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CUPRINS

EDITORIAL

W. DANCÃ

Dialogul dintre artã ºi credinþã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Realitatea concretã, de multe ori tulburãtoare, a arhitecturii, a cântului, a artei

din bisericile noastre, rezultat inevitabil al rupturii moderne dintre credinþã ºi

artã, reprezintã punctul de pornire al prezentului editorial. Necesitatea dialogului

dintre artã ºi credinþã este pusã în evidenþã atât de radiografia situaþiei concrete,

cât, mai ales, de motivaþii de ordin teologic, pastoral, istoric ºi factual. Biserica

localã de Iaºi a reluat, într-o formã proprie, ºi a încercat sã punã în practicã

nenumãratele îndemnuri ale pontifilor romani ºi ale conciliilor, în special Conciliul

al II-lea din Vatican, în ceea ce priveºte arta ºi dialogul ei cu credinþa. Numãrul

de faþã al revistei Dialog teologic se înscrie pe aceeaºi linie.

DIALOGURI

Î.P.S. IOAN ROBU

Biserica sã arate a bisericã. Dialog realizat de W. Dancã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ar fi bine ca dialogul dintre artã ºi credinþã sã-i intereseze, în mod special, pe cei

care sunt „specialiºti” în domeniul lor, adicã, într-o mãsurã egalã, pe preot ºi pe

artist. Î.P.S. Ioan Robu este de pãrere cã biserica, oriunde ºi oricând, trebuie sã

arate a bisericã; evaziunea simbolicã, arhitectura amestecatã ºi spãlãcitã nu pot

fi chemãri adresate misterului, nu te pot þine împreunã, legat de tine însuþi,

recules. Biserici noi, adevãrate repere morale ºi spirituale pentru oamenii de azi,

pe de o parte, iar pe de altã parte, ruine pãrãginite, biserici ce stau sã cadã

constituie universul în care ne miºcãm; lumini ºi umbre (un punct de vedere

interesant asupra raportului luminã – bisericã) ce invitã la a avea biserici

adevãrate ºi deschise.

P.S. PETRU GHERGHEL

Biserica frumoasã este biserica plinã de lume. Dialog realizat de W. Dancã. . . . .

Termenul „bisericã” se referã, în limba românã, atât la „casa” în care se adunã

poporul lui Dumnezeu, cât ºi la adunarea credincioºilor ca atare. În jurul acestor

douã filoane este construit ºi acest dialog. Numãrul impresionant de biserici ºi

centre pastorale ce au fost construite sau refãcute în Dieceza de Iaºi, atât în

perioada comunistã, în condiþii extrem de grele, cât ºi dupã 1990, nu ar reprezenta

nimic altceva decât lucrarea credinþei unor generaþii apuse, dacã ele nu ar fi ºi

acum pline de lume. Zidurile, oricât de mari ºi frumoase ar fi, nu pot aduce jertfa

de laudã pe care poporul lui Dumnezeu i-o aduce Tatãlui în spirit ºi adevãr.
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Biserica este pentru om ºi în om; într-o miºcare inversã, omul ar trebui sã fie

pentru bisericã ºi, de ce nu, în bisericã de cât mai multe ori.

ANA BLANDIANA, ROMULUS RUSAN

Anton Durcovici, piatrã vie a Bisericii. Dialog realizat de W. Dancã. . . . . . . . . . .

Pãstarea unui arsenal istoric impresionant, în mare parte încã necercetat, precum

ºi aducerea în faþa publicului tânãr a unor mãrturii ºi vestigii extraordinare,

constituindu-se într-un adevãrat exerciþiu de memorie, sunt doar douã subiecte

importante ale Memorialului de la Sighet. Cu pasiune pentru adevãr ºi dreptate,

cu un deosebit profesionalism ºtiinþific, autorii vor sã ne spunã cã acela care uitã

trecutul este condamnat sã-l repete, mai ales în pãrþile sale negative. Episcopul

martir Anton Durcovici, în memoria cãruia ne reunim la fiecare 10 decembrie, este

darul lui Dumnezeu pentru Biserica localã de Iaºi, martir, adicã mãrturisitor

neînfricat al credinþei catolice, ce nu s-a lãsat sedus de ezoterismele unei clase ce

nu avea nevoie de Dumnezeu. În aceastã perioadã, când trãim o informatizare

buimãcitoare, suntem îndemnaþi sã nu uitãm; mai mult, în mãsura posibilitãþilor

ºi a darurilor primite, sã suflãm praful de pe mãrturiile celor ce au fost, pentru cã

ele vorbesc.

COMUNICÃRI

V. PETERCÃ

Templul de la Ierusalim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorul începe articolul cu o imagine actualã a oraºului Ierusalim, în care sunt

foarte bine reprezentate cele trei mari religii monoteiste: iudaismul, creºtinismul

ºi islamul. Rând pe rând, prezentarea Ierusalimului dezvãluie atât amplasarea

geograficã, cât ºi importanþa istoricã, religioasã ºi politicã a cetãþii lui David.

Studiul prezintã o istorie bine documentatã a apariþiei templului de la Ierusalim

ºi o evaluare a templului în diferitele momente importante din existenþa lui. Dupã

ce ne prezintã informaþii despre Solomon, cel ce a zidit templul, autorul subliniazã

însemnãtatea pe care a avut-o construirea templului ca act de naºtere ºi

recunoaºtere a poporului evreu între celelalte popoare din Orient. În final, este

subliniatã importanþa templului ºi a Ierusalimului, precum ºi rolul lor în viaþa

evreilor, ca imagine a providenþei în mijlocul lor.

Gh. POPA

Arhitectura eclezialã ortodoxã. Câteva semnificaþii simbolice ºi puterea lor de

edificare moralã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studiul de faþã are ca scop interpretarea arhitecturii ecleziale ortodoxe din

perspectiva semnificaþiilor sale simbolice ºi a puterii lor de edificare moralã a

credincioºilor. Pentru a demonstra cã Biserica este casa lui Dumnezeu, autorul

face o incursiune în Vechiul Testament, prezentând câteva prefigurãri ale

Bisericii. Astfel, argumenteazã, mai întâi, cã Biserica este un spaþiu organizat ºi

consacrat, unde Dumnezeu se întâlneºte cu omul. Comunitatea care se adunã la
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sfânta Liturghie în jurul potirului este ea însãºi Bisericã, iar prezenþa lui Cristos

în aceastã comunitate este sugeratã de arhitectura ºi picturile din bisericã.

Autorul subliniazã astfel legãtura dintre comunitatea de credincioºi ºi bisericã.

Comuniunea cu Cristos, în Duhul Sfânt, trãitã integral în Bisericã, transformã

treptat ºi neagresiv fiinþa umanã. Omul nou nu este convins de credinþã, ci este

pãtruns de ea. Aceastã nouã persoanã este legatã de alte persoane prin credinþã,

fapte ºi iubire, fiind capabilã sã-l contemple pe Dumnezeu în creaþie ca într-o

oglindã.

A. DESPINESCU

Saxa loquntur. Mãrturii despre trecutul catolicilor din Moldova. . . . . . . . . . . . . .

Piatra, element cu o deosebitã receptivitate de înregistrare ºi durabilitate, are

capacitatea de a deschide fante luminoase într-un trecut îndepãrtat ºi întunecat.

În teritoriul situat la est de Carpaþi, aceastã modalitate simplã, dar deosebit de

expresivã de a conserva un anumit stil de viaþã, îºi are importanþa sa. Analiza

istoricã, arheologicã ºi literarã pe care o întreprinde autorul risipeºte o parte din

ceaþa neºtiinþei istorice asupra originii catolicilor din Moldova. Biserici mãreþe,

precum cea a Episcopiei Cumanilor, sau cele de la Siret, Baia, Sãbãoani sau

Cotnari, distruse în iureºul vremurilor, vorbesc despre o prezenþã catolicã

însemnatã în aceste regiuni. Alãturi de impresionantele informaþii arheologice, se

gãsesc ºi cele literare, nu mai puþin importante, care adaugã partitura lor

armoniei arheologice deja stabilite.

E. DUMEA

Monumente paleocreºtine din Dobrogea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bazându-se numai pe izvoarele arheologice, credibile ºi deosebit de numerose,

autorul realizeazã o privire de ansamblu asupra monumentelor paleocreºtine din

Dobrogea, ce vorbesc de importante ºi puternice comunitãþi creºtine. Sunt

analizate nu mai puþin de 14 localitãþi ce aveau cel puþin o bisericã, ale cãrei ruine

se pot cerceta. Deosebit de important este faptul cã aceste monumente

paleocreºtine au fost construite în strânsã legãturã cu mãrturia creºtinã absolutã,

cu martiriul. Alãturi de aceste localitãþi, în care urmele arheologice sunt vizibile

ºi care au fost cercetate, mai existã alte 21 de localitãþi despre care izvoarele

literare dau mãrturie cã au avut comunitãþi ºi biserici creºtine, dar despre care

arheologia nu ne poate spune deocamdatã nimic. În finalul articolului, ne este

prezentat un punct de vedere interesant asupra scaunului mitropolitan de Tomis

ºi importanþa sa jurisdicþionalã ºi canonicã asupra celorlalte scaune episcopale din

Scythia Minor. 

I. ENÃªOAE

Biserica, loc privilegiat de întâlnire între Dumnezeu ºi poporul sãu. . . . . . . . . . .

Atât în istoria Vechiului Testament, cât ºi în cea a Noului Testament, întâlnim

locuri privilegiate de întâlnire între Dumnezeu ºi poporul sãu. Preluând ºi
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contopind realitatea sinagogii ºi a templului, Biserica, voitã de Tatãl din veºnicie,

întemeiatã de Cristos la împlinirea timpurilor ºi condusã de Duhul Sfânt, este

locul sacru al creºtinilor, punct central ce focalizeazã ºi ritmeazã întreaga

existenþã a comunitãþii creºtine. Într-un prim sens, biserica formatã din piatrã

este o construcþie care catehizeazã, începând de la aºezarea geograficã ºi

terminând cu fiecare element arhitectural prezent în ea. Într-un al doilea moment,

autorul priveºte Biserica în planul divin de mântuire; Biserica este semn al

iniþiativei divine de mântuire a tuturor oamenilor, iniþiativã cãreia omul îi

rãspunde prin laudã, mulþumire ºi reverenþã. Articolul continuã cu o tratare a

Bisericii ca loc sacru al prezenþei divine, pentru ca, în final, sã se încheie cu o

privire luminoasã, Biserica fiind vãzutã ca speranþã a omenirii.

L. FARCAª

Rolul cultului ºi al culturii în formarea creºtinului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Religia nu poate fi transmisã doar pe filonul discursiv sau catehetic, pentru cã ea

îmbrãþiºeazã întreaga persoanã umanã ºi comunicã necondiþionate experienþe

fundamentale pentru existenþa omului ºi pentru sensul vieþii sale, ci ea trebuie sã

fie prezentatã pe toate cãile ce o pot conduce la om ºi pe care omul poate veni în

contact cu ea. Provocarea pe care ne-o lanseazã autorul este simplã ºi, în acelaºi

timp, complexã ºi puternicã: putem sã ne axãm astãzi în prezentarea didacticã

religioasã ºi pe alte discursuri sau modele catehetice decât cele cu un conþinut

strict cognitiv? Putem cãuta, de exemplu, cãi de acces la valorile religioase ºi pe

cãile esteticii ºi ale semioticii? Liturgia consideratã ca explozie concentratã a

religiei, unitate de viaþã a conþinuturilor rânduite spre a fi învãþate, trecând apoi

la joc ºi bibliodramã, vãzute în sensul unei comunicãri ce trece prin experienþã, ºi

încheind cu o formã deosebit de semnificativã a didacticii spirituale, care este

didactica practicii religioase private, sunt doar câteva dintre punctele principale

pe care autorul ni le propune într-o analizã originalã ºi interesantã.

E. SOARE

Muzica liturgicã – artã devenitã rugãciune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cântul este un mod prin care omul îºi exprimã sentimentele, iar în liturgia

creºtinã, el a devenit un mod de a dialoga cu Dumnezeu. Pentru a sublinia

importanþa cântului în viaþa religioasã, autorul face un scurt istoric începând cu

Vechiul Testament ºi terminând cu ultimele documente ale magisteriului. Dupã

aceastã incursiune istoricã, studiul face distincþie între muzica liturgicã, religioasã

ºi sacrã. Muzica trebuie sã se încadreze în liturgie pentru a exprima calitãþile

Bisericii: interioritate, unitate, comuniune. Cântul religios trebuie sã ofere

mijloacele pentru a exprima, a trãi ºi a traduce în rugãciune ºi viaþã liturgia.

V. SAVA

Cântarea ºi arta bisericeascã în tradiþia bizantinã. Locul ºi semnificaþiile lor în

cadrul cultului divin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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În tradiþia rãsãriteanã, cultul divin propovãduieºte dogma, o apãrã, o exprimã

într-un limbaj accesibil ºi o experimenteazã în spaþiul liturgic, iar dogma este

aceea care conferã autoritate, autenticitate ºi profunzime rugãciunii liturgice.

