lor, nu cu cel de familie.

II. Reguli comune

1. În sala de clasã, la dormitor ºi la masã, toþi ºi fiecare stã la locul ºi cu ve-
cinii rânduiþi de prefect.
2. Semnalul de chemare la exerciþiile comune este clopoþelul, la auzul
cãruia vor lãsa totul – însã în ordine – ºi se vor duce acolo unde îi cheamã.
3. Când se merge pentru vizitã în biserica catedralã, ori la alt serviciu
bisericesc, cât ºi la plimbare, se merge în ºir de câte doi ºi în tãcere. Când
se iese afarã de oraº ºi în locuri aglomerate, prefectul poate dispensa de la
aceastã regulã.
4. Pe toate lenjeriile personale se va pune numãrul de ordine fixat. Pe cãr-
þile Seminarului nimeni sã nu-ºi punã numele sau numãrul.
5. Fãrã învoirea prefectului, nu i se poate da ceva cuiva în dar; la fel ºi cu
cãrþile care i-au fost învoit sã le citeascã.
6. Masa din sala de clasã trebuie ºtearsã de praf de cãtre fiecare elev. Pe
masã nu va fi decât rãstignitul ºi o iconiþã. La plecare, cãrþile se pun în ser-
tar.
7. La pãrintele prefect nu se merge decât în orele stabilite. La episcop nu
se poate merge decât dacã superiorii seminarului vor ºti despre ce este
vorba ºi vor gãsi cã este cazul de mers.
8. Tot ce primesc elevii de acasã – mâncare sau bãuturã – sã-i arate pãrin-
telui prefect ºi fãrã învoirea lui nu se poate consuma ori împãrþi din aces-
tea.

III. Reguli de ºcoalã

1. Biserica are trebuinþã de preoþi sfinþi ºi învãþaþi. Fiecare sã înveþe cât
mai mult.
2. În timpul de studiu, fiecare se va ocupa cu materiile de studiu. Dacã ci-
neva socoteºte cã are timp liber, sã cearã de la superiori ceva ca sã-l poatã
ocupa.
3. Nimeni nu va studia ceva strãin, fie limbã ori tratat special, fãrã apro-
barea superiorului.
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4. În timpul necesar pregãtirii, se va studia ceea ce este pentru materia
zilei, ori unde elevul simte cã este mai slab.
5. Dacã cineva nu este pregãtit pentru cã a fost lipsã sau a fost împiedicat,
sã-l aºtepte pe profesor la uºã ºi sã-i arate situaþia.
6. Elevii care nu sunt teologi, când sunt întrebaþi, se vor ridica în picioare.
7. La fel, se scoalã în picioare, când intrã ori iese rectorul din clasã, cât ºi
profesorii, ºi aceasta în semn de reverenþã, iar bidelul – dacã va fi cu putinþã
– le va deschide uºa.
8. Înainte de prima orã de dimineaþã ori dupã masã, profesorul va spune,
împreunã cu toþi elevii, Ave Maria, iar dupã ultima orã vor zice Sub tuum
praesidium. La începutul ºi sfârºitul celorlalte ore, se vor însemna fiecare
– în tãcere ºi cu evlavie – cu semnul Sfintei Cruci.
9. Temele date de profesori se vor scrie pe caiete îngrijit ºi curat.
10. Fiecare sã primeascã cu umilinþã dojenile ºi corijãrile profesorilor. Dacã
are ceva de spus spre scuzare, mai bine sã meargã în camera profesorului
ºi sã-i expunã motivele.
11. La profesori nu se poate merge decât numai cu aprobarea rectorului ºi
dupã ce îi cheamã profesorul. Teologii pot merge chiar fãrã aprobare, dar
numai în timpul stabilit de superiori.
12. Dacã cineva a luat notã sub 5, va merge cu umilinþã la profesori, ca sã
cearã sfat cum sã se îndrepte. Dacã profesorul îi dã ceva de fãcut, va face
în timpul liber de duminicã ori sãrbãtori.
13. Cel care n-a rãspuns suficient la lecþii sã se îngrijeascã – cât mai curând
– sã se corijeze.
14. În timp de ºcoalã nu se poate intra sau ieºi din salã, nici a deschide ori
a cãuta în sertarul mesei personale.
15. La lecþii rãspund numai cei întrebaþi. Cine doreºte sã spunã ceva va
ridica mâna. Teologii se vor ridica puþin în picioare.
16. Cei care studiazã teologia ºi filozofia pot sã-ºi pregãteascã singuri lec-
þiile la ºcoalã, însã vor fi atenþi ºi nu se vor ocupa cu altceva.
17. La filozofie ºi teologie – în problemele discutate – cât sunt în Seminar,
trebuie sã þinã cu toþii sentinþa profesorului, fãrã a critica ceva dacã nu le con-
vine ori li se pare cã nu este prudentã.
18. Nu se pot citi ori þine cãrþi care nu aparþin de ºcoalã, fãrã învoire de la
rector ori profesor.

IV. Îngrijirea sufletului

1. Elevii vor asculta zilnic sfânta Liturghie. Duminica ºi sãrbãtorile – dacã
nu au ascultat-o întreagã – vor mai asculta una, în afarã de cazul cã este bol-
nav cel care n-a ascultat-o întreagã. În timpul sfintei Liturghii se va recita
sfântul Rozariu ºi alte rugãciuni.
2. Toþi elevii vor face vizite la preasfântul Sacrament în grup de trei ori pe
zi; dimineaþa dupã îmbrãcare, cam 10 minute, dupã masã cam 3-4 minute
ºi seara cam 15 minute, care se va încheia cu examinarea conºtiinþei. În
afarã de aceste timpuri, numai teologii pot face vizite particulare în timpul
liber.
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3. Cei care studiazã teologia ºi filozofia vor face zilnic 1/2 orã meditaþie
îndatã dupã vizita de dimineaþã; restul vor face lecturã spiritualã în comun
15 minute.
4. Duminica ºi de sãrbãtori vor asculta predica din biserica catedralã, ori
pentru ei specialã, fãcutã de superiorii Seminarului.
5. Cei care studiazã filozofia ºi teologia vor face în vacanþe 1/2 orã lecturã
spiritualã dupã sfânta Liturghie.
6. Fiecare elev va recita zilnic sfântul Rozariul la vremea hotãrâtã ºi cu un
tovarãº anume desemnat. Clericii în ordurile sacre îl vor spune dupã posi-
bilitate, iar Breviarul îl vor recita dupã cum le va impune superiorii.
Rozariu se recitã dupã obiceiul stabilit în Diecezã, adicã se declarã misterul
ºi apoi se spun Pater ºi 10 Ave Maria, toate în româneºte.
7. Toþi se vor mãrturisi o datã pe lunã la duhovnicul elevilor ºi vor lua sfânta
Împãrtãºanie în duminica întâia din lunã, cât ºi la sãrbãtori mai însem-
nate. Teologii se vor împãrtãºi ad libitum în fiecare duminicã ºi sãrbãtoare
de poruncã, cât ºi în vinerea întâi din lunã. Restul trebuie sã cearã voie de
la superiori.
8. Înainte ºi dupã spovadã ºi Împãrtãºanie, se vor ruga ºi medita 15 minute.
9. Exerciþiile spirituale se fac de opt zile întregi pentru teologi ºi trei zile
pentru restul elevilor.
10. Teologii trebuie sã aibã o datã pe lunã colocviu cu prefectul Semina-
rului – nu în timpul sfintei mãrturisiri –, restul, cel puþin o datã pe an.
11. Alegerea duhovnicilor care vin pentru mãrturisire este liberã. Înainte
de a veni duhovnicul, elevii vor scrie numele celui pe care îl doresc, spre a
fi dirijaþi spre dânsul. Teologii vor merge fãrã a fi avizaþi; ei le vor arãta supe-
riorilor care este duhovnicul lor preferat.

V. În dormitor

1. Fãrã învoire specialã de la prefect sau de la bidelul general, nimeni nu
poate intra în dormitor.
2. În dormitor va fi ordine perfectã în scrin. Ghetele se vor curãþa de trei
ori pe sãptãmânã, în afarã de plimbare, când se vor curãþa imediat.
3. În dormitor e tãcere perfectã. Se va vorbi numai ceea ce este absolut nece-
sar ºi în ºoaptã.
4. Lucrurile care nu mai sunt bune i se vor arãta prefectului înainte de a fi
aruncate.
5. Curãþenia în dormitor ºi sãlile de clasã se va face numai în timpul sta-
bilit de program.
6. Nu-i permis a privi afarã pe geamul dormitorului.

VI. Alte reguli

1. La vorbitor nu-i permis a se vorbi lucruri întâmplate în Seminar, cât ºi
invers, nu se spun în Seminar cele spuse la vorbitor, nici nu se vorbeºte de
rãu.
2. Bidelul este dator sã denunþe superiorilor încãlcãrile regulii de mai sus.
Fiecare este dator a face la fel.
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3. Cel rânduit a citi la masã este dator sã se pregãteascã la aceasta.
4. În recreaþie nu se citeºte. Teologii ºi filozofii pot citi ce li se dã de supe-
riori.
5. Fiecare îºi va spãla zilnic gâtul, faþa ºi dinþii.
6. Nu-i permis a lua cãrþi împrumut de la preoþi fãrã învoirea superiorilor.
7. La profesori nu se discutã decât probleme referitoare la materiile la care
ei predau.
8. Cine doreºte ca pãrinþii sã-i cumpere ceva va cere învoire de la superiori.
9. Dacã moare vreun misionar din Diecezã, fiecare este dator sã ofere pen-
tru el sfânta Împãrtãºanie ºi sfântul Rozariu.
10. Toþi trebuie sã se strãduiascã a învãþa sã cânte în bisericã.
11. Separaþia dintre elevi se va respecta cu stricteþe.
12. Orice regulã trebuie pãstratã pânã când superiorii o abrogã.
13. În ºcoalã se scrie numai cu creionul.
14. Dacã cineva deschide uºa, sã aibã grijã sã o ºi închidã.
15. Regula stingerii se va pãstra cu cea mai mare stricteþe.

(Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 58/1886, ff. 87-91).