Cântarea bisericeascã ºi arta bisericeascã sunt pãrþi componente ale cultului

divin. Ele nu apar în exteriorul vieþii liturgice ca ceva adãugat, ci în interiorul ei,

ca pãrþi componente ale acesteia ºi determinate de aceasta. Dupã ce trece în

revistã diferitele etape istorice ale cântãrii bisericeºti, autorul ne oferã o

deschidere spiritualã a înþelegerii cântului ca „îndeletnicire a îngerilor”,

enumerând ºi explicând câteva dintre lucrãrile rugãciunii cântate. În continuare,

ne este prezentatã o panoramã explicativã a semnificaþiei artei bisericeºti în

cadrul vieþii liturgice, ce se încheie cu o reliefare a vocaþiei unificatoare a cântãrii

ºi a artei bizantine într-o lume tot mai divizatã.

F. SPÃTARIU

Muzica în gândirea filozofico-teologicã medievalã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partea introductivã a acestui articol ne oferã o privire de ansamblu asupra artei,

filozofiei ºi teologiei Evului Mediu, domenii ce nu pot fi înþelese în mod separat,

pentru cã viziunea Evului Mediu este unitarã în principii, divergenþele reducându-

se, de cele mai multe ori, la amãnunte. Într-un al doilea moment, autorul

analizeazã muzica în concepþia filozofico-teologicã de la începutul Evului Mediu,

concepþie dominatã de aspectul speculativ, pentru ca mai apoi sã treacã la

descrierea aspectului practic al muzicii, ce a fost pus în evidenþã, cu precãdere, în

concepþia filozofico-teologicã scolasticã. Evul Mediu, prin dragostea sa faþã de arte,

gândite împreunã cu celelalte domenii, rãmâne partener veritabil de dialog al

lumii noastre „detaliate”.

C. DUMEA

Cântul în liturgia romanã. Muzica cereascã ºi muzica pãmânteascã. . . . . . . . . . .

Muzica a fascinat întotdeauna; dar fãcut oamenilor de Dumnezeu, ea este, în

acelaºi timp, limbajul Celui Preaînalt. Cântarea a fost consideratã dintotdeauna

ca fiind manifestarea cea mai solemnã a sentimentului religios, expresia cea mai

înaltã de laudã, adoraþie ºi mulþumire adusã lui Dumnezeu. Funcþia ei în liturgie

nu este adiacentã sau contingentã; continuând tradiþia poporului evreu, creºtinii

sunt un popor care cântã. Cu toate acestea, nu rareori muzica intrã în conflict cu

liturgia; pericolul falselor înculturãri a fost prezent la începutul Bisericii, este

prezent ºi acum. Din acest motiv, autorul descrie funcþiile cântãrii în liturgie,

pentru ca mai apoi sã precizeze câteva norme de ordin general, între care, într-un

mod special, sunt prezentate norme privind cântarea la Liturghie.

G. ENÃªESCU

Dumnezeu în muzica lui Händel ºi Bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chiar dacã, în lumea ideilor, tranzacþiile sunt dificil de realizat, acest studiu ne

poartã cu un avânt implacabil spre o altã lume, lumea de dincolo, þinând însã cont

de faptul cã, oricât de sus am zbura, picioarele noastre ating întotdeauna

pãmântul. Doi coloºi ai muzicii ne sunt daþi ca exemplu al gãzdurii divinului în

fiinþa noastrã. La G.F. Händel, amploarea terestrã reprezintã nota specificã, chiar

dacã reflexele cerului sunt prezente în toatã opera lui ca o strãfulgerare din afarã.

Muzica lui J.S. Bach, în schimb, este ca o licoare pe care un suflet o bea ca sã-ºi

potoleascã setea de contopire cu Creatorul. De oriunde am începe, muzica

pãtrunde în noi, lãrgindu-ne fiinþa spre Dumnezeu.

FILE DE ARHIVÃ

D. DOBOª, Documente privitoare la istoria ºcolilor de dascãli din Moldova. . . .

N.I. CAMILLI, Decret privitor la dascãlii Eparhiei Catolice de Iaºi (1908). . . . . .

RECENSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INDICATIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SUMMARY

EDITORIAL

W. DANCÃ

The dialog between art and faith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concrete reality, often dejectet, of architecture, song and art from our churches,

as an inevitable result of modern rend between faith and art represents the

starting point of this article. The necessity of dialogue between art and faith is

pointed out by the radiography of the concrete situation and especially by

theological, pastoral, historical and factual motivations. Local Church of Iassy has

resumed, in a own way, and tried to put in practice the countless exhortations of

Popes and Councils, especially the ones of Second Council of Vatican, regarding

art and its dialogue with faith. This number of „Theological Dialogue” follows the

same line. 

DIALOGUES

H.E. IOAN ROBU

The church must to look like a church. Dialogue by W. Dancã. . . . . . . . . . . . . . . .

It would be great if the dialogue between art and faith would be found interesting

especially by those who are „specialists” in their domain, equally meaning artist

and priest. In H.E. Ioan Robu’s opinion, the church must look all the time like a

church; symbolic evasion, colorless architecture cannot be appeals to the mystery,

cannot keep you together, linked with yourself, introvuted. New churches, true

moral and spiritual guiding marks for people, on one hand, and on the other hand,

ruins, churches that almost colapse represent our actual universe; lights and

shadows (a very interesting point of view about relation „light”-„church”) give the

challenge to have true and open churches.

H.E. PETRU GHERGHEL

A beautiful church is a church filled with people. Dialogue by W. Dancã. . . . . . .

The „church” concept, in romanian language, refers, on one hand, to „the house”

where the people of God is gathering, and on the other hand, to the gathering of

the faithfuls itself; this dialogue is build in these two directions. The impressive

number of churches and pastoral centers which were build or rebuild in the

Diocese of Iassy during the communist period, in very difficult conditions, and also

after 1990, it would represent nothing else than the work of the faith belonging to

the generations in times gone by, if they would not be filled with people now and

in the future. The walls, no matter how big and beautiful, cannot bring the

worship that the people bring to the Father in spirit and truth. The church is for

man and inside man; in the same way, man should be for the church and, why not,

inside the church as many times possible.
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ANA BLANDIANA, ROMULUS RUSAN

„In the memory of Anton Durcovici”. Dialogue by W. Dancã. . . . . . . . . . . . . . . . . .

The keeping of an impressive historical arsenal, mostly unsearched, and also 

bringing extraordinary vestiges and important witnesses in front of the young

generations, making in this way a good exercise of memory, are only two

important subjects of the „Sighet Memorial”. With passion for truth and justice,

with a remarkable scientifical professionalism, the authors want to tell us that the

one who forgets the past is convicted to repeat it, especially in its darkest

moments. The bishop Anton Durcovici, in the memory of whom we gather every

10  December, represents the gift of God for the local Church of Iassy, martyr,th

which means a brave confessor of the Catholic faith, who was not seduced by the

temptations of people who did not need God. In this period when we face the

stunning information bombardement we must not forget; more over according to

possibilities and gifts that we received we must blow out the dust that covers the

testimonies of our ancestors, because these testimonies speak to us. 

COMMUNICATIONS

V. PETERCÃ

The temple of Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The author starts this article with an actual image of Jerusalem, where are very

well represented the three major monotheist religions with their followers: jews,

christians and muslims. One after another, the presentation of Jerusalem reveals

both geographic location and historical, religious and political importance of

David’s throne. This study presents a well documented history of Jerusalem

temple building and temple evaluation during its important moments of existence.

The author, after he gives us informations about Solomon, the temple’s builder,

and about the building process, points out the meaning which the construction of

the temple had as a birth certificate and recognition of jewish nation among the

nations of Middle East. In the end it is underlined the importance of the temple

and Jerusalem itself, and also the role which they had in Jews life as an image of

God’s providence among them.

Gh. POPA

The orthodox ecclesial architecture. A few symbolical significations and their power

of moral strengh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The goal of this study is the interpretation of orthodox ecclesial architecture from

its perspective of symbolic significations and their power in Christian’s moral

edification. In order to demonstrate that the church is the house of God, the

author presents some Church prefigurations from the Old Testament. Thus, first

of all, he shows that the church is a organized and devoted space where God meets

man. The community which gathers at the Holly Mass around the Chalice is the

Church herself, and the presence of Christ in this community is suggested by the

architecture and the paintings inside the church. In this way the author
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underlines the connection which exists between the faithful community and the

Church. Communion with Christ in Holly Spirit, integrally lived in Church, slowly

and peacefully transforms the human being. The new man is not convinced by

faith, but impenetrated by it. This new person is connected with the others by

faith, by deeds and by love, and it is capable to contemplate God in all creation like

in a mirror.

A. DESPINESCU

Saxa loquntur. Testimonies about the past of the Catholics of Moldavia. . . . . . . .

The rock, an element that has a great receptivity of recording and durability, has

the capacity to open beams of lights in a far away and darken past. In east of

Carpathians this simple modality, but very expressive, of preserving a specific way

of life, has its importance. Historical, archeological and literary analyse made by

the author, dissipates a part of history’s ignorance fog over Moldavia’s Catholics

identity. Great churches, such as the Cuman’s Episcopy, or those from Siret, Baia,

Sãbaoani and Cotnari, ruined by the passing by of time, speak about a Catholic

presence in this area. Next to this impressive archeologic informations, there are

also literary sources nevertheless important as well, which add their already

established partiture to the archeologic harmony.

E. DUMEA

Paleochristian monuments of Dobrogea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Based only on archeological sources, numerous and credible, the author gives us

a general point of view over Dobrogea’s paleochristian monuments, which bring

informations about important and powerful Christian communities. There are

analyzed not more than 14 places that had one church at least, which ruins still

can be investigated. Very important is the fact that these monuments were build

close related with the absolute Christian testimony, the martirage. Next to this

places where the archeological traces are still visible and already have been

studied, there are another 21 places which are reminded in literary sources of

having Catholic communities and churches, but the archeology cannot tell us

anything about them yet. In the end of this article there is an interesting point of

view about the metropolitan See of Tomis and his jurisdictional and canonical

importance over the other episcopal Sees of Scythia Minor.

I. ENÃªOAE

The church, privileged meeting place between God and his people. . . . . . . . . . . . .

Both in Old Testament’s and in New Testament’s history we can find privileged

places of meetings between God and His people. Taking over and fusing

synagogue’s and temple’s reality, the Church wanted from eternity by the Father,

founded by Christ at the completion of times and guided by Holly Spirit, is

Christian’s sacred place, central point which concentrates and gives sense to all

existence of the Christian community. In the first moment, the Church made by
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stone is a building that cathechizes, starting from its geographic location and

ending with each architectural element that is present in it. In the second

moment, the author sees the Church within divine salvation plan; the Church is

a sign of God’s divine will to redeem all mankind, initiative to which the people

responds through praise, gratitude and reverence. The article continues with a

discourse over the Church as a sacred place of divine presence, and ends with the

image of Church, seen as the hope of mankind. 

L. FARCAª

The role of cult and culture in Christian formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The religion cannot be transmitted only in a cognitive or cathechetic way, because

it embraces the entire human being and communicates unconditional fundamental

experiences for man’s existence and for his life’s meaning, but the religion must

be exposed in all the ways that are able to bring it to man and through which man

can come in contact with it. The challenge released by the author is simple and,

in the same time, complex and powerful: can we use today in our religious didactic

presentation other ways than only those with a strict cognitive content? For

example, can we searched for access ways to religious values even on esthetic and

semiotic ways? The liturgy considered as a concentrate explosion of religion, life

unity of contents which are meant to be learned, passing on to „the game” and to

„the drama” with biblical inspiration, which are seen as a communication that

passes through experience and finishing with a highly important form of spiritual

teaching, which is „didactic of private religious practice”, these are just a few

important points that the author proposes us in a very original and interesting

analyse. 

E. SOARE

Liturgical music – art which becomes pray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Singing is one way through which man use to express his feelings and becomes in

Christian liturgy a way of dialogue with God. To underline the importance of the

music in religious life, the author makes a short historical incursion starting with

Old Testament and ending with the latest documents of the Church. After this

incursion, the study makes distinction between liturgical, religious and sacred

music. Music has to fit in liturgy, to express the characteristics of Church:

internalness, unity and communion. Religious music has to offer the means to

express, to live, to transform the liturgic life into pray.

V. SAVA

The hymnody and the religious art in byzantine tradition. Their place and

significations within divine cult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In the Oriental tradition, divine cult preaches dogma, protects it, expresses it in

an easy language and experiments it in liturgical life. Dogma is the one that gives

authority, authenticity, profundity to the liturgical prayer. Church singing and
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Church’s art are both component elements of the divine cult. They do not appear

exteriorly in liturgical life like something added after, but in interior like elements

belonging to it, and determined by it. After he makes a short review over the

different history phases of Church singing, the author offer us a spiritual

perspective of understanding church singing like an „angel occupation”,

enumerating and explaining some of the works of the singed prayer. Going

forward, it is presented an explaining panorama of ecclesiastic art signification

within liturgical life, that ends with the salience of the unificating vocation

belonging to Oriental singing and art, in a more and more divided world.

F. SPÃTARIU

Music in medieval philosophical-theological thinking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The introductive part of this article offers us a perspective look over Middle Ages

art, philosophy and theology domains, that cannot be understood separately,

because the Middle Ages vision is unitary in principles; the conflicts are being

reduced, most of the times, only to details. In the second moment, the author

analyses music in the philosophic-theologic point of view, from the beginning of

the Middle Ages, which is dominated by the speculative aspect, and later he

describes practical aspects of music which was underlined in scholastic’s

philosophical and theological mentality. The Middle Ages through its love towards

art, remain an authentic partner for dialogue in our „detailed” world.

C. DUMEA

Hymnody in roman liturgy. Heavenly music and earthly music. . . . . . . . . . . . . . .

Music has always been fascinating; gift made by God to all mankind, is in the

same time the language of God. Singing has always been considerated the most

solemn manifestation of religious feeling, the highest expression of praise,

adoration and gratitude brought to God. It’s role in liturgy is not adjacent or

contingent; continuing the tradition of the Jewish people, Christians are a people

that sing. Knowing all these, not rarely music enters in conflict with the liturgy;

the danger of false inculturations has been present in the beginning of the Church

and is also present now. Because of this, the author describes the role of singing

in liturgy, and later he gives some general norms, among which, in a special way,

are presented a few norms about singing at the Mass.

G. ENÃªESCU

God in music of Händel and Bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Even if in the world of ideas transactions are difficult to accomplish, this study

takes us with an relentless impetus towards another world, the world „beyond”,

still taking into account the fact that, no mater how high we would fly, our legs

always touch the ground. Two colossus of music are given as an example of

receiving God in human being. At G. F. Händel’s terrestrial brilliance represents

the specific character, even if the heaven’s glances are presented in all his work
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as a sparkle from outside. J. S. Bach’s music instead is like a potion which a soul

drinks it to end the thirst for God. From anywhere we start the music

impenetrates us, opening our being towards God.
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EDITORIAL

DIALOGUL DINTRE ARTÃ ªI CREDINÞÃ

Wilhelm DANCÃ

În timpul adunãrilor sinodale diecezane de la Iaºi din noiembrie 2004,
s-a prezentat, printre altele, ºi situaþia dificilã a comunitãþilor catolice
care au biserici în construcþie sau nu sunt înzestrate cu structurile
necesare pentru celebrãrile liturgice ºi formarea credincioºilor. În acest
context, un preot paroh a fãcut urmãtoarea afirmaþie: „Din cauza grabei
de a avea lãcaºe de cult, acolo unde nu existau deloc sau nu erau suficient
de încãpãtoare, s-au ridicat ºi biserici în care nu-þi vine sã te rogi!” Preotul
nu a dezvoltat aceastã chestiune, însã din scurta lui intervenþie am înþeles
cã dorea ca bisericile sã fie biserici ºi, în general, toate cele ce au de-a face
cu biserica sã fie în concordanþã cu rostul lor, adicã muzica bisericeascã
sã fie bisericeascã, rugãciunea rugãciune etc.

Faptul cã unuia sau altuia nu-i vine sã se roage într-o bisericã poate
avea mai multe cauze: biserica este apãsãtoare, greoaie din cauza
combinaþiei nefericite de stiluri de construcþie (de exemplu, biserica este
ziditã în stil modern, iar în interior se cultivã o atmosferã clasicã prin
picturi, icoane, statui, mobilier, haine liturgice); biserica este un loc în
care se amestecã fãrã discernãmânt domeniile de referinþã (de exemplu,
muzica liturgicã este înlocuitã cu muzica sacrã, religioasã sau, ºi mai rãu,
cu muzica profanã); biserica este respingãtoare prin exces de ornamente
– prea multe flori, icoane ºi statui, becuri ºi fundiþe etc. –, prin defecþiuni
elementare (dezordine, praf, pãianjeni), prin simplificare leneºã a
celebrãrilor liturgice, prin import exagerat de cântece, programe ºi stiluri
pastorale strãine problemelor ºi tradiþiilor locale ºi aºa mai departe.

Pe frontispiciul sau la intrarea în multe biserici se mai vede încã
aceastã indicaþie: „Aici este casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului!” Fãrã
îndoialã, asemenea cuvinte au efect de aducere aminte a semnificaþiei
bisericii dacã sunt acoperite prin fapte ºi realitãþi care vorbesc despre
Dumnezeu ºi deschiderea cerurilor. În acest sens, unele lucruri þin de
educaþia artisticã a preotului ºi a credincioºilor, altele, însã, de formarea
teologicã a arhitecþilor ºi artiºtilor. De aceea, sunt încredinþat cã se
impune cãutarea unui dialog între artã ºi credinþã, între preot ºi artist.

*****
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Prima premisã pastoralã care ar justifica necesitatea dialogului am
gãsit-o în Catehismul Bisericii Catolice, care, vorbind despre locurile
favorabile rugãciunii, afirmã: 

Locurile cele mai favorabile pentru rugãciune sunt oratoriul personal sau

familial, mãnãstirile, sanctuarele de pelerinaj ºi, mai cu seamã, biserica [s.n.],

locul propriu al rugãciunii liturgice pentru comunitatea parohialã ºi locul

privilegiat al adoraþiei euharistice (CBC, 2696).

O altã premisã constã în faptul cã rugãciunea trebuie sã fie o înãlþare
a sufletului cãtre Dumnezeu, un elan al inimii, o privire spre cer, un
strigãt de recunoºtinþã ºi de iubire adresat lui Dumnezeu Tatãl, prin Isus
Cristos, în Duhul Sfânt. Lucrul acesta se poate întâmpla în multe locuri,
dar în locul favorabil rugãciunii trebuie evidenþiat într-un fel sau altul.

Alte premise combinã motivaþii de ordin istoric ºi factual (de exemplu,
tema religioasã este una dintre temele cele mai tratate de artiºtii din toate
timpurile ºi locurile) cu cele de ordin antropologic (aceastã colaborare a
fost mereu un izvor de îmbogãþire spiritualã pentru oameni).

Pe lângã premisele ce invitã la dialog, existã ºi piedici ce îngreuneazã
colaborarea între preot ºi artist.

Mai întâi, lipsa de experienþã într-un domeniu strãin de cel al propriei
specializãri, deci lipsa de educaþie interdisciplinarã. Aceastã mentalitate
a separãrii radicale între artã ºi credinþã, între religie ºi artã are rãdãcini
adânci în trecutul nostru recent, de care cu greu ne putem debarasa.

Apoi, dacã, în modernitate, arta s-a separat de credinþã, de religie, în
postmodernitate sau în zilele noastre, arta a asumat expresii religioase
fãrã discernãmânt, provocând daune atât credinþei, cât ºi artei înseºi.

*****

Cu toate acestea, Biserica apreciazã arta, convinsã fiind cã arta
autenticã este foarte aproape de credinþã, chiar dacã în exterior e separatã
de Bisericã. Pentru omul credincios, arta este un fel de punte de legãturã
cu experienþa religioasã, este o chemare adresatã misterului, este un glas
al aºteptãrii universale de mântuire. Lucrul acesta a fost formulat de
Conciliul al II-lea din Vatican în constituþia pastoralã privind raportul
dintre Bisericã ºi lumea contemporanã Gaudium et spes, care, referindu-se
la rolul artelor, în general, spune: 

Într-adevãr, ele se strãduiesc sã cunoascã caracterul propriu al omului,

problemele ºi experienþa sa, în efortul de a se cunoaºte ºi perfecþiona pe sine

însuºi ºi lumea; se preocupã sã-i descopere locul lui în istorie ºi în Univers, sã-i



17

punã în luminã necazurile ºi bucuriile sale, nevoile ºi capacitãþile sale ºi sã

schiþeze o soartã mai bunã a omului (GS 62).

Îndemnuri cu privire la necesitatea reluãrii dialogului dintre artã ºi
credinþã au fost formulate ºi de papa Ioan Paul al II-lea în Scrisoare cãtre
artiºti (1999). Astfel, potrivit Sfântului Pãrinte, arta trebuie sã fie
autenticã, iar credinþa sã se transforme în putere de discernãmânt. În
aceste condiþii, arta de inspiraþie creºtinã izvorãºte din necesitatea
credincioºilor de a elabora semne prin care sã exprime, pe baza Scripturii,
misterele credinþei ºi, în acelaºi timp, un cod simbolic prin care sã se
recunoascã ºi sã se identifice, mai ales acum, când lumea întreagã este
expusã pericolului globalizãrii ºi omogenizãrii tehnologice.

Invitaþia papei are o bazã istoricã, deoarece încã de la începuturile
creºtinismului s-au manifestat diferite forme de dialog între artã ºi
credinþã. De exemplu, primele bazilici creºtine au preluat canoanele
arhitectonice ale vechiului pãgânism, dar, în acelaºi timp, le-au adaptat
la cerinþele noului cult. Exemple tipice ale acestui tip de sintezã sunt
bazilica „San Pietro” ºi bazilica „San Giovanni in Laterano” din Roma,
precum ºi „Haghia Sophia” din Istanbulul de azi (Constantinopolul de
odinioarã).

Dar nevoia de a contempla misterul ºi de a-l propune nemijlocit celor
simpli s-a concretizat în pictura ºi sculptura sacrã, pe de o parte, iar pe de
alta, în arta cuvântului ºi a sunetului. Programele artistice ale unor
pãrinþi ai Bisericii, ca, de exemplu, Augustin, Ilariu din Nazianz, Paulin
de Nola, valorificau deopotrivã formele moºtenite de la clasici ºi seva
curatã a evangheliei, motiv pentru care spuneau: „Singura noastrã artã
este credinþa, iar Cristos este cântarea noastrã”.

Din punct de vedere muzical, sfântul Grigore cel Mare pune premisa
(prin redactarea lucrãrii Antiphonarium) pentru dezvoltarea organicã a
muzicii sacre de inspiraþie creºtinã. Fiind foarte originalã – prin
modulaþiile sale, prin îmbinarea dintre frumos ºi adevãr, prin rãpirea
sufletului din lumea sensibilã ºi instalarea lui în lumea veºnicã, chiar ºi
pentru câteva clipe –, aceastã muzicã a luat numele lui Grigore, de aici,
denumirea de cântul gregorian, ºi a devenit expresia melodicã tipicã a
credinþei Bisericii în timpul celebrãrii liturgice a misterelor divine.

De-a lungul timpului, patrimoniul artistic s-a dezvoltat, îmbogãþindu-se
cu o mulþime de lucrãri sfinte foarte inspirate, care sunt greu de evaluat
cantitativ. Dintre acestea, rãmân, în primul rând, marile construcþii de
cult, în care funcþionalitatea se îmbinã cu mãiestria care uneºte fascinaþia
frumuseþii ºi intuiþia misterului. În felul acesta, au apãrut diferitele
stiluri arhitectonice în istorie: stilul roman, care se remarcã prin forþã ºi
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simplitate, stilul gotic, care subliniazã elanul ºi splendoarea, stilul baroc,
neo-gotic etc. Oricum, diferitele expresii arhitecturale nu sunt doar
roadele intuiþiei unui artist, ci ele au ceva în comun cu sufletul ºi cultura
unui popor, care se remarcã în istorie prin modul sãu specific de a trãi
legãtura cu Dumnezeu – tainã cutremurãtoare ºi, în acelaºi timp,
fascinantã. În sensul acesta, stilurile arhitectonice ºi muzica sacrã pun în
luminã diferitele forme de umanism ºi de spiritualitate ale unui popor.

*****

Aplicând acest îndemn pontifical la situaþia noastrã localã, trebuie sã
spunem cã trebuie lucrat mai mult la formarea viitorilor preoþi, arhitecþi
ºi artiºti, ca celebrãrile liturgice, arhitectura ºi muzica liturgicã sã fie o
epifanie a frumuseþii, adecvatã timpurilor ºi nevoilor comunitãþilor
noastre, care se confruntã cu grava problemã a pierderii identitãþii ºi
unitãþii creºtine. Oare nu am putea sã dezvoltãm un tip de comuniune
între generaþii, bazatã pe admiraþia frumuseþii?