5. Contractul dintre episcopul Mihai Robu ºi Societatea lui Isus
privind revenirea iezuiþilor la conducerea Seminarului Diecezan

Venirea la conducerea Diecezei de Iaºi, la 25 septembrie 1925, a episco-
pului Mihai Robu a însemnat o nouã relansare a activitãþii Semina-
rului din Iaºi. În anul 1927, au fost primiþi în seminar 57 de elevi, pen-
tru formarea cãrora episcopul s-a strãduit sã-i recheme la Iaºi pe unii
dintre preoþii iezuiþi din provincia Galiþia, „care au pus bazele Semina-
rului ºi au adus roade frumoase”.

Aceastã intenþie s-a concretizat în toamna anului 1930, când au
sosit la Iaºi mai mulþi preoþi iezuiþi, în frunte cu pãrintele Felix Wier-
cinski, cãruia i s-a încredinþat conducerea Seminarului. Revenirea aces-
tora în capitala Moldovei a fost precedatã de numeroase tratative pur-
tate de episcopul Mihai Robu cu superiorul general al Societãþii lui Isus,
pr. Vladimir Ledochowski, cu provincialul din Polonia, pr. Stanislau Ciseck,
ºi cu cel din România, pr. Iosif Lipski. Contractul definitiv între Epis-
copia de Iaºi ºi Provincia Iezuitã din Galiþia a fost semnat abia în anul
1935. El a fost precedat de mai multe convenþii: cea iniþialã, adãugirile
fãcute de pãrinþii iezuiþi ºi cea definitivã, pe care le prezentãm în con-
tinuare.

Contractul dintre Excelenþa Sa, Ordinarius de Iaºi ºi pãrinþii Societãþii lui
Isus.
1. Pãrinþii ºi ceilalþi din Societatea lui Isus aflaþi în Seminarul Diecezan de
Iaºi pe lângã superiorii lor religioºi sã fie supuºi necondiþionat unicului illus-
trissim ºi reverendissim Ordinariu de Iaºi, dupã prescripþiile Codului de
drept canonic ºi nimãnui altcuiva, nici administratorului diecezan, nici a celui
local rãspunzãtor de bunurile episcopale.
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2. În absenþa ordinariului, nici delegatul acestuia, nici cel care-i þine locul
nu vor putea hotãrî ceva, nici în cazuri singulare sã pretindã ceva care ar
fi împotriva contractului încheiat cu ordinariul.
3. Ordinariul va furniza toate cele necesare pentru întreþinerea atât a pãrin-
þilor iezuiþi, cât ºi a elevilor Seminarului, care vor fi administrate de recto-
rul S.J., în afarã de aceasta, pentru fiecare preot ºi profesor iezuit, va fi plã-
titã o pensie de 12 dolari, iar pentru fratele coadiutor, ºase dolari în fiecare
lunã. Banii ºi celelalte cheltuieli de drum, atât pentru sosirea membrilor
S.J. în Seminar, cât ºi pentru întoarcerea din Seminar în provincia proprie,
le va suporta ordinariul însuºi.
4. Conturile bãneºti destinate întreþinerii elevilor vor fi supuse numai ordi-
nariului ºi, cel puþin de douã ori pe an, se va da socotealã despre acestea.
5. Administrarea bunurilor Seminarului va fi exercitatã, atât cât este posi-
bil, de surorile convocate de ordinariu, dar sub direcþiunea rectorului Semina-
rului, totuºi, cu respectarea drepturilor ordinariului de a-ºi rezerva adminis-
trarea temporalã a Seminarului ºi a problemelor sale economice ºi de a le
încredinþa altui preot, desemnat de ordinariu ca administrator. Îmbrãcã-
mintea elevilor ºi a tuturor celor din Societatea lui Isus care locuiesc în Se-
minar, precum ºi veºmintele din capela interioarã ºi din întreaga casã, vor
fi spãlate de surorile sioniste, atât timp cât surorile vor putea presta acest
oficiu de caritate.
6. Ordinariul va prevedea ajutorul medical acordat elevilor prin medicul
care va fi plãtit în mod separat.
7. Impozitele Seminarului ºi toate reparaþiile casei care, potrivit cursului
monetar român, depãºesc preþul de ºase dolari vor fi achitate de cãtre ordi-
nariu.
8. Pãrinþii iezuiþi nu vor fi obligaþi sã întreþinã animalele casei, însã le vor
putea întreþine potrivit hotãrârii rectorului Seminarului.
9. Ordinariul, cu cheltuielile sale, va pune la dispoziþia pãrinþilor ºi a celor-
lalþi iezuiþi mobilierul, paturile, lenjeria de pat ºi ustensilele pentru repa-
rat. Cãrþile ºcolare uzuale ºi alte materiale pentru uzul ºcolar ale profeso-
rilor din Seminar vor fi achitate din fondurile bãneºti destinate elevilor.
10. Pãrinþilor ºi clericilor din Seminar nu le revine misiunea de a îndeplini ser-
viciile sacre din biserica catedralã. Cu toate acestea, au fost pregãtiþi sã le
îndeplineascã cu promptitudine serviciile ori de câte ori ordinariul va consi-
dera aceasta de comun acord cu rectorul.
11. Capela Seminarului va fi supusã întru totul direct rectorului Semina-
rului, cele necesare pentru cultul divin vor fi procurate de ordinariu. Pãrin-
þii iezuiþi vor putea urma întru totul calendarul propriu.
12. Pãrinþii ºi magiºtrii iezuiþi vor merge în sufrageria proprie, în care mesele
vor fi servite potrivit dispoziþiilor rectorului.
13. Desemnarea magiºtrilor iezuiþi pentru instruirea elevilor va fi dispusã
de ordinariu împreunã cu pãrintele provincial S.J., în acest mod anticipat
pentru fiecare an ºcolar, numãrul profesorilor cuprinºi în Seminar va fi deter-
minat de ordinariu ºi pãrintele provincial S.J.; totodatã, ordinariul va deter-
mina disciplinele care vor fi predate în fiecare an, dupã ce va fi ascultatã
pãrerea rectorului Seminarului.
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14. În afarã de magiºtrii iezuiþi, ordinariul va desemna profesorii necesari
din rândul clerului secular. Totuºi, profesorii desemnaþi nu vor locui în se-
minar, dar la orele stabilite de rector, vor veni pentru lecþii, dacã nu cumva
rectorul va fi dorit locuirea lor în Seminar. În toate problemele Seminaru-
lui, magiºtrii ºi toþi ceilalþi profesori iezuiþi vor fi subordonaþi rectorului Semi-
narului.
15. Instruirea noilor cursuri, primirea ºi excluderea elevilor este de compe-
tenþa ordinariului care, în schimbãrile ce vor fi introduse sau în primirea
ºi îndepãrtarea elevilor, va avea în vedere opinia rectorului Seminarului.
16. Cu ºase luni înainte de începerea noului an ºcolar, fiecare dintre pãrþi
poate renunþa la prezentul contract.

Dupã acest contract urmeazã câteva Note referitoare la contractul între
Ordinariul de Iaºi ºi pãrinþii Societãþii lui Isus:

Ad. 1. Pãrinþii iezuiþi nu se pot pronunþa în a fi supuºi imediat Ordinariu-
lui de Iaºi. Seminarul este supus Ordinariului ºi, de aceea, pãrinþii care locu-
iesc în acesta, dar în mod indirect.
Ad. 5. Neadmiþând cã ar putea apãrea ocazia unor dificultãþi diverse, cãci,
aºa cum este stabilit, ordinariul îºi poate rezerva sieºi sau altui preot admi-
nistrarea lucrurilor Seminarului, iar independenþa ºi libertatea societãþii
în administrarea Seminarului sã fie ridicatã, de aceea, în mod simplu, se
poate spune: întreaga administrare a lucrurilor materiale va fi exercitatã
de pãrintele rector sau pãrintele econom, care, aºa cum este menþionat în
numãrul precedent 4, „conturile bãneºti ale administraþiei vor fi supuse ordi-
nariului cel puþin de douã ori pe an”. De aceea, nu este potrivit a se spune
în contract cã administrarea lucrurilor casei va fi realizatã de surori. Socie-
tatea trebuie sã aibã, chiar ºi în aceastã privinþã, libertatea de a se ocupa
de administraþie, fie prin fraþii coadiutori, fie prin surori, nici chiar ordina-
riul nu-ºi poate rezerva sieºi aceastã administraþie ºi cu atât mai puþin vre-
unui preot. Aspectul menþionat „îmbrãcãmintea etc.” trebuie omis întru totul
din contract; acesta þine de competenþa aceluia care se ocupã de adminis-
trare.
Ad. 8. Acest numãr va fi ridicat cu totul, despre acest lucru a fost prevãzut
în numãrul în care administraþia deplinã este acordatã Societãþii.
Ad. 10. Prima parte, care exprimã privilegiul Societãþii, ar putea rãmâne
cealaltã; „cu toate acestea, au fost pregãtiþi sã deserveascã în catedralã ori
de câte ori ordinariul va considera de comun acord cu pãrintele rector”. Nu
existã nici o raþiune care sã oblige prin contract despre un asemenea lucru.
În mod simplu, aceastã problemã trebuie încredinþatã judecãþii prudente a
pãrintelui rector.
Ad. 13 ºi 14. Aceste douã numere se exclud, nu pot fi admise, cãci Socie-
tatea trebuie sã aibã libertatea în numirea profesorilor. De aceea, fixarea
atât a disciplinelor care vor fi predate, cât ºi a numãrului de profesori, pre-
cum ºi numirea profesorilor Societãþii, sã fie fãcutã de superiorii iezuiþi;
toate acestea vor fi spuse ordinariului pentru aprobare, dar numirea profe-
sorilor care nu fac parte din Societate sã fie fãcutã de ordinariu, cu consim-
þãmântul rectorului.
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Ad. 15. Potrivit textului acestui numãr, Societatea nu ar avea nici o liber-
tate în admiterea sau excluderea elevilor, ceea ce ar putea împiedica foarte
mult buna cârmuire a Seminarului, de aceea, aºa cum în Seminarul din Travni-
census este orânduit, s-ar putea propune ºi aici. Admiterea sã fie fãcutã de
pãrintele rector care îi prezintã ordinariului numele candidaþilor admiºi
spre aprobare. Excluderea sã fie fãcutã tot de pãrintele rector care, cât mai
repede posibil, îl va informa pe ordinariu despre respingere.