Aºadar, Biserica are nevoie de artã, pentru cã trebuie sã facã
perceptibilã ºi atrãgãtoare lumea invizibilã a lui Dumnezeu, iar arta are
puterea de a desprinde un aspect al mesajului creºtin ºi de a-l traduce în
forme, linii arhitectonice ºi sunete muzicale, ajutând intuiþia celui care
priveºte sau ascultã. Biserica are nevoie de arhitecþi, pentru cã are nevoie
de spaþii pentru a aduna poporul creºtin ºi pentru a celebra misterele
mântuirii. Arhitecþii sunt invitaþi de Bisericã sã construiascã biserici care
sã fie adevãrate locuri de rugãciune ºi, în acelaºi timp, autentice lucrãri
de artã, adicã edificiile religioase sã nu elimine valoarea transcendentã ºi
aura de mister a mesajului creºtin pentru care sunt destinate. De
asemenea, Biserica are nevoie de muzicieni pãtrunºi de gustul pentru
mister, conºtientã fiind cã, prin cântãrile religioase, credinþa este trãitã
ca belºug de bucurie, iubire, aºteptare încrezãtoare a intervenþiei
mântuitoare a lui Dumnezeu.

*****

Fiecare instituþie educaþionalã participã la formarea umanã ºi
religioasã a generaþiilor viitoare în funcþie de profil, de finalitãþile proprii.
Din acest punct de vedere, sunt de pãrere cã preotul ar putea sã
primeascã sugestii interesante de la arhitect ºi artist, dacã în timpul
formãrii s-ar sublinia mentalitãþi ºi comportamente înclinate spre sintezã,
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care sã izvorascã din uimire ºi admiraþie, din aducere de mulþumire, din
implicare ºi angajare pentru binele altora.

Punctul de pornire este uimirea, admiraþia ºi mirarea. Nu doar natura
sau arta, ci ºi Biserica ar trebui sã conducã la aceste sentimente prin
experienþa prezenþei tainice a lui Dumnezeu în bisericã. Cine simte acest
mister poate accepta cu mai multã uºurinþã lucrarea lui Dumnezeu
revelatã în creaþie ºi în istorie, care, dupã cum se ºtie, nu poate fi
perceputã în mod pozitivist, adicã doar cu ajutorul logicii umane. De
aceea, putem spune cã arhitectura ºi muzica sacrã au rol de pregãtire a
omului pentru întâlnirea cu lucrarea tainicã a lui Dumnezeu.

Într-un moment secundar, ajungem la aducerea de mulþumire,
recunoºtinþa, care presupun familiaritatea cu lumea gratuitãþii totale în
care are loc minunatul schimb de daruri. Cultivând apropierea de
Dumnezeu, bisericile invitã ºi adunã lumea în acþiunea de laudã, în pace
ºi bucurie.

În al treilea rând, solidaritatea divinã trãitã în întâlnirea cu misterul
oglindit de Bisericã ºi cântat prin muzicã conduce la solidaritate cu
ceilalþi, într-o acþiune de împãrtãºire a darurilor primite. Aºadar, roadele
întâlnirii cu Dumnezeu cel tainic în bisericã se vãd în angajarea pentru
promovarea demnitãþii umane, a dreptãþii ºi a pãcii, valori care îl apropie
pe om de Dumnezeu.

Aºadar, dialogul dintre artã ºi credinþã poate fi reluat dacã aceste trei
baze de pornire sunt asumate serios de programele educaþionale ale
instituþiilor interesate. Printre rezultatele posibile ale dialogului, am
putea sã avem mai multe biserici unde oamenilor le vine sã se roage, am
putea sã ne trezim cu preoþi având gusturi artistice adevãrate ºi artiºti
care merg la bisericã din motive de credinþã, ceea ce, astãzi, trebuie sã
recunoaºtem, nu e puþin.



DIALOGURI

BISERICA SÃ ARATE A BISERICÃ

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

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

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

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

Î: În momentul de faþã, câte „biserici” aveþi în Arhidiecezã? Câte dintre
aceste „biserici” au fost consacrate de Î.P.S. Voastrã? Existã vreo „bisericã”
sfinþitã de Î.P.S. Voastrã care sã vã fi impresionat în chip deosebit?
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R: În prezent avem 63 de biserici în Arhidieceza de Bucureºti; 28 de
biserici sunt noi, construite dupã 1989; dintre acestea, 8 încã nu sunt
terminate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BISERICA FRUMOASÃ ESTE BISERICA PLINÃ DE LUME

Dialog cu P.S. Petru Gherghel, 
realizat de pr. Wilhelm Dancã

Întrebare: Excelenþã, ce înseamnã pentru Preasfinþia Voastrã „o
bisericã”? Vã întreb lucrul acesta pentru cã, în limba românã, termenul
„bisericã” se referã la „casa” în care se adunã poporul lui Dumnezeu, dar
ºi la adunarea credincioºilor ca atare.

Rãspuns: Pentru orice creºtin, dar, mai ales, pentru un episcop,
Biserica reprezintã casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului, casa în care îl
poþi întâlni pe Dumnezeu, iar Dumnezeu se întâlneºte cu poporul sãu (cf.
Gen 28,17). Termenul de „bisericã” are un înþeles dublu: mai întâi, este
vorba de locul unde se celebreazã tainele sfinte, într-un chip special,
sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie, iar în al doilea rând, „poporul lui
Dumnezeu” ca atare sau, cum se mai spune, „adunarea credincioºilor”.

Etimologic, termenul de bisericã (bazilicã) vine de la grecescul basilea,
legat de demnitatea de domn, de împãrat. ªi chiar dacã acest termen de
basilea, ca ºi celãlalt de ecclesia, avea la început un înþeles laic, el a
cãpãtat în timp caracter sacru prin adaosul tou théou, specificându-se
astfel cã destinatarul sau întemeietorul este însuºi Dumnezeu.

Limitându-ne la înþelesul de „casã ” sau „locuinþã ” pentru termenul de
„bisericã” ca loc de cult, este firesc ca, pentru un episcop, orice lãcaº, cu
acest scop, sã fie, înainte de toate, un loc sacru, destinat slavei lui
Dumnezeu ºi întâlnirii cu el.

Este îmbucurãtor faptul cã poporul român are pentru biserici, capele,
mãnãstiri, bazilici sau catedrale o preþuire deosebitã, o adevãratã
veneraþie ºi un cult special. Religiozitatea poporului nostru, chiar dacã
uneori nu este suficient fundamentatã sau destul de cultivatã, este o
dovadã a iubirii sale faþã de Dumnezeu ºi faþã de casa dedicatã prezenþei
sale.

ªi pentru mine, mai ales pentru mine, ca episcop, biserica are o
semnificaþie deosebitã. O consider ºi o stimez cu adevãrat ca pe casa lui
Dumnezeu ºi poarta cerului, locuinþa preferatã a lui Cristos care a venit
în lume ºi a voit sã locuiascã cu oamenii pânã la sfârºitul lumii (cf. Mt
28,20). Dumnezeu locuieºte cu noi ºi ne aºteaptã sã-l întâlnim.
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Î: Aveþi câteva cifre prin care sã ilustraþi eforturile depuse de pãstorii ºi
credincioºii Diecezei de Iaºi pentru construirea de biserici?

R: Exemple sunt nenumãrate ºi impresionante. Mã tem ca,
prezentându-le, sã nu cumva sã uit pe cineva sau sã fac o ierarhizare
interpretabilã. Este meritul preoþilor ºi al bravilor noºtri specialiºti ºi
credincioºi. Am sã încerc totuºi sã dau câteva detalii ºi sã prezint câteva
nume ºi localitãþi.

Ca ordinarius, am fost la curent cu toate iniþiativele în acest domeniu,
dar sunt obligat sã spun cã ceea ce s-a realizat a fost opera curajoasã a
preoþilor noºtri plini de tinereþe ºi zel ºi, mai ales, darul lui Dumnezeu.
Pentru mine, exemplul ºi lucrarea preoþilor era un adevãrat semn de
vitalitate ºi iubire totalã. Rolul meu, pe cât posibil, era sã-i încurajez pe
preoþi, sã le explic, eventual, responsabililor cã aceasta era datoria unui
pãstor responsabil, iar cã tot ceea ce fãceau nu era un lucru contrar
orânduirii ºi societãþii, ci numai ºi numai spre binele oamenilor ºi al
credincioºilor noºtri.

Iubirea faþã de Dumnezeu ºi Bisericã a fost ºi era mai tare ºi mai
puternicã decât ameninþarea cu pierderea libertãþii ºi cu moartea. S-au
fãcut, aºadar, lucruri minunate, unele incredibile. Sunt de remarcat
iniþiativele pr. Carol Sohn la Oþeleni, ale pr. Wilhelm Klein la Tãmãºeni,
ale pr. Alexandru Ghiuzan la Mãrgineni ºi Trebeº; trebuie subliniatã grija
pr. Cazimir Cotolevici pentru noua bisericã din Nicolae Bãlcescu,
continuatã ºi desãvârºitã de pr. Ioan Sociu, preocuparea preoþilor din
parohia Pârgãreºti la construcþia bisericii, operã terminatã în anii grei ai
dictaturii de pr. Anton Ioan, efortul incredibil al pr. Dumitru Adãmuþ
pentru bisericã, simbol de trãire a credinþei ºi de manifestare a rezistenþei
împotriva persecuþiilor ºi opreliºtilor de la Adjudeni. Trebuie sã-i amintim
între cei care au dovedit un mare curaj ºi o mare rezistenþã pe pr. Mihai
Rotaru la Barticeºti, pr. Mihai Lucaci la Rotunda, pr. Gheorghe Lenghen
ºi pr. Petru Gabor la Sagna, pr. ªtefan Apostol la Frumoasa, pr. ªtefan
Demeter la Mirceºti ºi Paºcani, pr. Iosif Andrici la ªcheia, pr. Alois Dãmoc
la Butea, pr. Anton Dãnculesei la Pralea, pr. Vasile Rediu la Gioseni, pr.
ªtefan Erdeº la Lespezi, pr. Ieronim Budulai la Huºi, Vizantea ºi Ciugheº.

Când am început sã analizez scriptic problema lucrãrilor executate în
condiþii de supraveghere totalã ºi, uneori, de clandestinitate, am rãmas
impresionat; niciodatã nu o fãcusem pânã acum, pentru cã mi se pãrea cã
totul era normal ºi mã obiºnuisem sã tot repet cã s-a fãcut mult ºi multe
în acele perioade extrem de dificile.
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Acum mãrturisesc, cu multã satisfacþie în suflet ºi cu mult respect
pentru preoþii ºi credincioºii noºtri, cã au fost timpuri de mari fapte ºi
mari minuni.

Cu privire la date, pot sã subliniez urmãtoarele: în perioada grea a
dictaturii s-au construit 32 de biserici noi, unele cu mare rãsunet ºi cu
mari jertfe. La mai mult de 20 de lãcaºuri de cult s-au fãcut reparaþii
capitale sau lucrãri de întreþinere. Dupã anul 1989, s-au construit 55 de
noi lãcaºuri de cult, unele mai mãreþe decât altele. Nu mai vorbesc de
reparaþiile ºi iniþiativele curajoase pentru îngrijirea lãcaºurilor de cult. Un
semn de vitalitate a preoþilor ºi credincioºilor noºtri, o binecuvântare
pentru poporul nostru credincios.

Am putea spune cã Dieceza a fost un adevãrat ºantier pentru ridicare
de noi lãcaºuri (55+32), de reconstrucþii ºi reparaþii, iar acolo unde era
nevoie, s-au construit ºi inaugurat o mulþime de centre parohiale (22+39).

S-ar putea crede sau trage o concluzie cã s-a lucrat doar pentru un
singur sector, construcþii ºi structuri, dar nu trebuie sã uitãm cã, în
acelaºi timp, s-a lucrat intens la catehizarea copiilor ºi a tinerilor, cu toate
opreliºtile ºi cu toatã supravegherea, au fost pregãtiþi ºi au ajuns la
idealul dorit câteva sute de preoþi, s-au inaugurat atâtea mãnãstiri, centre
de spiritualitate, grãdiniþe ºi opere socio-caritative.

Toate la un loc reprezintã un argument pe care vrem sã-l vedem ca un
dar al lui Dumnezeu pentru credinþa poporului nostru atât de generos ºi
atât de ataºat de Biserica ºi de valorile spirituale.

Î: De când sunteþi în fruntea Diecezei de Iaºi, mai întâi ca administrator
apostolic, apoi ca episcop diecezan, s-a vãzut cã una dintre grijile
Preasfinþiei Voastre ca pãstor a fost refacerea sau crearea edificiilor
bisericeºti necesare pastoraþiei. Cum apreciaþi efortul depus?

R: Ajuns preot, în condiþii de mare supraveghere ºi control din partea
regimului totalitar, condiþii grele pentru bisericã, preoþi ºi chiar
credincioºi, am simþit, desigur, un imbold pentru casa lui Dumnezeu ºi
pentru suflete, pe care nu-l pot explica cu argumente lumeºti. Cu toate
dificultãþile începutului preoþiei mele, hotãrârile pentru cauza Bisericii ºi
a sufletelor creºteau, iar zelul, controlat, desigur, de prudenþã, cãuta noi
cãi ºi posibilitãþi de muncã pastoralã pentru a nu lãsa sã se piardã cea mai
mare ºi sigurã valoare a vieþii: credinþa.

Am rãmas impresionat de gestul multor preoþi îndrãzneþi, care s-au
opus tãvãlugului nimicitor prin predici, prin tact administrativ ºi prin
iniþiative înþelepte ºi curajoase cu care au ºtiut sã apere tezaurul credinþei
ºi lãcaºurile de cult.
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Câþiva dintre ei ºi-au zidit viaþa în pereþii bisericilor, dãltuind pentru
istorie ºi viitor monumente impresionante, cu toatã opoziþia ºi persecuþia
regimului ateu.

De la numirea mea în fruntea Diecezei, mai ales în perioada de
administrator apostolic cu drepturi limitate, am þinut ca un lucru sfânt sã
continuu munca înaintaºilor, desigur, în alte condiþii ºi cu alte mijloace,
apãrând moºtenirea lãsatã, încercând mai întâi sã nu lãsãm sã moarã ce
aveam mai scump: credinþa, Seminarul, bisericile. 

În perioada celor 12 ani de mandat special, plinã de tot felul de
atenþionãri ºi ameninþãri, pentru modul cum unii preoþi, cãrora trebuie sã
le aduc prinos de recunoºtinþã, lucrau atât la opera de catehizare (redusã
la bisericã), la munca pastoralã generalã, cât, mai ales, la iniþiative
îndrãzneþe de a întreþine bisericile, a le mãri ºi adapta noilor necesitãþi
sau chiar a le construi din temelii, am avut o mare stimã, încurajându-i
ºi susþinându-i, ºi trebuie sã mãrturisesc cã n-a fost uºor ºi nici lipsit de
riscuri, dar, pânã la urmã, s-au putut realiza lucruri deosebite, chiar le pot
numi ieºite din comun, cu care Biserica localã de Iaºi a ºtiut sã facã proba
unui examen curajos ºi fructuos, impunându-se în faþa tuturor, chiar ºi a
persecutorilor.

Î: Puteþi sã ne daþi câteva exemple de edificii bisericeºti reprezentative
pentru Diecezã, care corespund aºteptãrilor Preasfinþiei Voastre?

R: Îi invit pe cei care doresc sã se edifice în acest domeniu sã intre în
bisericile din Adjudeni, N. Bãlcescu, Bacãu, Butea, Fãrcãºeni, Gioseni,
Horleºti, Iaºi, Mirceºti, Tãmãºeni, ªcheia, Vizantea etc. 

E drept cã unele dintre aceste lucrãri s-au fãcut în grabã, fãrã prea
multe analize sau sub coordonarea unei comisii de specialitate. Sunt totuºi
deosebit de mulþumit cã s-au depus multe eforturi, cã preoþii au încercat
sã rãspundã necesitãþilor timpului ºi cã acum poporul are frumoase
lãcaºuri de cult.

Dacã le analizãm pe toate, desigur, unele sunt opere mãreþe, altele sunt
mai simple ºi mai modeste, dar toate au o calitate comunã: dragostea;
toate capãtã valoare când sunt cãutate ºi când sunt pline.

Nu uit niciodatã afirmaþia unui arhitect la o întâlnire pe teme de
arhitecturã sacrã: „cea mai frumoasã ºi impresionantã bisericã este cea
care e plinã cu oameni”.

Ne-am dori ca lipsurile, care eventual mai sunt, sau stângãciile
datorate grabei ºi dorinþei de a face ºi a avea sã fie anihilate de preþuirea
casei lui Dumnezeu ºi de trãirea credinþei. 
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Î: Ce fel de gânduri sau sentimente aveþi în inimã atunci când vã
pregãtiþi sã sfinþiþi o bisericã?

R: Sfinþirea unei biserici reprezintã un eveniment de mare credinþã ºi
intensã trãire spiritualã. Credincioºii, care au ajuns sã ridice o bisericã,
fie ea cât de micã ºi simplã, aºteaptã cu deosebitã emoþie momentul
sfinþirii, dedicãrii sau consacrãri ei, iar pentru mine, ca episcop, actul de
sfinþire reprezintã confirmarea unei astfel de credinþe ºi o trãire spiritualã
profundã. Chiar dacã nu au loc ºi nu se intenþioneazã celebrãri de sfinþiri
sau dedicãri solemne ca cele de la templul din Ierusalim, aºa cum noteazã
Sfânta Scripturã (cf. 2Cr 5,6-10), credincioºii, preoþii ºi episcopul trãiesc
un eveniment extraordinar, prin care îºi aratã credinþa în prezenþa lui
Dumnezeu în mijlocul poporului ºi fac sãrbãtoare. Cu astfel de sentimente
ºi trãiri întâmpin orice dedicare ºi sfinþire de bisericã.

Î: Atât ca pãstor al diecezei, cât ºi ca episcop cu experienþã în acest
domeniu, ce anume le recomandaþi preoþilor ºi credincioºilor care doresc
sã construiascã o „bisericã”?

R: Mai întâi, sã aibã o profundã motivaþie de credinþã, apoi, sã urmeze
normele bisericeºti, pe care vrem sã le facem cunoscute în urma Sinodului
Diecezan, ºi sã nu se grãbeascã în realizarea unui astfel de proiect. Mã
gândesc cã, dupã furtuna creatã de încercãrile prin care am trecut, când
totul se fãcea pe ascuns, sã nu se opreascã o lucrare, dupã iureºul de a
recupera ce nu s-a putut, în anii de dupã ’89, viaþa creºtinã va intra într-
un ritm normal, iar rãspunsul la necesitãþile timpului va fi analizat mai
bine ºi dat cu calm.

Î: În ce mãsurã bisericile construite în zilele noastre pot constitui un
reper cultural ºi moral în viaþa credincioºilor catolici, în special, ºi a lumii,
în general?

R: Reperul cultural pe care îl oferã bisericile noastre din Moldova este
un reper simplu, cu mai puþine elemente de artã clasicã ºi tradiþionalã
spectaculoasã; este, cu alte cuvinte, un mesaj al simplitãþii vocaþiei
creºtine ºi o cãutare a formelor noi ºi evoluate de trãire creºtinã ºi moralã,
fiind, de fapt, o chemare la un rãspuns ce trebuie sã-l dea fiecare creºtin
la timpul pe care-l trãieºte ºi pe care este chemat sã-l sfinþeascã. Se poate
verifica aici ceea ce a ºtiut sã facã Cristos când i-a ales pe apostoli, oameni
simpli, pe ucenicii care sã fie capabili sã aprindã ºi sã cucereascã lumea
nu prin forþa înþelepciunii proprii, nici prin puterile omeneºti, ci prin
harul sãu, care se foloseºte de canale simple, curate ºi devotate pentru a
lucra în lume.
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Î: În timpul Sinodului Diecezan s-a discutat ºi despre faptul cã unele
biserici construite cam în grabã invitã mai puþin la reculegere, la
rugãciune. Din acest punct de vedere, ºtim cã orice bisericã trebuie sã fie
pentru lume „casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului”. Ce condiþii ar trebui
sã îndeplineascã bisericile în construcþie pentru a putea celebra cum se
cuvine în interiorul lor legãtura dintre cer ºi pãmânt?

R: Sinodul Diecezan reprezintã pentru noi un moment de cea mai mare
importanþã. L-am putea considera nu numai un prilej evocativ, ci, mai
ales, un program inovativ. În cadrul Sinodului s-au evidenþiat valorile
tradiþionale ºi s-au redescoperit comorile spirituale lãsate de înaintaºi, o
credinþã vie ce ne-a fost încredinþatã ca un testament pentru viaþa noastrã
creºtinã ºi pentru trãirea vocaþiei primite.

La Sinod s-au analizat ºi neîmplinirile constatate în trecut, stabilindu-
se puncte ce trebuie îmbunãtãþite ºi perfecþionate în mai multe domenii
ºi, în consecinþã, ºi în ceea ce priveºte bisericile ºi cadrul desfãºurãrii
cultului. Era firesc sã se prezinte ºi un program inovativ în privinþa
lãcaºurilor de cult.

Oricum, ceea ce am primit de la înaintaºi sau am construit în trecutul
mai îndepãrtat sau mai recent a fost un lucru bun ºi adaptat condiþiilor
de atunci. Bisericile ºi celelalte structuri dovedesc simplitatea ºi modestia
noastrã, dar ºi valoarea credinþei ºi a încrederii în Dumnezeu, în timpuri
de mari încercãri ºi probe de tot felul.

Pentru viitor, se impune, fãrã îndoialã, sã gãsim formulele cele mai
adaptate pentru a combina dorinþa de a avea structuri, biserici, centre de
spiritualitate, cu necesitatea ca ele sã fie instrumente de promovare a
spiritualitãþii, de fãurire a unei culturi creºtine ºi, de ce nu, de a gãsi
modalitãþi ca bisericile, capelele, lãcaºurile de cult sã fie cu adevãrat „casa
lui Dumnezeu ºi poarta cerului” în stare sã promoveze legãtura dintre
pãmânt ºi cer.

Va trebui, însã, sã înþelegem, pe cât posibil mai mult, prin catehizare,
ce înseamnã o adevãratã artã creºtinã, cum trebuie sã fie bisericile, ca ele
sã promoveze creºterea în credinþã ºi sã satisfacã toate gusturile, de la
cele mai modeste la cele mai rafinate. Le va reveni, aºadar, Comisiei
pentru Lãcaºurile de Cult ºi Oficiului Diecezan pentru Liturgie, ce
urmeazã sã fie stabilite de noi în urma Sinodului Diecezan, datoria de a
prezenta principiile ce trebuie sã stea la baza construirii lãcaºurilor de
cult ºi a rolului lor pentru viaþa religioasã ºi cultura creºtinã.

Î: Ce înseamnã pentru Preasfinþia Voastrã biserica în care aþi fost
botezat sau biserica din satul natal?
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R: Despre locul în care au fost botezaþi ºi în care au fãcut primii paºi în
trãirea credinþei, marii sfinþi ai Bisericii ºi marile personalitãþi ale vieþii
creºtine s-au exprimat cu multã bucurie ºi cu sfinte aduceri aminte.
Reveneau deseori în biserica în care au trãit bucuriile credinþei ºi ale
copilãriei ºi o evocau în diferite momente ale vieþii. Mã gândesc cã nu
numai ei, ci ºi toþi ceilalþi oameni simpli au fãcut ºi fac la fel. Mã declar
fericit când pot sã mã întorc fie în spirit, fie, mai ales, fizic în biserica în
care am primit darul credinþei. Îndrãznesc, aºadar, sã spun ºi eu cã simt
emoþii deosebite când revãd altarul la care am slujit ca ministrant,
amvonul de unde era proclamat cu atâta entuziasm cuvântul lui
Dumnezeu de cãtre preoþii pe care i-am cunoscut în copilãrie ºi, de ce nu,
regret mereu cã nu mai este astãzi banca de împãrtãºanie de sub care ºi
prin care priveam cu gelozie la cei ce urcau treptele altarului sau slujeau
la sfânta Liturghie. Multe dintre imaginile din trecut s-au schimbat,
reformele liturgice au adus noi adaptãri, bisericile au cãpãtat altã
configuraþie, dar farmecul aducerilor aminte nu s-a schimbat, din contrã,
devine ºi mai plãcut ºi mai rãscolitor.

Glasul clopotelor ºi drumul credincioºilor spre bisericã, bucuria
întâlnirii cu colegii în jurul bisericii ºi lângã altar ne fac sã avem mereu
emoþii ºi puternice accente nostalgice. 

Î: Ce înseamnã pentru Preasfinþia Voastrã biserica numitã „catedralã”?
La Iaºi, existã mai multe catedrale catolice?

R: Pentru un episcop, catedrala este simbolul prezenþei lui Cristos în
mijlocul poporului sãu, care desãvârºeºte ºi realizeazã unitatea în credinþã
ºi unitatea în iubire.

Catedrala este ºi trebuie sã fie una. Nu trebuie sã se creeze impresia
cã sunt mai multe catedrale.

La noi, catedrala este cea istoricã, cea tradiþionalã, care a vãzut ºi a
trãit evenimentele în derularea lor, fie fericite, fie mai puþin plãcute,
luminile ºi umbrele istoriei, bucuriile ºi încercãrile vieþii creºtine. Nu
trebuie sã uitãm cã aici a slujit primul episcop, Nicolae Iosif Camilli, aici
au urmat sã conducã poporul lui Dumnezeu episcopii noºtri indigeni, P.S.
Mihai Robu ºi Mons. Petru Pleºca, ordinarius substitutus pentru perioada
grea a comunismului ºi, mai ales, aici a pãstorit, a predicat, s-a rugat ºi
s-a jertfit marele nostru pãstor Anton Durcovici.

Ca atare, catedrala lor este ºi catedrala noastrã. Chiar dacã e micã, ea
are un rol important.