Dupã aceste rectificãri, la 12 martie 1935, s-a semnat convenþia între
episcopul Mihai Robu ºi preotul Gheorghe Fireza S.J., vice-provincial ºi
delegat special al superiorului provinciei Galiþia, pr. Vladimir Konopka.

Contract
Noi, Mihai Robu, episcop de Iaºi, pe de o parte, ºi Vladimirus Konopka,
superiorul Provinciei Iezuiþilor din Polonia, pe de altã parte, pentru mai marea
glorie a lui Dumnezeu ºi pentru a promova binele Diecezei de Iaºi, judecând
la vreme potrivitã am convenit aceste articole:
Art. 1. Seminarul Diecezan de Iaºi, atât cel mic, cât ºi cel mare, este încre-
dinþat Societãþii lui Isus, care îºi asumã direcþiunea disciplinarã, didacticã
ºi administrativã sub dependenþa exclusivã a ordinariului locului.
Art. 2. Pãrinþii ºi fraþii Societãþii, desemnaþi în serviciul Seminarului, vor
primi remuneraþia cuvenitã de la ordinariul locului, refectoriu distinct de
refectoriul elevilor ºi mobilier cu lenjerie pentru paturi ºi nu se vor exclude
ustensilele pentru refectoriu.
Art. 3. Ordinariul locului, în fiecare lunã, va achita în mâna rectorului Semi-
narului pensia de 12 dolari pentru fiecare preot ºi profesor aparþinând Soci-
etãþii, faþã de valoarea veche a anului 1932, ºi fiecãrui frate coadiutor, ºase
dolari, având aceeaºi valoare. De asemenea, cheltuielile de drum cel puþin
pânã la graniþele viceprovinciei Societãþii lui Isus din România; numai cu
dorinþa expresã a ordinariului, sã fie chemaþi iezuiþi din alte provincii ale so-
cietãþii. Cât despre acei membri ai Societãþii care vor veni în Seminar pen-
tru a exercita o misiune, sau care-ºi vor fi îndeplinit misiunea, sã se întoarcã
în casa proprie a Societãþii.
Art. 4. Ordinariul locului va proceda:
1. Toate cele ce sunt necesare pentru întreþinerea corespunzãtoare a elevi-
lor, adicã locuinþã, mobilier, hranã ºi îmbrãcãminte.
2. Cãrþile ºcolare uzuale ºi instrumentele ºcolare, atât pentru elevi, cât ºi
pentru profesori.
3. Salariile pentru numãrul corespunzãtor de servitori angajaþi.
4. Veºmintele ºi celelalte lucruri care vor fi necesare cultului divin în capela
Seminarului.
Art. 5. De cãtre ordinariul locului vor fi suportate în plus:
1. Toate dificultãþile reale cu care Seminarul este împovãrat sau va fi împo-
vãrat în viitor, ca, de exemplu, impozitele publice.
2. Acele cheltuieli fãcute pentru reparaþia clãdirilor sau pentru investiþii, care
depãºesc suma de cinci dolari, potrivit cursului monetar din România.
3. Cheltuielile pentru medicamentele uzuale ºi speciale destinate elevilor,
salariul medicului care rãspunde de casã, iar în caz de necesitate stringentã,
ºi al medicilor specialiºti.
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Art. 6. Atât numirea rectorului, cât ºi fixarea numãrului ºi numirea profe-
sorilor din Societate sã fie fãcute cu aprobarea ordinariului ºi a superiorilor
Societãþii. Profesorii, însã, care nu aparþin Societãþii vor fi desemnaþi de ordi-
nariul locului, cu consensul rectorului.
Art. 7. Profesorii care nu aparþin societãþii vor locui în afara Seminarului,
iar în împlinirea sarcinilor proprii, sunt subordonaþi rectorului Seminarului.
Art. 8. Întreaga conducere a Seminarului, atât în probleme spirituale, cât
ºi în instituirea normelor ºcolare ºi disciplinare ale elevilor va fi exercitatã
în mod liber de rectorul Seminarului, nu însã ºi administraþia bunurilor tem-
porare; cu respectarea drepturilor ordinariului locului, de a vizita semina-
rul ori de câte ori va voi pentru a constata situaþia disciplinarã, ºcolarã ºi
economicã. Acest drept este valabil chiar ºi pentru superiorul Provinciei
Polone sau pentru delegatul sãu.
Art. 9. Seminarul este exempt de jurisdicþia parohului. Aºadar, pentru toþi
cei care locuiesc în Seminar, oficiul parohului, exceptând celebrarea Cãsã-
toriei ºi potrivit prescripþiei canonice 891, va fi preluat de cãtre rectorul Semi-
narului sau de delegatul sãu.
Art. 10. Rectorul este þinut la obligaþia de a-i înmâna în scris ordinariului
locului, la fiecare sfârºit de an, situaþia ºcolarã ºi disciplinarã a Seminaru-
lui, ºi nu de douã ori pe an; la termenul fixat din timp de ordinariu, ºi de a-i
înmâna aceluiaºi ordinariu în scris situaþia referitoare la administraþia eco-
nomicã, în mod independent de cele douã consilii de care vorbeºte.
Art. 11. Numãrul elevilor admiºi în Seminar va fi fixat de ordinariu. Admi-
nistrarea elevilor o va face rectorul Seminarului, care va dispune împreunã
cu episcopul în privinþa candidaþilor admiºi. Excluderea elevilor pentru
motivele cuprinse în can. 1371 se va face de cãtre rector, care va informa
ordinariul locului despre excludere cât mai repede posibil. Dacã însã este
vorba de un cleric cu rãspunderi mai mari, excluderea este rezervatã ordi-
nariului locului, cu excepþia cazului de scandal grav sau de pagubã gravã ºi
iminentã adusã Seminarului, dacã moravurile sunt periclitate ºi nu este
timp pentru a recurge la ordinariul locului.
Art. 12. Determinarea disciplinelor care vor fi predate în ºcoalã se va face
de cãtre superiorii Societãþii, cu aprobarea ordinariului locului.
Art. 13. Pãrinþii ºi ceilalþi din Societatea lui Isus nu sunt þinuþi la obligaþia
de a îndeplini slujirile sacre în biserica catedralã. De asemenea, pãrinþii iezu-
iþi, care vor celebra Liturghiile în capela Seminarului, vor folosi calendarul
lor propriu.
Art. 14. Acest contract, în mod reciproc, cu consensul atât al celor ce l-au
contractat, cât ºi al succesorilor, cât ºi a celeilalte pãrþi, poate fi abrogat. Ca
renunþarea sã fie validã, trebuie adusã la cunoºtinþa celeilalte pãrþi cu ºase
luni înainte de sfârºitul anului ºcolar ºi nu are efect decât la închiderea anu-
lui ºcolar.
Aceste articole, întocmite în dublu exemplar, le socotim ratificate, ºi cele scrise
cu propria mânã le-am întãrit cu sigiliul oficiului nostru.

(Sigiliul episcopului Robu ºi semnãturile contractanþilor)
(Arhiva Provinciei Maloposkiej din Cracovia, Xerocopii în Arhiva Episco-
piei Romano-Catolice Iaºi, doc. 1519, ff. 1-22: „Contracte”; Arhiva Institu-
tului Teologic Romano-Catolic Iaºi, dosar 1/1935, ff. 2-5).
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RECENZII

SFÂNTA SCRIPTURÃ

Noul Testament, Introducere, traducere ºi note, pr. Alois Bulai ºi pr. Anton
Budãu (†), Sapientia, Iaºi 2002 (752 p).

Biblia, cuvântul lui Dumnezeu înliterat de-a lungul mai multor veacuri prin
inspiraþia Duhului Sfânt, este în stare sã dea rãspuns întrebãrilor ºi aspira-
þiilor celor mai profunde ale omului, deschizându-i perspectiva existenþei ºi con-
ducându-i viaþa spre împlinirea ultimã în Dumnezeu. Dar Biblia a fost scrisã
demult ºi în limbi care nu sunt uºor accesibile tuturor.

Traducerea prezentã a Noului Testament a fost fãcutã dupã ediþia criticã
a Societãþilor Biblice Unite, The Greek New Testament, Biblia Druck GmbH,
Stuttgart 1983. Notele informative din subsolul paginii ºi aparatul critic au þi-
nut cont de comentariile cele mai autorizate, contemporane, în continuitate cu
tradiþia bogatã a interpretãrii patristice. Concordanþa indicatã pe marginea
textului permite conectarea textului cu locurile paralele din Sfânta Scripturã.
Dorinþa celor care au lucrat la aceastã traducere a fost aceea de a transpune mesa-
jul rãscumpãrãrii din Noul Testament, centrat în persoana, viaþa ºi activitatea
lui Isus Cristos, Cuvântul veºnic al Tatãlui, întrupat de la Duhul Sfânt, din sânul
preacurat al Fecioarei Maria la plinirea timpurilor, ºi predicat de apostoli pânã
la marginile pãmântului, în limba românã curentã, accesibilã omului obiºnuit.

Indicele notelor principale vrea sã favorizeze înþelegerea problemelor contro-
versate. Tabelul cronologic ºi hãrþile vor sã ajute cititorul sã încadreze eveni-
mentele salvifice în istoria omenirii ºi în spaþiul geografic în care s-au petre-
cut. Indicele temelor biblice de interes pastoral vrea sã le ofere ajutor celor ce
pregãtesc o omilie, o catehezã sau un argument ºtiinþific pe o temã biblicã.
Indicele liturgic de lecturi îi oferã celui interesat posibilitatea sã se regãseascã
în liturgia Bisericii, care distribuie, în funcþie de pedagogia proprie, lectura comu-
nitarã a Sfintei Scripturi pe parcursul timpurilor liturgice, cu obiective cate-
hetice ºi didactice proprii. Tabelul sinoptic al Evangheliilor ajutã la gãsirea ra-
pidã a principalelor evenimente, discursuri ºi teme întâlnite în cele patru evan-
ghelii.