Realitãþile noi impuneau ºi rezolvãri noi. De aceea, am decis sã ridicãm
alãturi de catedrala istoricã, veche, o altã bazilicã – bisericã, pentru a oferi
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poporului creºtin un spaþiu adecvat noilor realitãþi, numãrului mare de
enoriaºi; un loc pentru ecclesia, adunarea poporului creºtin în jurul lui
Cristos ºi a episcopului.

Prin apropierea ºi legãtura ce o are cu catedrala veche, noul lãcaº
împrumutã ºi denumirea de catedrala nouã, un lãcaº corespunzãtor, care
nu trebuie sã ne separe de istoria noastrã, ci trebuie sã o asigure ºi sã o
continue.

Î: Vã rog sã ne prezentaþi pe scurt „viaþa” celor douã catedrale –
catedrala veche ºi catedrala nouã. Prin ce anume o catedralã îºi justificã
numele de „mama” tuturor celorlalte biserici din Diecezã?

R: Când s-a impus sã se construiascã o nouã bisericã în centru,
planurile erau astfel întocmite, încât între catedrala veche ºi noua
construcþie sã fie o legãturã strânsã, o comunicare directã.

Din cauza unor conflicte, construite ºi întreþinute de unii responsabili
ai zonei ºi ai sitului istoric, planul prim al noului lãcaº a trebuit sã fie
revizuit pentru a nu fi cu totul oprit. Dupã multe analize ºi studii, s-a
ajuns la o altã soluþie, de data aceasta circularã, o nouã construcþie, care
sã nu intre în conflict arhitectonic cu celelalte obiective din vecinãtate;
construcþie ce urma sã fie introdusã într-un complex arhitectural, cu
posibilitatea unirii ei printr-un portic cu catedrala veche.

De ce aceastã formã? Desigur, au fost ºi sunt multe argumente. Pentru
mine a fost unul, potrivit cu motto-ul meu ca episcop: ca toþi sã fie una (In
17,21). Forma circularã, care îi primeºte ºi îi dirijeazã pe toþi, din toate
pãrþile, spre un punct central, spre un altar, a fost un argument
determinant; ea invitã la comuniune, la unitate.

Episcopul, când celebreazã sfânta Liturghie cu prezbiteriul sãu ºi cu tot
poporul, trebuie sã-i adune pe toþi la acelaºi altar, în jurul aceluiaºi
Cristos, sub aceeaºi cupolã, mai bine zis, sub aceeaºi coroanã, având drept
model pe aceeaºi Mamã înãlþatã la slava cerului ºi încoronatã, care sã
mijloceascã pentru toþi cei ce aparþin aceleiaºi Biserici. Totul în acest nou
lãcaº trebuie sã contribuie la realizarea unui singur popor, fie cel din Iaºi,
fie cel din localitãþile Diecezei, din cele mai îndepãrtate colþuri ale
provinciei ºi ale Bisericii noastre locale.

Catedrala veche este locul de unde se porneºte spre noul altar, spre
noul sanctuar, de unde, întãriþi în dragoste, toþi se întorc apoi acolo de
unde au pornit.

Mã gândesc cã, astfel, într-o expresie comunã, catedrala veche, cu
importanþa ei istoricã ºi cu rolul ei, ºi catedrala nouã, cu forma ºi mesajul
ei, reprezintã, de fapt, un tot, unica noastrã catedralã, mamã a tuturor
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celorlalte Biserici, inima de unde Isus revarsã binecuvântare ºi haruri
peste întreaga Bisericã localã, prin intervenþia ºi mijlocirea Mamei
noastre cereºti, înãlþatã ºi încoronatã, patroana ºi ocrotitoarea noastrã
cereascã.

Î: Dorinþa celor care muncesc pentru zidirea unei biserici este ca ea sã
fie mereu plinã de lume. Vã mai gândiþi ºi la altceva atunci când se
apropie momentul consacrãrii noii catedrale de la Iaºi?

R: Cel mai important lucru este sã facem ca bisericile noastre sã fie
plãcute lui Dumnezeu, pline de lume, sã devinã oaze de spiritualitate,
adevãrate surse de alimentare a credinþei atât prin exprimarea artisticã
ºi prin cadrul exterior, cât, mai ales, prin lucrarea continuã de
evanghelizare ºi catehizare, muncind pentru aceasta la desãvârºirea
Bisericii spirituale care este sufletul omului, iar aici, la noi, sufletul
creºtinului din Moldova, din Iaºi, din Dieceza noastrã.

Vreau sã întâlnesc mereu oamenii noºtri simpli, modeºti ºi buni în
biserica noastrã catedralã, mama tuturor bisericilor din Diecezã, ºi sã-i
simt cã stau alãturi de pãstorii lor, de episcop ºi de preoþi, în jurul
aceluiaºi altar, aceluiaºi Isus, sub mantia ocrotitoare a aceleiaºi Maici
preacurate, pentru a putea beneficia cu toþii de înãlþare ºi de încoronare
în ceruri.

Vã mulþumim ºi sã dea Domnul sã avem biserici pline de lume!



IN MEMORIAM ANTON DURCOVICI,
PIATRÃ VIE A BISERICII

Interviu cu Ana Blandiana ºi Romulus Rusan,
realizat de pr. Wilhelm Dancã

Pr. Wilhelm Dancã: Stimatã doamnã Ana Blandiana, stimate domnule
Romulus Rusan, dragi pãrinþi, dragi studenþi. Potrivit tradiþiei noastre,
astãzi, 10 decembrie 2004, îl comemorãm pe episcopul nostru martir
Anton Durcovici. M-am pregãtit sã þin o conferinþã despre locul unde el a
murit, despre Sighet. Astfel, am gãsit un testament al episcopului
Durcovici, din 20 septembrie 1945, scris la Timiºul de Jos, în care el se
gândea deja la moarte, ºi nu era încã episcop al Iaºilor. Spune aºa:
„Sufletul meu nemuritor, mântuit prin sângele preascump al lui Isus, îl
încredinþez milostivirii nemãrginite a Mântuitorului ºi Judecãtorului meu,
precum ºi grijii de mamã a Fecioarei preacurate, ºi-l recomand
rugãciunilor Bisericii ºi tuturor credincioºilor. Trupul meu neînsufleþit
doresc sã fie înmormântat unde ºi cum va decide Venerabilul Ordinariat
Arhiepiscopal de Bucureºti. Dacã va fi cu putinþã, înmormântarea mea sã
fie precedatã de o Misã de recviem, la care rog sã se împãrtãºeascã cei ce
m-au cunoscut ºi mi-au vrut binele, rugându-se în acele clipe fericite, când
Dumnezeul cel atotputernic ºi preamilostiv este în pieptul lor, pentru
odihna sufletului meu”. Apoi, urmeazã câteva precizãri legate de
cheltuielile de înmormântare ºi alte amãnunte mai puþin importante.
Aruncând o privire retrospectivã asupra cursului evenimentelor, vedem
cã ultima dorinþã a P.S. Anton Durcovici nu a fost îndeplinitã. Venerabilul
Ordinariat Arhiepiscopal de Bucureºti nu a putut sã se îngrijeascã de
înmormântarea sa creºtineascã.

În continuare, în timp ce cãutam material bibliografic pentru conferinþa
ce urma sã v-o prezint, am auzit cã doamna Ana Blandiana ºi domnul
Romulus Rusan sosesc la Iaºi, invitaþi de pr. Tadeusz Rostworowski, ºi m-
am gândit sã-i invitãm în mijlocul nostru pentru a ne spune mai multe
despre Memorialul Sighet, despre Anton Durcovici, despre deþinuþii preoþi
ºi cãlugãri care au fost în închisoarea de la Sighet.

ªi acum, iatã-i printre noi. Încep cu o scurtã prezentare. Domnul
Romulus Rusan este cunoscut nouã din publicistica laicã, dar ºi din
publicistica religioasã. Dacã aþi rãsfoit Mesagerul sfântului Anton, aþi
putut gãsi articole semnate de domnia sa. Doamna Ana Blandiana, pentru
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fiecare dintre noi, înseamnã câte ceva. Pentru mine, este un simbol al
rezistenþei în faþa dictaturii comuniste, a cãrui semnificaþie am putut sã
o desprind mai bine din romanul Sertarul cu aplauze, pe care l-am
terminat de citit acum câteva luni. Eu le mulþumesc deja de pe acum
pentru cã au venit ºi pentru mãrturia pe care o dau în legãturã cu locul
sfânt al morþii episcopului nostru Anton Durcovici ºi al altor preoþi ºi
episcopi. Mai întâi, sã-l ascultãm pe domnul Romulus Rusan.

Romulus Rusan: Vã mulþumim pentru cã ne primiþi în rândul
dumneavoastrã. Sunt luat prin surprindere, deoarece m-am ocupat mult
în cadrul cercetãrilor pentru organizarea acestui Memorial de la Sighet de
mii de cazuri de deþinuþi politici, de deportaþi, iar acum suntem în faþa
unui caz aparte, în faþa unui martir care a murit pentru credinþa sa, în
faþa comemoratului de astãzi. Astãzi, se împlinesc 53 de ani de când
episcopul Durcovici a murit într-o celulã a Închisorii Sighet. El fãcea parte
din elita Biserici Catolice (Romano-Catolice ºi Greco-Catolice). A suferit
Calvarul pentru cã a continuat sã îºi apere credinþa, Biserica, pentru cã
s-a opus comunizãrii þãrii, pentru cã a organizat împreunã cu preoþii
catolici din Moldova o educare a credincioºilor în spiritul apãrãrii valorilor
Bisericii. Am adus aici ceva deosebit: un mic documentar despre episcopul
Durcovici. Aceasta este o fotografie din timpul de dupã arestare, iar aici
avem o fotografie a Adunãrii Bisericeºti, în care apar episcopii romano-
catolici ºi greco-catolici. Alãturi de Anton Durcovici este Ioan Suciu, un alt
martir care a murit la Sighet, un tânãr episcop greco-catolic de Blaj. Aici
sunt bãtrânii episcopi. Aici îl gãsim ºi pe episcopul Hossu, devenit ulterior
cardinal. Amintirile sale le puteþi citi într-o carte recent editatã la Cluj,
la Editura „Viaþa Creºtinã”. Sunt amintiri de la Cãldãruºani, scrise în
1961, în clandestinitate. Conþinutul acestui documentar este format din
rapoarte ale Securitãþii, din anii 1948-1949, rapoarte ale Regionalei de
Securitate Iaºi ºi ale Direcþiilor Judeþene de Securitate din Roman ºi
Bacãu. Se poate citi cum vedea securitatea activitatea Bisericii, a preoþilor
ºi prelaþilor greco-catolici, mai ales cã aceºtia se opuneau „unificãrii
Bisericii” de care se vorbea cu insistenþã în 1948. Rezistenþa ºi
solidaritatea deranjau foarte mult autoritãþile comuniste. Citesc în
continuare un fragment din raportul Securitãþii din Roman: „În momentul
actual, mai presus de averea personalã, de câºtig ºi posesiunea
pãmântului, ei [credincioºii romano-catolici, n.n.] pun libertatea
religioasã, libertatea cultului” (în forma pe care a avut-o). Cu alte cuvinte,
era o afecþiune atât de mare faþã de tradiþia Bisericii, încât aceasta apãrea
mai periculoasã pentru regimul comunist decât chiar împotrivirea la
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represiunea economicã. În acea perioadã, þãranii erau supuºi la regimul
cotelor de stat. Ei trebuiau sã dea o mare parte din venituri statului. Unii,
în felul acesta, erau chiar distruºi din punct de vedere economic, pentru
cã se impuneau cote mai mari decât chiar preþul recoltei. În asemenea
situaþii, li se luau din casã mobila ºi alte obiecte, în contul acestor datorii.
ªi totuºi, credinþa era deasupra acestor pierderi economice. Ei þineau mai
mult la credinþã decât la averea lor.