Alois Bulai

TEOLOGIE

LUCIAN FARCAº, Die soziale Dimension der Metanoia. Bekehrung aus
der sozialen Sünde und Wandel der schuldhaften Strukturen, Sapientia,
Iaºi 2002 (376 p).

Lucrarea de doctorat „Dimensiunea socialã a convertirii. Convertirea din
pãcatul social ºi transformarea structurilor pãcãtoase” a pãrintelui Lucian Far-
caº analizeazã o temã nouã pentru literatura teologicã ºi pentru ºtiinþele so-
ciale din România. Într-adevãr, dacã þinem cont de faptul cã o bunã parte din soci-
etatea româneascã s-a refugiat timp de mai multe decenii, ºi se mai aflã încã,
într-un fel de „emigraþie moralã” – de aici provine dezinteresul general faþã



de binele comun, lipsa de participare activã la evenimentele comunitare, neîn-
crederea faþã de semeni, grija obsesivã pentru agonisirea de bunuri materiale
ºi realizarea cu orice preþ a interesului personal etc. – teza de faþã, prezentând
calea convertirii sociale în lumina evoluþiei morale a persoanei umane ºi a
puterii pe care orice persoanã umanã o are de a judeca din punct de vedere etic
relaþiile ºi activitãþile din domeniul social, se înscrie în proiectul actual al sta-
tului ºi al Bisericii de a pune bazele unei societãþi noi.

În ce priveºte conþinutul, lucrarea cuprinde cinci capitole.
Primul capitol analizeazã capacitatea moralã de judecatã a persoanei umane.

Cu ajutorul unor cercetãri moral-pedagogice ºi studii teoretice, teza stabileºte
trei stadii de dezvoltare moralã. Primul stadiu corespunde copilãriei ºi se re-
marcã printr-o orientare moralã preconvenþionalã în care lumea înconjurã-
toare exercitã o influenþã puternicã, iar relevanþa punctului de vedere perso-
nal este redusã. În al doilea stadiu, care corespunde tinereþii, orientarea moralã
este convenþionalã, având ca notã specificã un anumit echilibru între auto-
ritatea exterioarã ºi decizia interioarã a individului. În al treilea stadiu, care
corespunde maturitãþii, orientarea moralã este postconvenþionalã, în sensul
cã individul se distanþeazã critic de factorii de influenþã eteronomi ºi mani-
festã o sensibilitate sporitã faþã de capacitatea personalã de judecatã moralã.
Deoarece stadiile de jos antreneazã comportamentele egoiste ale omului, teza
susþine cã doar persoanele de la nivelul de dezvoltare postconvenþional pot iniþia
convertirea socialã.

În al doilea capitol, autorul se opreºte asupra problematicii suferinþei. Sufe-
rinþa din domeniul social este numitã „mizerie relaþionalã”. Cauzele mizeriei
relaþionale sunt ilustrate prin analiza categoriilor de „pãcat social” ºi „struc-
turi pãcãtoase”. Pãcatul social lezeazã capacitatea de relaþionare a omului sub
trei aspecte, adicã din perspectiva raportului cu lucrurile create, cu semenii ºi
cu Dumnezeu. Structurile pãcãtoase degradeazã actele umane ºi prelungesc în
istorie situaþiile de crizã ale societãþii. Lucrarea de faþã pune în evidenþã proce-
sele interactive dintre structurile sociale ºi efectele pãcatului social.

Capitolul trei reprezintã punctul culminant al cercetãrii. Aici sunt prezen-
tate cele trei momente semnificative ale convertirii sociale: descoperirea înno-
itã a celuilat, practica dialogului ºi lucrarea de slujire a celorlalþi. Primul mo-
ment necesitã o culturã a existenþei omului înþeleasã ca pro-existenþã, al doi-
lea conduce la atitudini de asumare a responsabilitãþii, iar al treilea moment
promoveazã viaþa comunitarã. Pentru argumentarea necesitãþii acestor mo-
mente, autorul tezei exploateazã în mod inteligent izvoarele biblice, dezbate critic
situaþiile de alienare ºi susþine cã printr-o angajare culturalã, structuralã ºi civi-
lizatoare, convertirea din pãcatul social este posibilã.

Capitolul al patrulea prezintã în mod critic încercarea ºi eºecul socialis-
mului real de a schimba structurile. De asemenea, prezintã comparativ anga-
jarea Bisericii din Occident ºi a Bisericii din Orient în domeniul social ºi con-
statã o întârziere în asumarea datoriilor faþã de lume. În principal, aceste da-
torii se referã la aprofundarea unei mentalitãþi noi cu privire la competenþele
ºi rolurile pe care le au actanþii ºi instituþiile sociale ºi, apoi, la angajarea con-
cretã pentru a transforma din punct de vedere structural spaþiile de acþiune.
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Ultimul capitol cautã un rãspuns la întrebarea: convertirea socialã ºi transfor-
marea structurilor au ºanse de reuºitã? Autorul rãspunde cã, prin mãrturie
creºtinã ºi eclezialã, se poate promova spiritul unei adevãrate convertiri so-
ciale. Totodatã, sensibilitatea actualã pentru dreptate ºi drepturile omului este
un semn cã ºi structurile se pot transforma în folosul persoanei umane.

Din punct de vedere metodologic, autorul tezei este debitor într-o anumitã
mãsurã spiritului teologiei eliberãrii, care a creat categoria teologicã „structuri
ale pãcatului”, dar cercetãrile sale teologice cu specific moral se referã la per-
soana umanã ºi la societatea româneascã din situaþia comunistã sau/ºi post-
comunistã.

Studiul are un caracter interdisciplinar, centrul dezbaterii situându-se un-
deva la graniþa dintre teologie, în general, ºi doctrina socialã a Bisericii, însã
lucrarea valorificã în mod creator ºi concluziile altor ºtiinþe umaniste, cum ar
fi sociologia, pedagogia, ºtiinþele politice, istoria, etica filozoficã etc. Sub acest
aspect, teza ar putea sã nemulþumeascã pe admiratorii ºtiinþelor amintite mai
sus, dar autorul este conºtient de acest risc, recunoscând în introducere cã su-
biectul tezei este complex ºi, prin urmare, limitarea între zidurile unui singur
domeniu de specialitate ar fi fãcut ca tratarea sã fie mai sãracã, dacã nu chiar
imposibil de realizat.

În ce priveºte structura, teza desfãºoarã în mod echilibrat cele cinci capi-
tole pe parcursul a 376 de pagini. Bibliografia este complexã, bogatã ºi adusã
la zi. Aparatul critic, notele din subsolul paginilor, abrevierile corespund meto-
dologiei clasice, conferind lucrãrii o evidentã trãsãturã ºtiinþificã.

Reflecþiile ºi orientãrile teologico-morale din aceastã tezã sunt utile ºi stimu-
latoare atât pentru oamenii politici ºi slujitorii Bisericii cât ºi pentru persoa-
nele din societatea româneascã, care se confruntã cu o multiformã mizerie, de
la cea materialã, umanã, relaþionalã pânã la cea spiritualã. Sunt de pãrere cã
lucrarea meritã sã fie tradusã în limba românã; publicarea ei ar putea uºura
înþelegerea ºi eradicarea cauzelor sãrãciei umane din societatea româneascã
de azi, contribuind totodatã ºi la dezvoltarea literaturii teologice de specia-
litate în þara noastrã.

Wilhelm Dancã

M.V. BERNADOT, De la Euharistie la Sfânta Treime, Sapientia, Iaºi
2002 (173 p).

Sfânta Euharistie este izvorul ºi culmea vieþii Bisericii. Biserica nu poate
exista fãrã Euharistie. De aceea, toþi sfinþii au fãcut din ea centrul vieþii lor spi-
rituale. 

M-am decis sã traduc cartea pãrintelui M.V. Bernadot datoritã actualitãþii
sale. Traducând-o, m-am gândit, în primul rând, la studenþii mei teologi din
Iaºi, care vor fi sau sunt deja slujitori ai tainei altarului. Spiritualitatea Semi-
narului nostru Diecezan a fost ºi trebuie sã rãmânã profund euharisticã. Un
preot catolic nu-ºi poate trãi autentic sfânta Preoþie fãrã a-ºi însuºi spiritul
euharistic.

În al doilea rând, mã gândesc la atâþia credincioºi laici care participã zilnic
la sfânta Liturghie. Câþi dintre ei nu doresc sã aprofundeze unirea lor spiritu-
alã cu Domnul din tabernacol!

222



În sfârºit, mã gândesc cã în aceastã perioadã de pregãtire a Sinodului Die-
cezan, în care ne aflãm, traducerea cãrþii de faþã ar putea fi o contribuþie aleasã.
Cu cât o Bisericã localã este mai euharisticã, cu atât este mai mult Bisericã
adunatã de cuvânt ºi hrãnitã cu pâinea vieþii.

Eduard Ferenþ

ALOIS BIºOC, Introducere în teologia pastoralã, Sapientia, Iaºi 2002
(381 p).

În devenirea ºi edificarea sa în decursul istoriei în slujba mântuirii tuturor
oamenilor, Biserica are datoria sã reflecteze în mod continuu asupra vieþii ºi
misiunii sale, asupra acþiunilor ºi deciziilor sale, þinând seama de situaþiile
concrete ºi de exigenþele actuale ale persoanelor în diferitele ambiente ºi cul-
turi în care ºi pentru care ea trãieºte, este trimisã ºi acþioneazã. La o atare re-
flecþie contribuie într-un mod original ºi propriu teologia pastoralã, care este
în strânsã legãturã cu celelalte discipline teologice ºi apeleazã ºi la contribu-
þiile diverselor ºtiinþe umane.

Paginile acestui volum vor sã ofere o sintezã organicã, bazatã teologic pe
elementele principale ce trebuie sã inspire azi teologia pastoralã fundamen-
talã, cu referire la practica ºi la misiunea Bisericii, la viaþa eclezialã, la inter-
pretãrile magisteriului Bisericii ºi la reflecþia actualã asupra acestor pro-
bleme. 

Scopul acestui volum este de a oferi un material pentru cei care se întâl-
nesc pentru prima datã cu teologia pastoralã ºi de a prezenta temele cele mai
importante referitoare la aceastã disciplinã teologicã. Nici o reþetã pastoralã,
nici o formulã magicã nu se aflã în acest volum. El este o contribuþie, un instru-
ment pentru cei care sunt convinºi cã nu existã practicã pastoralã mai bunã
fãrã o teorie teologico-pastoralã bunã.

Volumul de faþã nu are pretenþia de a fi o tratare completã, o cercetare eru-
ditã sau specializatã asupra fiecãrui aspect al teologiei pastorale, ci vrea sã fie
mai mult un instrument sau un manual pentru a introduce ºi a favoriza cer-
cetarea ºi reflecþia în acest domeniu, pentru a creºte împreunã în conºtiinþa
de a împlini misiunea comunã primitã de la Cristos cel înviat ºi în cãutarea unei
fidelitãþi tot mai mari faþã de aceastã misiune.

Alois Biºoc

ALOIS BIºOC, Parohia, comunitate de credinþã, speranþã ºi iubire
creºtinã, Sapientia, Iaºi 2002 (250 p).

De câteva decenii a început sã se discute ºi sã se scrie tot mai mult despre
parohie, datã fiind importanþa ei pentru misiunea ºi viaþa Bisericii. Mulþi con-
siderã cã actuala structurã parohialã nu-ºi îndeplineºte cu eficacitate misiu-
nea în Bisericã ºi în lume de comunitate de credinþã, speranþã ºi iubire creº-
tinã. Însã, în timp ce unii vorbesc în mod pesimist despre o crizã profundã a
parohiei, existã alþii care au încredere puternicã în parohie ºi depun toate strã-
daniile pentru transformarea ºi reînnoirea instituþiei parohiale, pentru a fi cât
mai adaptatã timpului actual.

RECENZII 223



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

În lucrarea de faþã nu am urmãrit o expunere completã, exhaustivã, despre
natura ºi rolul parohiei, nu am considerat în mod special toate funcþiile litur-
gice, catehetice ºi caritative din comunitatea parohialã, ci am încercat sã fa-
cem o sintezã teologico-pastoralã, luând în considerare unele aspecte mai impor-
tante. Am tratat despre realitatea parohiei pornind de la situaþia ei actualã,
fãcând referinþã la criza prin care trece sau de care poate fi ameninþatã.

În aceastã lucrare, am dorit sã scoatem în evidenþã, aºadar, validitatea ºi impor-
tanþa parohiei. Parohia este de o importanþã capitalã pentru toþi, pentru cã ea
este locul concret al vieþii creºtine. Pentru mulþi dintre contemporanii noºtri,
practicanþi sau nepracticanþi, participarea sau, cel puþin, referinþa la o paro-
hie, la parohia lor, rãmâne modul cel mai comun de a se numi creºtini ºi de a
se situa în Bisericã. În acest sens, putem afirma cã viitorul misiunii creºtine
trece ºi depinde ºi de viitorul instituþiei parohiale.

Sperãm ca lucrarea prezentã sã fie un ajutor real atât pentru studenþii în
teologie, cât ºi pentru preoþi ºi toþi cei angajaþi mai mult sau mai puþin în pas-
torala parohialã, pentru toþi membrii poporului lui Dumnezeu. Oferind mai
multe principii ºi sugestii pentru activitatea pastoralã, sperãm ca formarea ºi
creºterea vieþii creºtine în parohie sã fie tot mai mult o mãrturie autenticã în
faþa lumii despre prezenþa Domnului care, prin Duhul Sfânt, lucreazã în isto-
rie ºi în inimile oamenilor.

Alois Biºoc

ISTORIA BISERICII

EMIL DUMEA, Cãrþi ºi reviste catolice româneºti în Moldova,
Sapientia, Iaºi 2002 (215 p).

Acest studiu intenþioneazã sã redea, sub o accentuatã formã de cresto-
maþie, scrierile religioase moldovene scrise, compilate sau traduse de misionari
ºi de clerul indigen.

Dorinþa de a scrie aceastã lucrare mi-a venit cu ani în urmã, conºtient fiind
cã discuþiile ºi acþiunile interesate ce au avut loc la est ºi la vest de Carpaþii
orientali îmi cereau ºi mie o clarificare a originii ºi limbii catolicilor moldo-
veni. 

Scopul lucrãrii este de a face încã puþinã luminã în problema mai sus amin-
titã. Deºi aceste pagini nu dezbat nici originea, nici limba catolicilor de aici,
considerãm totuºi cã redarea atâtor texte ºi publicaþii religioase româneºti, ce
se întind pe parcursul a mai multor secole, e destul de semnificativã. Al doilea
scop al studiului este de a pune la dispoziþia oricui voieºte sã aprofundeze, pe
baza textelor, viaþa religioasã localã, precum ºi evoluþia limbii române.

Studiul are douã pãrþi. Prima se referã la scrierile catolice româneºti cu-
prinse între anii 1593-1913. Prima datã reprezintã anul sigur al primului text
religios catolic local cunoscut. Înainte de aceastã datã, nu cunosc scrieri cato-
lice în limba românã, cu alfabet latin. Pânã în 1913, nu a existat în Moldova nici
o publicaþie catolicã; de aceea, prima parte a lucrãrii se opreºte aici, acest an
fiind anul de apariþie al primelor publicaþii.
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Partea a doua se ocupã de presa catolicã româneascã, începând cu anul
1913 ºi pânã în 1944; întoarcerea frontului spre vest, ca urmare a ofensivei
Armatei Roºii comuniste a însemnat încetarea oricãrei publicaþii, doar unele
almanahuri continuând sã mai aparã pânã în 1948. Aceste reviste sunt scoase
de preoþi indigeni. Iatã-le: Lumina creºtinului (Iaºi, 1913-1916; 1919-1944),
Viaþa (Sãbãoani, 1913-1916; 1918-1944), Aurora franciscanã (Huºi, 1918-1920;
1921-1927; 1938-1944), Sentinela catolicã (Iaºi, 1921-1934), Curierul parohiei
catolice din Galaþi (Galaþi, 1925-1930).

Mulþumesc tuturor pentru orice ajutor acordat ºi cer scuze ºi completãri
pentru a îndepãrta lipsurile prezente în aceastã lucrare care se adreseazã, în
primul rând, preoþilor, seminariºtilor ºi acelora care cunosc viaþa Bisericii lo-
cale ºi au cunoºtinþe suficiente despre religie, în general, ºi despre viaþa cato-
licã din Moldova, în special.

Emil Dumea

DÃNUÞ DOBOº – ANTON DESPINESCU, Episcopul Anton Durcovici, o
viaþã închinatã lui Dumnezeu ºi Bisericii, Sapientia, Iaºi 2002 (304 p).

Încã o carte referitoare la episcopul dr. Anton Durcovici. Mai era nevoie? „Un
om al lui Dumnezeu” de talia lui, „un om providenþial pentru Eparhia de Iaºi
în timpuri deosebit de grele”, cu o viaþã preoþeascã exemplarã pe parcursul a
36 de ani închinaþi slujirii Bisericii, în diferitele servicii care i-au fost încredin-
þate, viaþã încununatã cu plinãtatea preoþiei prin consacrarea episcopalã, acti-
vitatea episcopalã limitatã în timp (14 luni), întreruptã brutal de agenþii Secu-
ritãþii, dar condensatã ºi antrenantã, pecetluitã cu suferinþe cumplite în ares-
tul Ministerului de Interne, în închisoarea Jilava ºi, în final, în aceea de la
Sighet, rãspunde pe deplin întrebãrii ºi strãdaniilor autorilor de a face cunos-
cutã cât mai bine personalitatea de excepþie a episcopului nostru martir. 

Ne propuseserãm cu câþiva ani în urmã o astfel de lucrare. Vãzând cã alþii
ne-au luat-o înainte (Mons. Fr. Müller ºi pr. Eduard Ferenþ), ne-am mãrginit
la cercetãri parcelate, publicate în Buletinul Istoric al Departamentului de Cer-
cetare ªtiinþificã din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, înfiinþat la 16
iulie 1999, îndeosebi în numãrul al treilea, consacrat în mod special episco-
pului Durcovici, cu ocazia semicentenarului morþii sale martirice (10 decem-
brie 2001), precum ºi în Almanahul „Presa Bunã”. 

Cartea vrea sã fie o biografie fidelã. Ca atare, ne-am îndreptat atenþia, în
cea mai mare parte, spre izvoarele documentare, intrând în arhivele care ni le-
au putut pune la dispoziþie, în þarã ºi în strãinãtate. Ca unul care l-am cunos-
cut îndeaproape pe Mons. Anton Durcovici, atât ca profesor la Bucureºti, cât
ºi ca episcop la Iaºi, recunoºtinþa ºi veneraþia pe care le-am avut întotdeauna
faþã de Preasfinþia Sa mã obligã sã mã implic sârguincios în tot ceea ce se
poate ºi trebuie sã fie adus la cunoºtinþa generaþiilor prezente ºi viitoare cu pri-
vire la marele nostru ierarh, a cãrui cauzã de beatificare se aflã pe rol la Sfânta
Congregaþie Romanã pentru Declararea Sfinþilor.

În calitate de coautor la acest prim volum, consider cã este de datoria mea
sã menþionez contribuþia substanþialã a profesorului dr. Dãnuþ Doboº, neobo-
sit cercetãtor de arhive, care, în cei doi ani cât a beneficiat de bursa romanã, 
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a procurat o cantitate impresionantã de documente din arhivele centrale ro-
mane, care se referã la trecutul Bisericii noastre locale. Domnia sa s-a dedicat
trup ºi suflet cercetãrii acestui trecut.

Anton Despinescu

EMIL DUMEA, Teme de istorie a Bisericii, Sapientia, Iaºi 2002 (632 p).
Aceste teme sunt elaborate în vederea completãrii unora dintre informa-

þiile cu caracter general prezente în orice compendiu de istorie a Bisericii, cum
este, de exemplu, cel al lui L. Hertling, publicat ºi în limba românã. Am consi-
derat necesarã o astfel de prezentare mai în detaliu a unor teme, atât pentru
a aduce un plus de claritate în anumite probleme mai importante, cât ºi pen-
tru a stimula o cercetare ºi o cunoaºtere mai profundã a istoriei bisericeºti.