Într-un raport al Securitãþii din Iaºi sunt descrise vizitele pe care le
fãcea episcopul Durcovici în diferite parohii ale Diecezei. Se mai vorbeºte
despre serviciile religioase comune, fãcute de preoþii catolici. De pildã:
„Semnalãm cazul din comuna Sãbãoani-Roman, unde, cu ocazia bâlciului
[hramului, n.n.] anual catolic, slujba a fost celebratã de ºapte preoþi ºi trei
diaconi, sub conducerea preotului Alois Herciu, paroh de Hãlãuceºti,
ajutat de preotul Ghiuzan Iosif din Adjudeni, preotul Albert din Pildeºti,
preotul Duman Iosif din Hãlãuceºti, preotul Burcã Petre din Pildeºti ºi
preotul Carmil Dancã din Adjudeni. Dupã terminarea slujbei, preotul
Burcã din Pildeºti a þinut o predicã despre arhanghelul Mihail, explicând
celor de faþã lupta dusã de oºtirea cereascã, în frunte cu arhanghelul
Mihail, împotriva lui Lucifer, care este duºmanul de moarte al
creºtinãtãþii”. Peste tot aveau loc asemenea slujbe cu mai mulþi preoþi. În
diverse locuri ºi cu diferite ocazii, ei cãutau sã întreþinã speranþa
credincioºilor. În acel moment (octombrie 1948), Biserica Greco-Catolicã
fusese desfiinþatã, iar cea Romano-Catolicã era ameninþatã ºi ea cu aºa
zisa unificare de care vorbeam. De fapt, era vorba de spectrul stigmatizãrii
ºi izolãrii ei, lucru ce s-a ºi întâmplat în anii ’50, când au avut loc procese
ale preoþilor romano-catolici, ce au fost condamnaþi la ani grei de
închisoare. A fost montatã chiar o anchetã a nunþiului O’Hara, la
Bucureºti. Acesta a fost considerat agent al imperialismului american,
care cautã sã submineze orânduirile socialiste din România. În acest
context, cu ocazia unei vizite pastorale, episcopul Durcovici le-a spus
copiilor dintr-un sat: „Sã nu vã temeþi cã noi vom dispãrea, pentru cã ne
vor lua alþii locul!” Eu cred cã cei care au luat locul episcopului Durcovici
sunteþi cei de faþã, sfinþiile lor, dumneavoastrã, care aþi preluat aceastã
misiune de misionariat – eu aºa aº numi aceastã misiune – pentru
întãrirea credinþei în rândul credincioºilor. Cam atât am vrut sã spun
despre activitatea episcopului Durcovici. Când el spunea cã „atunci când
noi vom dispãrea, dar voi veþi continua”, nu ºtia cã peste trei ani, într-
adevãr, va dispãrea într-o celulã a închisorii de la Sighet. Dumnezeu sã-l
odihneascã ºi sã-i urmãm aceastã pildã de jertfã pe altarul sfintei Biserici
ºi al credinþei.
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Pr. Wilhelm Dancã: Mulþumim foarte mult. Acum am vrea sã aflãm de
la doamna Ana Blandiana când a început sã se intereseze de Memorialul
Sighet ºi care au fost motivaþiile eforturilor depuse pentru a pãstra
memoria celor ce au suferit sau chiar au murit în închisoare pentru
credinþa lor în Dumnezeu, în libertate ºi adevãr.

Ana Blandiana: În 1993, am depus la Consiliul Europei un proiect pe
care l-am fãcut împreunã cu Romulus Rusan (am muncit aproape un an):
un proiect de transformare a fostei închisori de la Sighet într-un memorial
al victimelor comunismului ºi al rezistenþei la comunism. Întrebarea cea
mai curentã ºi mai grea la care a trebuit sã rãspundem dupã ce acest
proiect a fost adoptat de Consiliul Europei, luat sub egida sa, ºi dupã ce
am fondat Academia Civicã, pentru a se ocupa de realizarea Memorialului
de la Sighet, a fost: De ce Sighet? Sighetul nu a fost nici cea mai mare ºi
nici cea mai îngrozitoare dintre închisorile comuniste din România. Mult
mai mari au fost închisorile din Aiud ºi din Gherla, ºi infinit mai
îngrozitoare, fãrã egal de teribilã ºi de diabolicã a fost închisoarea din
Piteºti. Am ales Sighetul pentru cã aceasta a fost o închisoare specialã.
Proiectul comunist a fost dezvoltat ºi învãþat în Rusia, dupã Revoluþie, ºi
a fost aplicat fãrã greº în toate þãrile comuniste. Acest proiect presupunea
distrugerea elitelor, pentru ca, dupã aceea, mulþimile rãmase fãrã
conducãtori spirituali, politici ºi culturali sã poatã fi manipulate ºi sã se
poatã ajunge la ceea ce mai târziu s-a numit spãlarea creierului; lucru
care, de fapt, aproape a reuºit. Abia dupã 1989 am descoperit în ce mãsurã
proiectul spãlãrii creierului, proiectul creãrii omului nou, a reuºit. Omul
nou existã în România. Ceea ce facem noi toþi, ºi dumneavoastrã,
dezvoltând Biserica, ºi dacã ne permiteþi sã ne alãturãm ºi noi, creând
aceastã instituþie a memoriei care este Memorialul de la Sighet, nu este
decât sã lucrãm împotriva personajului monstruos care a fost creat în
ultimii 50 de ani: acest om nou care are ca principalã caracteristicã lipsa
memoriei, extirparea memoriei ºi înlocuirea ei cu o falsã poveste. 

Distrugerea la Sighet a elitelor a fost simþitã de oamenii simpli,
deoarece chiar ºi astãzi, începând din anii ’50, þãranii din Maramureº îi
spun închisorii „închisoarea miniºtrilor”. Într-adevãr, arestaþi într-o
singurã noapte, în primãvara anului 1950, au fost duºi la Sighet toþi
miniºtrii României interbelice, din 1918 pânã la guvernul Groza. Cel mai
bãtrân dintre ei avea 94 de ani. Era un fel de ºtergere de pe faþa
pãmântului a ceea ce a reprezentat elita politicã a acestei þãri, care fusese,
dupã Primul Rãzboi Mondial, o þarã democraticã, una dintre þãrile
europene. 
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Existã multe memorii ale celor ce au scãpat. Printre ei se afla un istoric
de marcã, Constantin Giurescu, care fusese ministru în mai multe
guverne, ºi care povesteºte acest teribil drum al arestaþilor de la Bucureºti
(majoritatea locuiau la Bucureºti) spre Sighet. Ei erau convinºi cã vor fi
duºi în Uniunea Sovieticã. Mare a fost bucuria lor când ºi-au dat seama
cã nu au luat-o spre dreapta dupã Ploieºti, deci nu spre Moldova ºi
Uniunea Sovieticã. Ei au vãzut printr-o fantã a dubelor cã se îndreaptã
spre Ardeal. În cele din urmã, dupã mai bine de 20 de ore, au ajuns într-o
închisoare. Nu ºtiau în ce oraº. Mai târziu a ajuns acolo ºi Ilie Lazãr, unul
dintre fruntaºii þãrãniºti, un personaj de-a dreptul legendar. Fiind
originar din Maramureº, auzind clopotele Bisericii Greco-Catolice, a spus:
„Suntem la Sighet!” Aºa au aflat unde se aflã.

Primului grup de oameni politici i s-a adãugat în lunile urmãtoare
grupul episcopilor catolici ºi greco-catolici. Unii se aflau într-o recluziune,
semiarestaþi în mãnãstiri ortodoxe, ºi au fost transportaþi la Sighet. Alþii,
ca episcopul Vasile Aftenie, muriserã mai înainte, la Bucureºti, în
beciurile Ministerului de Interne. Întrei cei aduºi la Sighet, erau episcopi,
preoþi ºi cãlugãri. Aceºti preoþi ºi cãlugãri erau de departe mult mai tineri
decât oamenii politici, ei fiind cei care au lãsat memorii ºi cei care au
asigurat într-un fel sau altul comunicarea. Fiind tineri, erau puºi la
munci, erau puºi sã mãture, sã care apa, sã care tinetele. Ei reuºeau în
felul acesta sã facã legãtura între celule. Pãrintele Alexandru Raþiu, un
preot greco-catolic, aflat printre ei, a scris niºte amintiri în care povesteºte
cu incredibile amãnunte, având o memorie foarte bunã, ceea ce s-a
întâmplat. În memoriile lui, am gãsit pentru prima oarã faptul cã
episcopul Durcovici a fost cel de-al doilea mort de la Sighet, primul fiind
Dinu Brãtianu, preºedintele Partidului Liberal, iar Anton Durcovici a
murit în 10 decembrie. Þine minte ºi celula, apoi þine minte al treilea, al
patrulea, al cincilea mort, fiecare cu data morþii ºi cu celula în care murit.
Aceste memorii ne-au fost de mare folos atunci când am început sã
organizãm muzeul. Pãrintele Raþiu povesteºte cã, noaptea, atunci când au
sosit grupurile cu episcopii romano-catolici ºi greco-catolici ºi au intrat în
curtea închisorii, a ieºit cineva ºi i-a întrebat pe însoþitorii dubelor: „Ce ne-
aþi adus?” ªi i s-a rãspuns: „Niºte bivoli!” (Probabil, aluzie grosierã la
faptul cã preoþii erau îmbrãcaþi în negru). Prin aceºti tineri preoþi, de
altfel, s-au putut da ultima dezlegare ºi Împãrtãºanie celor care au
început sã moarã. De exemplu, pãrintele Raþiu povesteºte despre felul în
care cardinalul Todea a reuºit, evident, absolut în clandestinitate, cu mari
riscuri ºi eventuale pedepse, sã-l spovedeascã prin uºa celulei pe Iuliu
Maniu, înainte de a muri.
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Ceea ce mi s-a pãrut important – ºi cred cã ºi la aceastã orã este de
maximã stringenþã în viaþa publicã din România – este reclãdirea
memoriei colective. Sã înþelegem noi, cei care am trecut sau suntem fiii
celor ce au trecut prin represiunea comunistã, ºi sã reuºim sã vã
transmitem dumneavoastrã, tinerii de astãzi, memoria acestei perioade.
Numai înþelegând ceea ce a fost, putem sã înþelegem ceea ce se petrece
astãzi ºi putem descoperi metodele de sorginte comunistã, totalitarã, care
încã se folosesc în viaþa publicã. De aceea, una dintre principalele realizãri
ale Memorialului de la Sighet este ªcoala de varã care a început în urmã
cu opt ani (pânã acum au fost ºapte ediþii). Aceastã ªcoalã de varã este
susþinutã de o fundaþie germanã, creºtin-democratã, Konrad Adenauer. În
fiecare an se face un concurs. Sunt selectaþi 100 de tineri, care vin ºi
ascultã conferinþe ºi poartã discuþii cu istorici, lideri de opinie, foºti
dizidenþi, specialiºti în problemele comunismului din întreaga lume ºi,
evident, din fostele þãri socialiste. În felul acesta, tinerii înþeleg ce s-a
întâmplat în trecut ºi adaugã propriei lor formaþii ceea ce lipseºte
învãþãmântului din România. În primul an, întrebarea pe care am pus-o
prin intermediul presei a fost: „Ce ºtiu eu despre anii comunismului?”
Curiozitatea noastrã era de a vedea care sunt cãile pe care se propagã
memoria, adicã ce ºtiu aceºti copii, adolescenþi între 15 ºi 18 ani. Am
stabilit aceastã marjã de vârstã, deoarece am considerat cã sunt vârstele
la care adolescentul este cel mai deschis. Cel puþin, în ce mã priveºte, ceea
ce am citit ºi am înþeles atunci mi-a rãmas întipãrit pentru toatã viaþa.
Mai târziu, lucrurile acestea nu þi se mai par aºa de importante. Sfârºitul
adolescenþei, însã, poartã marca absolutã a cunoaºterii. Ei bine, voiam sã
ºtim ce a ajuns pânã la aceºti tineri. Rãspunsurile lor au fost
extraordinare. În primul rând, noi am publicat acest anunþ în ziarele din
România, fãrã sã ne gândim cã ziarele din Republica Moldova ºi din
Cernãuþi vor prelua ºi ele anunþul. Spre surpriza noastrã, am primit
aproape tot atâtea rãspunsuri din afara graniþelor, din zonele locuite de
români, ca ºi din România, ceea ce a fãcut ca, începând de atunci, la
Sighet sã vinã tineri ºi din Republica Moldova, ºi din Bucovina de Nord.
Rãspunsurile au fost atât de interesante, încât le-am publicat într-o carte
care se numeºte Exerciþii de memorie, ºi care dovedeºte câteva lucruri
extraordinare. Pe de o parte, cã memoria nu s-a propagat nici prin ºcoalã,
nici prin televiziune, nici prin presã, ci doar prin familie. Deci, singura
cale prin care aceºti tineri au aflat ceva despre anii de dinaintea naºterii
lor, aproape clandestin, a fost prin familie, iar în familie, nu de la pãrinþi
la copii, ci de la bunici la nepoþi. Aceºti tineri, povestind ce au aflat ei
despre una ºi despre alta, au tendinþa chiar sã-ºi condamne puþin pãrinþii,



42

spunând: „Tata n-ar fi vrut sã spunã, dar când am rãmas cu bunicul,
bunicul mi-a povestit cum a fost închis”. „Mama ne învãþa mereu sã nu
spunem la ºcoalã ceea ce auzim în casã”. ªtim cu toþii aceastã duplicitate
în care generaþia mea, de exemplu, a fost crescutã ºi care a marcat
definitiv sufletele copiilor de atunci; adicã, faptul cã în permanenþã
trebuia sã minþi: un adevãr acasã, un altul la ºcoalã. Pe de altã parte, ceea
ce am descoperit din povestirile acestor copii este aproape imposibilitatea
comparaþiei între intensitatea represiunii comuniste în fosta URSS ºi în
România ºi þãrile din Est, în general. Pentru cã, în timp ce, de exemplu,
un copil de la Bucureºti povestea „când bunicul meu, care era membru al
Partidului Þãrãnist a fost închis ºi a stat în închisoare ºase sau ºapte ani”,
un copil din Basarabia povestea: „bunicul mi-a povestit cã din satul nostru
au fost strânse 3200 de persoane ºi urcate într-un tren ºi, când au ajuns
în Siberia, au ajuns acolo doar douã mii ºi nu ºtiu cât, pentru cã pe drum
au murit mai mult de 1000”. Deci, ceea ce aici era o represiune la nivelul
persoanelor, acolo era o represiune de masã. Ei bine, pornind de la aceastã
trecere a memoriei, am transformat Memorialul din Sighet într-o „ºcoalã
a memoriei”, pentru a face sã treacã ºi la generaþiile urmãtoare
adevãrurile despre aceºti ani de istorie ºi pentru a reuºi sã creãm un
nucleu cât de mic de elitã spiritualã ºi intelectualã printre tinerii de azi.
Fiindcã, dacã ne va ajuta Dumnezeu, vom putea sã continuãm aceastã
ºcoalã pânã când România va deveni o þarã normalã din toate punctele de
vedere, iar învãþãmântul va prelua sarcina construirii sufletului tinerilor,
ºi vom reuºi sã creãm aceste nuclee de cunoaºtere ºi de spiritualitate de
elitã care sã poatã sã iradieze printre tineri. Am descoperit în „ªcoala de
varã” ceva foarte optimist. Sigur cã a fost o selecþie, sigur cã nu toþi tinerii
din România sunt la nivelul celor care câºtigã concursuri ºi vin la Sighet,
dar cei care ajung acolo sunt de o foarte bunã calitate. Am publicat dupã
fiecare ediþie câte o carte ce conþine conferinþele ce s-au þinut ºi discuþiile
lor cu marii conferenþiari, uneori celebritãþi de talie mondialã.
Întotdeauna m-am gândit cât de extraordinar este sã vezi cum creºte
viitorul în sufletele acestor copii.