Prezentarea temelor nu este nici pe departe exhaustivã; o astfel de tratare
cere un studiu amãnunþit, în primul rând, al izvoarelor istorice ºi apoi o ana-
lizã ºi o evaluare de ansamblu a lucrãrilor de specialitate în domeniu, ceea ce
nu se poate realiza, datã fiind atât finalitatea acestor prezentãri (informarea ºi
formarea istoricã generalã a cititorilor), cât ºi timpul ºi posibilitãþile relativ
restrânse de informare ºi cercetare.

Alegerea temelor urmeazã criteriul importanþei problemelor în cadrul ge-
neral al istoriei Bisericii. Nu lipseºte prezentarea unor probleme care la prima
vedere par secundare, dar care, în perspectivã istoricã globalã, au avut o deo-
sebitã influenþã asupra mersului istoriei.

Prezentarea tematicã îºi pãstreazã caracterul provizoriu, rãmânând, ca pe
viitor, sã fie din nou aprofundatã ºi completatã cu alte aspecte ºi particulari-
tãþi. Se înþelege apoi cã, în totalitatea lor, aceste teme nu formeazã un curs
complet de istorie bisericeascã.

Þinând cont de contextul istoric românesc, am prezentat mai multe teme
ce privesc direct destinele catolicismului pe teritoriul þãrii noastre. Evoluþia isto-
ricã a catolicismului în România are un curs diferit de cea a celorlalte mari po-
poare europene. Fiind ºi atunci, ca ºi astãzi, la rãscrucea dintre Orient ºi Occi-
dent, spaþiul românesc latin a fost încorporat în sfera politicã ºi de jurisdicþie
ecleziasticã bizantinã, prin filiera slavã bulgarã.

Îmi exprim speranþa cã aceste teme, ce expun sine ira et studio pagini din
istoria Bisericii, sã reprezinte o sursã de informare, dar ºi de reflecþie ºi regã-
sire istoricã ºi spiritualã atât a catolicilor, cât ºi a confraþilor ortodocºi. În pri-
mul mileniu, cele douã mari Biserici au de citit aici aceeaºi istorie. Cred cã o
lecturã sincerã ºi atentã a acestor teme poate reprezenta un motiv în plus, ecle-
zial ºi pur uman, de a ne întinde unul altuia o mânã frãþeascã, ca o premisã
pentru o colaborare istoricã interconfesionalã.

Emil Dumea

VIEÞILE SFINÞILOR
JOSEPH HOLZNER, Paul din Tars, Sapientia, Iaºi 2002 (278 p).
Se spune cã sfinþii sunt „ferestre spre Infinit” sau „ferestrele Infinitului”.

Este adevãrat. Cine priveºte cu atenþie viaþa unui sfânt, indiferent dacã acesta 
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a trãit la începuturile Bisericii, în Evul Mediu sau în perioada contemporanã,
nu poate sã nu rãmânã surprins de transparenþa cu care acesta face „vizibile”
harul, iubirea, milostivirea lui Dumnezeu. Sfinþii sunt cei care, de-a lungul
vieþii lor, au dus o muncã neobositã de purificare, ºi astfel, „fereastra” lor a deve-
nit transparentã pentru lumina lui Dumnezeu.

Sfinþii sunt mereu actuali, pentru cã mesajul lor este mereu actual. Din
vieþile sfinþilor învãþãm cã omul nu este un absolut în sine, nu este o „mo-
nadã” închisã în orizontul acestei lumi, ci este o „persoanã” chematã sã
meargã „dincolo”, spre Infinit. Însã omul nu ar putea sã meargã spre Dumne-
zeu, dacã Dumnezeu nu l-ar fi „vizitat” mai întâi, dacã Fiul lui Dumnezeu nu
ºi-ar fi stabilit „cortul” în ambianþa vitalã în care omul îºi desfãºoarã existenþa.
Sfinþii sunt cei care s-au hotãrât sã-ºi zideascã „locuinþa” înlãuntrul acestui „cort”
al lui Dumnezeu.

Într-un context socio-cultural post-ideologic, când tot mai mulþi contempo-
rani par sã piardã adevãratul sens al vieþii, nevoia unor modele, a unor „indi-
catoare” de sens, este mai mult decât necesarã. Din acest motiv, Editura „Sapi-
entia” ºi-a propus, prin colecþia „Vieþile sfinþilor”, sã aducã la cunoºtinþa
cititorilor biografiile celor mai reprezentativi sfinþi ai Bisericii, biografii care
sã invite la reflecþie ºi la imitare.

Cap de serie în aceastã colecþie este sfântul Paul din Tars, Apostolul nea-
murilor, cel care a „îndrãznit” sã spunã: „Fiþi imitatorii mei, dupã cum eu sunt
imitatorul lui Cristos” (1Cor 11,1). Numãrul studiilor dedicate sfântului Paul
este impresionant, dintre acestea, puþine au devenit aºa de cunoscute cum
este cel al lui Josef Holzner: Paulus. Secretul acestui succes constã în faptul
cã autorul, în cartea sa, pe lângã un studiu psihologic ºi o sintezã a teologiei
pauline, îi oferã cititorului ºi o biografie a sfântului Paul în sensul deplin al
cuvântului. Caracterul deosebit al cãrþii constã tocmai în grija ºi mãiestria cu
care prezintã imaginea Apostolului neamurilor pe fundalul istoriei culturale,
spirituale ºi religioase a timpului sãu.

Josef Holzner s-a nãscut la 12 decembrie 1877, în localitatea Dorfen din
Bayern (Germania). Dupã terminarea studiilor gimnaziale, a intrat în semi-
nar ºi, apoi, ºi-a continuat formarea preoþeascã la Roma, în Colegiul Germani-
cum. Pe data de 28 octombrie 1901, a fost sfinþit preot. A lucrat ca paroh de
Lenggries (Bayern) ºi, apoi, ca profesor de religie la o ºcoalã din München. Nume-
roasele cunoºtinþe adunate în urma cãlãtoriilor efectuate prin diferite þãri,
precum ºi însuºirea mai multor limbi strãine, l-au ajutat sã înþeleagã mai bine
viaþa Apostolului neamurilor. Josef Holzner a murit la 8 noiembrie 1947, la Mün-
chen.

Cartea lui Holzner, Paulus, apãrutã la Editura „Herder” (Freiburg im Breisgau,
Germania), a cunoscut pânã acum 25 de ediþii ºi a fost tradusã în 8 limbi. Tra-
ducerea în limba românã a fost realizatã pentru prima datã pe la mijlocul
anilor ’60 de cãtre pr. Anton Biºoc, dar a circulat într-un cerc restrâns, din
cauza condiþiilor socio-politice de atunci. Acum suntem bucuroºi sã punem la
dispoziþia cititorilor aceastã traducere realizatã dupã ediþia din 1964, publi-
catã de Editura „Herder” într-o formã prescurtatã.
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Sperãm ca lectura cãrþii Paul din Tars sã le aducã cititorilor o mai bunã
cunoaºtere a vieþii, a activitãþii ºi a scrierilor Apostolului neamurilor, precum
ºi a trãirii creºtinilor de la începutul istoriei Bisericii.

ªtefan Lupu

WILHELM HÜNERMANN, Prinþul Gonzaga. O biografie a sfântului Alois,
Sapientia, Iaºi 2002 (268 p).

Existã mai multe biografii ale sfântului Alois, însã aceasta este cu totul una
specialã. Autorul Wilhelm Hünermann face o istorie romanþatã a vieþii prin-
þului Gonzaga într-o manierã foarte interesantã ºi captivantã pentru orice citi-
tor de orice vârstã ºi formare intelectualã. Hünermann surprinde cele mai sem-
nificative momente din viaþa prinþului. 

Nãscut la 9 martie 1568, la Castiglione delle Stiviere, copilãria lui Alois
este marcatã de modelul medieval „sapientia et fortitudo”, el fiind atras de
viaþa militarã, rudimentarã ºi brutalã ca mod de manifestare, de mânuirea
armelor ºi limbajul dur ºi uneori suburban al cadrelor militare. Exemplul ta-
tãlui este unul de referinþã, tânãrul fiind educat pentru a deveni viitorul stã-
pân de Castiglione. Însã descoperind cã Dumnezeu îl cheamã în altã parte,
Alois renunþã la strãlucirea familiei sale nobile, la titlul ºi moºtenirea pãmân-
teascã, pentru a se dedica în totalitatea fiinþei sale idealurilor creºtine, dobân-
dind înalte trãsãturi morale ºi spirituale ºi dovedind astfel o maturizare creº-
tinã precoce. 

Tinerii de astãzi au nevoie urgentã de speranþã ºi de modele dupã care sã
se orienteze în viaþa lor. Deºi a trãit cu atâtea secole în urmã, sfântul Alois este
un asemenea model de urmat. Datoria noastrã este de a reinterpreta persona-
litatea sfântului Alois dupã o viziune nouã, de a-i descoperi fizionomia sa spi-
ritualã ºi moralã cu sensibilitate modernã, în conformitate cu timpurile noas-
tre. Este nevoie de umilinþã ºi rãbdare pentru a capta sensul vieþii sale, pentru
a adapta ºi a reþine din mesajul ºi viaþa sa ceea ce este actual ºi aplicabil condi-
þiilor noastre concrete de astãzi. Dorim în felul acesta sã recuperãm actua-
litatea sfântului Alois, pentru a-l repropune tinerilor de astãzi ºi tuturor celor
care vor sã se abandoneze cu încredere voinþei lui Dumnezeu, care are pentru
fiecare dintre noi un mod sau o cale de sfinþire ºi de mântuire. Deºi atât de
departe în timp, sperãm cã tinerii ºi toþii cititorii acestei cãrþi vor ºti sã apre-
cieze viaþa sfântului Alois la justa sa valoare, lãsându-se edificaþi de exemplul
sãu de consacrare totalã, de orientare spre Dumnezeu în Cristos printr-o viaþã
de contemplaþie, de fraternitate ºi de caritate perfectã.

Alois Biºoc

PREDICI ªI OMILII
ANTON DANCÃ – PAVEL COJOCARU, Litania lauretanã, Sapientia, Iaºi

2002 (264 p).
Primul cuvânt pe care-l rosteºte orice copil este cel al mamei ºi tot acest cu-

vânt rãmâne pe buzele fiecãrui om în toatã viaþa.
Nici o iubire pe pãmânt nu poate sã o întreacã pe cea a mamei care se con-

sumã clipã de clipã ºi zi de zi pentru viaþa ºi fericirea copiilor cãrora le-a dat

228



viaþã. Am putea spune cã o mamã moare, moare încet, pentru cã dãruieºte viaþã
copiilor ei.

În ordinea spiritualã, Dumnezeu, creatorul a toate, ne-a învrednicit sã avem
o Mamã care sã ne ofere, prin iubirea ei, prin jertfa ºi conlucrarea ei la opera
pe care a sãvârºit-o Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu ºi Fiul ei, prinosul ocroti-
rii sale.

Numele ei este invocat de toþi fiii Bisericii, cu profundã convingere cã ea, noua
Evã, noua mamã în ordinea spiritualã, se îngrijeºte de toþi ºi îi ocroteºte pe
toþi.

Meditaþiile, reflecþiile ºi gândurile prezentate în aceastã carte de cãtre
autorii pr. Anton Dancã ºi pr. Pavel Cojocaru, plecând de la un text al pr. Mor-
tarino, reprezintã un omagiu adus celei mai scumpe ºi iubite Mame, numitã
astfel de însuºi Isus ºi de toþi fiii Bisericii, ºi constituie, în acelaºi timp, un
tratat pe înþelesul tuturor despre misterele credinþei ºi rolul Mariei în mis-
terul mântuirii.

Lucrarea de faþã este ºi o invitaþie adresatã tuturor creºtinilor de a alerga la
ea ºi de a se încrede în ocrotirea ei de mamã.

† Petru Gherghel

ALOIS BIºOC (coord), Cuvinte pentru viaþã (B), Sapientia, Iaºi, 2002
(322 p).

Predicarea cuvântului lui Dumnezeu constituie una dintre misiunile cele
mai importante ale Bisericii. Începând cu Conciliul al II-lea din Vatican, a fost
redescoperitã tot mai mult valoarea omiliei. Aceastã formã de predicã a fost
prezentatã de cãtre pãrinþii conciliari ca o datorie care trebuie îndeplinitã cu
conºtiinciozitate ºi zel apostolic.

Volumul conþine o culegere de omilii care este rezultatul probelor omiletice
date de cãtre studenþii teologi din anul V de la Institutul Teologic Romano-Cato-
lic din Iaºi, cãrora le aducem vii mulþumiri pentru alcãtuirea ºi redactarea
acestui material. Apreciem valoarea acestor omilii ºi le recomandãm tuturor
celor care vor sã aprofundeze mai mult cuvântul lui Dumnezeu ºi, în conse-
cinþã, sã trãiascã mesajul biblic propus în mod continuu de cãtre sfânta Bise-
ricã în liturgie.

Alois Biºoc

PIETRO RIGHETTO, Isus a învãþat în parabole (B). Omilii pentru copii,
Sapientia, Iaºi 2002 (294 p).

Isus a învãþat în parabole, fãcând astfel ca mesajul sãu sã fie înþeles, primit
ºi trãit de cât mai mulþi oameni. Acest volum cuprinde omilii pentru copii, înso-
þite de numeroase exemple, parabole, povestiri hagiorafice, anecdote, mãrturii
ºi ideii pentru omiliile duminicale ºi festive. Este un instrument foarte util
predicatorilor, prezentând un material bine structurat: fiecare omilie cuprinde
o introducere, tema ºi mesajul zilei ºi exemple.

ªtefan Lupu
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ALOIS BIºOC, (coord.), Sacramentele vieþii creºtine. Culegere de
predici, Sapientia, Iaºi 2002 (342 p).

Dacã pentru multe generaþii de creºtini sacramentele au fost un punct
normal de referinþã, un ajutor pentru a defini propria identitate ºi un semn al
apartenenþei lor la Bisericã, astãzi situaþia s-a schimbat în mod radical în
multe zone ale lumii creºtine. În ciuda progreselor fãcute în ultimele decenii,
mai ales în ceea ce priveºte reînnoirea formelor de celebrare, existã o deose-
bire evidentã între ceea ce se afirmã în documentele oficiale ale magisteriului
Bisericii ºi ceea ce gândesc în mod concret creºtinii ºi se experimenteazã în
activitatea pastoralã a comunitãþilor creºtine.

În lumina doctrinei Bisericii, trebuie sã ne strãduim sã redescoperim deo-
sebita importanþã ºi valoare a sacramentelor. Ele nu pot fi reduse la niºte sim-
ple rituri tradiþionale sau forme expresive ale unei religiozitãþi populare vagi,
ci sunt semne ale noii alianþe, momente forte ale întâlnirii, ale dialogului ºi ale
comuniunii pe care Dumnezeu le realizeazã cu oamenii prin puterea Duhului
în Cristos Isus.

Mulþumim studenþilor teologi din anul IV care au compus ºi au redactat
aceste predici tematice despre sacramente. Sperãm ca ele sã le fie de folos nu
numai preoþilor, ci tuturor creºtinilor care doresc sã mediteze ºi sã aprofun-
deze sensul ºi valoarea sacramentelor, sã pãtrundã tot mai mult în realitatea
lor de credinþã ºi de viaþã, pentru ca ele sã nu fie numai o simplã practicã ex-
ternã ºi mecanicã, ci celebrãri conºtiente, adevãrate izvoare de har, semne ale
prezenþei ºi continuitãþii misiunii lui Cristos în istoria oamenilor.

Alois Biºoc

FILOZOFIE
VIRGIL NEMOIANU, Înþelepciunea calmã. Dialoguri în cyberspace cu

Robert Lazu, Sapientia, Iaºi 2002 (142 p).
Probabil cã astãzi oamenii descurcãreþi, oamenii ce dau dovadã de multã mãies-

trie în exerciþiul inteligenþei practice, se pot vedea mult mai frecvent decât altã-
datã populând spaþiile publice ºi private, oricare ar fi specificul lor: social,
cultural, religios, politic, familial etc. În mod obiºnuit, aceºti oameni fac cari-
erã, atrag atenþia ºi fac sã se vorbeascã despre ei. Fiind mai prezenþi decât tre-
buie în spaþiul public ºi privat, ei impun un fel de lecturã pragmaticã a lucru-
rilor ºi a realitãþilor. De aceea, cred cã astãzi este destul de greu sã vorbeºti des-
pre cealaltã faþã a inteligenþei umane, ºi anume, inteligenþa teoreticã. Primul
fel de inteligenþã (practicã) hrãneºte mersul grãbit, în toate domeniile, cel de-
al doilea, inteligenþa contemplativã, hrãneºte rãbdarea de a fi. Sfântul Irineu
de Lyon spunea cã un semn al prezenþi pãcatului originar în om este faptul cã
el nu mai are rãbdare sã fie.

Mã gândeam la aceste lucruri în timp ce rãsfoiam cartea Înþelepciunea
calmã, publicatã recent de Editura Sapientia din Iaºi, o carte prin care profe-
sorul Nemoianu ne invitã sã descoperim fenemenologic componentele înþelep-
ciunii sau ale inteligenþei contemplative. Dupã pãrerea domniei sale, edificiul 
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spiritual al înþelepciunii se bazeazã pe urmãtoarele coloane: pe primul loc se
aflã libertatea, dreptul divin acordat omului prin creaþie de a-ºi alege soarta;
ar urma îndatã cumpãtarea, adicã moderaþia în afirmaþii ºi purtãri; ar fi apoi
singularitatea, refuzul de a judeca lucrurile ºi oamenii din punct de vedere al
categoriei sau al categoriilor la care participã; de asemenea, înþelepciunea
implicã conºtiinþa faptului cã omul este imperfect, neliniºtit, nãzuitor ºi mu-
ritor, dar ºi tãcerea, speranþa, demnitatea, altfel spus, lucruri mai înalte ca viaþa
însãºi.

Într-un fel, toate aceste aspecte sapienþiale pot fi identificate în viaþa ºi
opera profesorului Virgil Nemoianu, nãscut ºi format în România, iar de mai
mulþi ani stabilit în Statele Unite ale Americii. Fiind vorba despre un itinerar
bogat ºi complex, Robert Lazu, cunoscutul publicist din Timiºoara, i-a cerut
domnului profesor lãmuriri suplimentare în legãturã cu unele aspecte impor-
tante din viaþa, gândirea ºi opera lui, dar mai puþin accesibile publicului larg
din România. Deºi multe ºi variate, întrebãrile au fost onorate cu rãspunsuri
cuprinzãtoare în mai puþin de opt luni, deoarece „taifasul” celor doi iubitori
de înþelepciune a avut loc în areopagul modern al Internet-ului, prin e-mail.
Aºezate în ordinea a nouã dialoguri neuniforme ca desfãºurare, conversaþiile
mustesc de calm, liniºte ºi mulþumire sufleteascã. Cele de la început se con-
centreazã cu predilecþie asupra biografiei spirituale a domnului Nemoianu;
celelalte dialoguri trec de la un subiect la altul cu multã uºurinþã, sau revin
asupra unor aspecte uitate, în umbrã, nelãmurite suficient, ca într-o con-
versaþie amicalã, ºi, cu toate acestea, unitatea lor de fond este salvatã de privi-
rea pãtrunzãtoare a lui Virgil Nemoianu care ºtie sã foreze zonele obscure
(întemeietoare) ale literaturii, religiei, ºtiinþei, culturii, politicii, descoperind
mult Adevãr, Bine ºi Frumos acolo unde te aºtepþi mai puþin.

Deºi titlul este inofensiv ºi te invitã la relaxare, Înþelepciunea calmã se
citeºte cu sufletul la gurã. Sunt convins cã dialogurile lui Lazu cu Nemoianu
vor da de gândit: în primul rând, studenþilor ºi profesorilor care studiazã ºtiin-
þele umaniste, apoi, teologilor laici ºi clerici ºi, în sfârºit, publicului larg, fiindcã
în spatele gândurilor ºi ideilor pe care le conþin se aflã un om împlinit pro-
fesional ºi spiritual, un om care îmbinã armonios inteligenþa practicã ºi cea
teoreticã, raþiunea ºi credinþa. Vor da de gândit, fiindcã timpurile în care trãim
au nevoie nu atât de maeºtri, cât, mai ales, de martori.

W. Dancã

WILHELM DANCÃ, Fascinaþia sacrului: de la Mircea Eliade la papa
Ioan Paul al II-lea, Sapientia, Iaºi 2002 (464 p).

Dupã Revoluþia din decembrie 1989, lucrurile nu s-au schimbat prea mult:
ateismul oficial a fost înlocuit de alte fenomene, la fel de nocive, cum ar fi secu-
larizarea specificã relativismului (post)modern sau fundamentalismul reli-
gios. ªi totuºi, au apãrut ºi semne dãtãtoare de speranþã. O generaþie de gân-
ditori cãrora credinþa creºtinã nu le este strãinã, din rândul cãrora s-au remar-
cat autori precum Teodor Baconsky, Horia-Roman Patapievici sau Cristian Bã-
diliþã, se strãduieºte sã redescopere acea culturã integralã, aflatã în slujba splen-
dorii Adevãrului veºnic.
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Neîndoielnic, între exponenþii acestei generaþii se înscrie ºi pãrintele Wilhelm
Dancã. Cu vigoare ºi entuziasm, rectorul Institutului Teologic Romano-Cato-
lic din Iaºi ne aratã care anume sunt cãile regale ale ºtiinþei sacre aflate într-
un dialog benefic cu valorile culturii. Aºa ar putea fi explicat titlul lucrãrii de
faþã, titlu în care se întâlnesc doi dintre cei mai iluºtri reprezentanþi ai culturii
secolului al XX-lea: Mircea Eliade – corifeu al culturii seculare, deschisã valo-
rilor sacrului – ºi papa Ioan Paul al II-lea – slujitor desãvârºit al valorilor cul-
turii sacre, deschisã valorilor seculare. Ucenic fidel al „maeºtrilor” amintiþi, a
cãror operã ºi activitate o prezintã în pagini dense, erudite, fãrã a fi aride,
pãrintele Wilhelm Dancã ne înfãþiºeazã o perspectivã în care armonia dintre
credinþã ºi culturã e o exigenþã deplin asumatã. Abordând teme de mare actu-
alitate, proprii unor domenii ca bioetica, ecumenismul contemporan, semi-
otica, filozofia ºi istoria religiilor, mass-media, filozofia tomistã sau teologia
fundamentalã, pãrintele Dancã pune cele mai arzãtoare întrebãri, cãutând
rãspunsuri pe care le exprimã într-un limbaj viu, accesibil. Atenuând tonul ºi
stilul expunerii savante, prin includerea unor relatãri despre întâlniri admi-
rabile (cu personalitãþi precum papa Ioan Paul al II-lea ºi cardinalul Basil Hume),
sau prin abordarea unor autori (François Mauriac, F.M. Dostoievski) care ºi-
au exprimat credinþa în limbajul literaturii, W. Dancã ne oferã prilejul sã re-
gândim acele lucruri cu adevãrat importante pentru viaþa noastrã de azi ºi de
mâine. Mai mult decât o simplã operã de erudiþie, Fascinaþia sacrului. De la
Mircea Eliade la papa Ioan Paul al II-lea este o lucrare în care problemele cul-
turii „recente” sunt înfruntate cu propriile ei arme, din perspectiva umanis-
mului dezvoltat de autori precum Augustin, Grigore de Nyssa sau Toma de
Aquino. Parcurgând-o, vom desprinde din paginile ei acea culturã integralã
solicitatã de Conciliul al II-lea din Vatican, prag al speranþei dincolo de care se
aflã civilizaþia iubirii mãrturisite de papa Ioan Paul al II-lea.

Robert Lazu

MUZICA SACRÃ

Corpus Domini. Cântece ºi rugãciuni pentru Joia Verde ºi adoraþia
euharisticã, Sapientia, Iaºi 2002 (64 p).

În centrul vieþii Bisericii este sfânta Euharistie, tainã ce conþine trupul ºi
sângele lui Isus Cristos.

Încã din primele veacuri creºtine, taina sfintei Euharistii a fost realitatea
cãtre care s-au îndreptat cele mai frumoase creaþii de rugãciuni ºi cântece.
Cinstea ºi veneraþia de care se bucurã în continuare aceastã tainã gãsesc ºi as-
tãzi cale de manifestare prin rugãciuni ºi cântece, prin care comunitatea îºi ma-
nifestã în mod public ºi particular adoraþia faþã de dumnezeirea lui Cristos în
speciile pâinii ºi ale vinului.

Corpus Domini este o broºurã de 64 de pagini, în care se expune un mate-
rial de rugãciuni ºi cântece în cinstea sfintei Euharistii, ce vine în ajutorul cre-
dincioºilor ºi al comunitãþilor în momentele de manifestare publicã de adora-
þie euharisticã.
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Se compune din douã pãrþi: 1) Modele de staþiuni, litanii ºi rugãciuni pen-
tru Joia Verde; 2) Cântece procesionale ºi de adoraþie euharisticã.

Chiar la începutul broºurii, este menþionat faptul cã textele prezentate sunt
un model pentru procesiunea din Joia Verde, neavând totuºi un caracter obli-
gatoriu. Este posibil, în funcþie de necesitãþile pastorale ºi de sensibilitatea
unei comunitãþi, sã se foloseascã ºi alte texte ºi cântece.

Majoritatea cântecelor sunt culese din repertoriul deja cunoscut ºi prac-
ticat în comunitãþile catolice. Existã ºi cântece mai puþin cunoscute din reper-
toriul universal, din marii compozitori clasici, cu predilecþie din repertoriul
polonez. De asemenea, sunt puse ºi câteva melodii gregoriene.

Sunt evitate formele prea banale de manifestare muzicalã, fie de proveni-
enþã localã, fie din traduceri ºi adaptãri nereuºite. La sfârºit, este adãugat ºi
Te Deum.

Prin bogãþia ºi practicitatea cu care sunt expuse rugãciunile ºi cântecele
procesionale euharistice, broºura Corpus Domini poate fi un material deosebit
de util, atât pentru preoþi, cât ºi pentru credincioºi.

Florin Spãtariu

Sfânta Liturghie cântatã, Sapientia, Iaºi 2002 (268 p).
În tradiþia Bisericii Catolice de rit latin, cântarea sfintei Liturghii a ocupat

un loc privilegiat în formele de manifestare ale cultului. Muzica gregorianã a
guvernat ºi continuã sã guverneze forma de cântare, mai ales în ceea ce pri-
veºte desfãºurarea sfintei Liturghii. Dacã în cadrul celorlalte pãrþi compo-
nente ale sfintei Liturghii a pãtruns cu uºurinþã muzica polifonicã de facturã
non-gregorianã, în ce priveºte pãrþile ce îi revin celebrantului, tiparul muzicii
gregoriene îºi spune ºi astãzi cuvântul.

Din punct de vedere al perenitãþii ei, muzica gregorianã ºi-a dovedit peste
veacuri calitãþile. Având avantajul limbii latine cu reguli metrice bine definite
din punct de vedere al accentelor cuvintelor, muzica gregorianã a rãmas un
model al oricãrei muzici culte, expusã corect din punctul de vedere al relaþiei
text-muzicã.

Dificultãþile au apãrut în momentul în care locul limbii latine a fost luat de
limba poporului. Toate transformãrile muzicale au întâmpinat dificultãþi. Aces-
tea au fost de naturi diferite, dar toate se pot sintetiza în relaþia text-muzicã
ºi potrivirea accentelor muzicale cu cele tonice ale cuvintelor. Neluarea în
seamã a acestor reguli de bazã a dus la crearea unor forme denaturate de cân-
tare ºi practicarea lor în cadrul comunitãþilor pânã când acestea au devenit
reguli.

Volumul Sfânta Liturghie cântatã este o carte care conþine toatã Liturghia
în forma ei cântatã: ritul începutului, prefeþe, rugãciuni euharistice ºi ritul în-
cheierii.

Datoritã faptului cã textele trebuiau sã se modeleze cât mai bine cu putinþã
pe muzicã, am ales varianta traducerii fãcute de preot Ioan Ciuraru. Aplicarea
acestor texte în volumul Sfânta Liturghie cântatã s-a fãcut cu aprobarea epis-
copului de Iaºi, Mons. Petru Gherghel.
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În elaborarea muzicalã am plecat de la principiul cã muzica trebuie sã fie
în slujba textului. Dificultatea principalã a reprezentat-o potrivirea accentelor
cuvintelor cu accentele muzicale. S-a avut în vedere ºi pãstrarea cât mai mult
cu putinþã a formei de bazã practicate deja, modificãrile fiind fãcute acolo
unde se cerea acest lucru.

Grafica muzicalã s-a concentrat pe o imitare a graficii gregoriene, fiind folo-
site simple combinãri de valori muzicale diferite (pãtrimi ºi optimi), tocmai
pentru a lãsa libertate în desfãºurarea muzicalã, regula fiind accentuarea fi-
reascã a cuvintelor, cât mai bine îmbinatã cu metrica muzicii.

Cuprinsul lucrãrii se structureazã dupã varianta latineascã a Liturghi-
erului roman, Ordo Missae in cantu, editatã de cãtre Sacra Congregatio Pro
Culto Divino din 5 iunie 1973. Pãrþile ei componente sunt: ritualul începu-
tului, prefeþe (tonuri simple ºi tonuri solemne), rugãciuni euharistice, ritualul
Împãrtãºaniei, ritualul încheierii.

Lucrarea are un caracter didactic ºi se adreseazã, în primul rând, studen-
þilor teologi din anii terminali. Dar lucrarea poate fi folositã în egalã mãsurã
de toþi cei care vor sã cânte cât mai corect o Liturghie cântatã.

Florin Spãtariu

INDICATIONES

MAXIMILIAN PAL, Plenitudo legis, Amor veritatis. In memoriam Petri
Tocãnel, Sapientia, Iaºi 2002 (318 p).

ONORATO BUCCI, Utrumque ius. Le ragioni del diritto nella storia
della Chiesa, Sapientia, Iaºi 2002 (173 p).
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