Nu ºtiu dacã chiar seriile dumneavoastrã, cei care sunteþi aici, dar
Preasfinþitul mi-a spus, ºi ºtiam cã studenþi de la dumneavoastrã au
vizitat Sighetul, deci nu are rost sã vã povestesc. Sper cã ºi seriile
urmãtoare vor merge ºi vor vizita în mod ritmic acest muzeu, care, de
altfel, este în creºtere. Existã încã zece sãli care nu sunt terminate ºi pe
care le completãm în fiecare an. De exemplu, acum câteva zile, a fost
terminatã o salã care, recunosc cã în mod subiectiv, mã emoþioneazã: este
o salã despre poezia în închisoare. Poezia a avut în închisorile comuniste
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un rol absolut extraordinar. Ea a fost, în acelaºi timp, un mijloc de
expresie ºi un mijloc de comunicare. Sunt oameni care niciodatã nu ar fi
scris versuri dacã ar fi fost liberi, dar au gãsit în poezie ºi, mai ales, în
poezia religioasã, sub forma unei rugãciuni în versuri, mijlocul de a
rezista. Poezia era transmisã prin alfabetul morse. I-am dedicat o salã a
muzeului (o celulã), pe care am acoperit-o în întregime cu versuri scrise,
mai bine spus, gândite în închisori, pentru cã nici una nu fusese scrisã.
Ceea ce este mai extraordinar este cã nici nu ºtii dacã este mai important
cel care a compus versurile sau cel care a reuºit sã le memoreze ºi sã le
transmitã. Multe dintre ele, de altfel, sunt anonime, nu se cunosc autorii;
altele, însã, erau scrise de poeþi celebri, cãrora li s-a recunoscut stilul. Unii
autori erau oameni politici. Corneliu Coposu, de exemplu, în mod evident
nu ar fi scris niciodatã în viaþa lui o poezie dacã n-ar fi stat atâþia ani în
închisoare. Aºa a devenit el autorul uneia dintre cele mai concentrate
expresii de speranþã ºi de iertare. Unul dintre poemele lui va fi transmis
prin morse la intrarea în salã. Nu este încã realizat, deoarece nu reuºim
sã mai gãsim un fost deþinut politic care sã mai ºtie alfabetul morse. Toþi
îl ºtiau atunci. Între timp, ei au îmbãtrânit foarte tare. Este ca ºtiinþa de
a cânta la pian: neavând practicã, uiþi. Am vrut sã fie totul autentic, chiar
un deþinut politic sã facã aceasta, însã nu am reuºit ºi am impresia cã vom
apela la un telegrafist obiºnuit. Pânã la urmã, ceea ce conteazã este
mesajul.

Ceea ce voiam sã vã mai spun, ºi cu asta am încheiat, este cã emblema
Memorialului de la Sighet este cercul de stele al Consiliului Europei, care
se întrepãtrunde, ca la Jocurile Olimpice, cu un cerc format din sârmã
ghimpatã. Cred cã este un simbol minunat; cred cã spune totul ºi despre
lumea din care venim, ºi despre lumea spre care vrem sã mergem; cred cã
este un simbol care este nu numai al Sighetului, nu numai al României,
dar ºi al întregii Europe de Est. De altfel, spuneam asearã, vorbind la
Centrul Cultural „Xaverianum”, cã am pornit Memorialul de la Sighet din
ideea cã Europa Unitã nu va putea fi posibilã decât în mãsura în care îºi
va uni nu numai economia, nu numai politicile publice, externe,
diplomaþiile º.a.m.d., ci ºi obsesiile. Numai în mãsura în care noi vom
înþelege obsesiile Vestului ºi Vestul va înþelege obsesiile noastre, vom
deveni un continent unit în aceeaºi spiritualitate. Sper ºi sunt convinsã cã
Memorialul de la Sighet este în acest sens ºi un element de construcþie al
viitoarei Europe Unite.

Pr. Wilhelm Dancã: Vã mulþumesc foarte mult. Acum aº vrea sã mã
întorc cumva la dimensiunea spiritualã a întâlnirii noastre de astãzi.
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Pornesc de la o afirmaþie a unui personaj al romanului dumneavoastrã,
Sertarul cu aplauze, care a spus la un moment dat cã 13 ani de închisoare,
pentru el, dintr-un anumit punct de vedere, au fost ºi un privilegiu,
deoarece a fost scutit sau cumva ajutat sã nu dea examenul libertãþii. Din
acest punct de vedere, vã rog sã prezentaþi, pe scurt, câteva linii din
profilul moral ºi spiritual al deþinuþilor de la Sighet. Îmi mai amintesc cã
Mircea Vulcãnescu, în ultimul sãu cuvânt, se adresa celor prezenþi cu
aceste vorbe: „Sã nu ne rãzbunaþi!” Astãzi, dupã atâþia ani, ºi în libertatea
în care trãim, cum preluãm aceastã moºtenire?

Romulus Rusan: Noi avem obligaþia de a ºti ºi de a memora ce s-a
întâmplat. Deviza Memorialului de la Sighet este urmãtoarea: „Acolo unde
justiþia nu reuºeºte sã fie o formã de memorie, memoria singurã poate fi
o formã de justiþie”. Deci, ºtiind ºi amintindu-þi, dupã ce ai aflat ce a fost,
îþi faci o datorie de onoare faþã de înaintaºi, poate de cei în ale cãror
idealuri crezi. A cultiva aceastã memorie, cred cã este o formã de maximã
toleranþã creºtinã ºi, în acelaºi timp, un mod de a suplini indiferenþa unor
autoritãþi. Cred cã nimic mai important nu este pentru un creºtin decât
sã ierte, dar pentru a ierta, trebuie sã ºtie ce iartã, ºi pentru a ºti ce iartã,
trebuie sã afle ce s-a întâmplat. Consider cã aceasta trebuie sã fie
atitudinea noastrã faþã de trecut. Este o formã de maximã libertate
spiritualã ºi de responsabilitate spiritualã în acelaºi timp.

Ana Blandiana: Aº vrea sã adaug ºi sã spun câteva cuvinte despre
noþiunea de rãzbunare. Este într-adevãr cutremurãtoare aceastã
propoziþie a lui Mircea Vulcãnescu, care s-a jertfit pentru semenul sãu.
Pentru cã un coleg era bolnav de febrã, nu l-a lãsat sã doarmã pe ciment,
ci a stat el pe ciment ºi bolnavul deasupra lui; pânã la urmã, s-a
îmbolnãvit ºi a murit el. Deºi ultima lui frazã a fost: „Sã nu ne rãzbunaþi!”,
cred cã efectiv nu s-a pus problema rãzbunãrii. Poate ºi dumneavoastrã
vã mai amintiþi, dacã aþi vãzut, unul dintre primele episoade ale
Memorialului durerii, realizat de doamna Lucia Hossu Longin, care
conþinea un interviu cu Camil Demetrescu, în anii ’90. Acest mare
intelectual, unul dintre liderii Partidului Naþional Þãrãnist, a fost întrebat
de Lucia cum se simte el când se întâmplã sã-l întâlneascã pe unul dintre
foºtii torþionari. Nu uit cât trãiesc imaginea acestui bãtrân, care fusese
unul dintre marii bãrbaþi ai României interbelice, absolut distrus acum
din punct de vedere fizic, stând o clipã pierdut, gândindu-se ºi întrebând:
„Ce aº putea sã spun, ce i-aº putea spune? Ce i-aº putea spune..., el,
comunist, eu, creºtin!” Aceastã introducere a noþiunii de creºtinism în
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relaþia victimã-torþionar spune totul. De altfel, mi-l amintesc pe Corneliu
Coposu povestindu-ne odatã, aproape amuzându-se, cum pe o stradã
lãturalnicã în Bucureºti, în anii ’70, deci dupã ieºirea din închisoare, la
mai mulþi ani, l-a întâlnit pe unul dintre foºtii torþionari, care chiar îl
bãtuse. Nu era nimeni pe stradã. Veneau unul spre altul. Securistul
respectiv a început sã tremure. Corneliu Coposu a fost întotdeauna un om
foarte înalt ºi voinic. Securistul era mai mic ºi mai pricãjit. S-a oprit ºi a
vrut sã o ia la fugã sau ceva de genul acesta. Nu ºtia cum sã reacþioneze.
S-a speriat. Corneliu Coposu ne povestea spunând: „Singura mea
rãzbunare a fost cã m-am dus ºi i-am întins mâna ºi i-am spus «dumneata
eºti mai nefericit decât mine»”.

Într-adevãr, una dintre marile idei creºtine este aceea cã cel ce face
nedreptatea este mai nefericit decât cel care o suportã. În acest sens,
singura rãzbunare, dacã e o rãzbunare, dar, de fapt, este o construcþie,
este aceea de a afla ceea ce a fost, de a nu lãsa sã se îngroape ºi sã rãmânã
neºtiut acest trecut de suferinþã, pentru cã suferinþa este un patrimoniu.
Îmi amintesc cã una dintre ideile pe baza cãreia am convins Consiliul
Europei sã ia sub egida sa aceastã instituþie a memoriei a fost pledoaria
cã acest for, care se ocupã de patrimoniul european, trebuie sã înþeleagã
cã ºi suferinþa este un patrimoniu. ªi suferinþa este o parte a moºtenirii
noastre, care nu trebuie pierdutã, dar care trebuie pãstratã, înþeleasã ºi
transmisã, pentru cã este un sol fertil pentru construcþiile viitoare.

În acest sens, aº mai adãuga doar o întâmplare din 1999. A avut loc
prima expoziþie despre Memorialul din Sighet în Germania. (Între timp,
au fost mai mult de zece, în diverse oraºe germane). Astfel, prima
expoziþie s-a deschis la Frankfurt, printr-o dezbatere moderatã de
redactorul ºef de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, între pastorul Gauck,
care era personalitatea ce primise ºi administra documentele Stasi, ºi
mine. În cadrul acelei discuþii publice, a venit vorba despre Africa de Sud,
despre episcopul Desmond Tutu, cel care organizase mãrturisirile ºi
iertãrile în public ale celor ce fuseserã vinovaþi de apartheid. În fine,
discutând despre asta, pastorul Gauck întreba dacã nu cumva este posibil
sã se petreacã ºi în þãrile din Est un asemenea procedeu. Eu am spus:
„Este absolut imposibil, pentru cã personal nu am suficientã fantezie sã
îmi imaginez un securist urcându-se pe scenã ºi spunând sincer cã-i pare
rãu pentru ceea ce a fãcut”. Deci, singurul fel de a descoperi aceastã istorie
este de a o cãuta în documente ºi în memoria celor ce au trãit. Centrul
Internaþional de Studii, care face parte din Memorialul din Sighet, are un
Departament de aºa-numitã „Istorie Oralã”, care cuprinde aproape trei
mii de ore de înregistrare, de experienþe umane care vor sta la dispoziþia
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istoricilor viitorului. Aceste documente se vor adãuga documentelor ce vor
fi descoperite între timp, pentru cã deocamdatã arhivele din România nu
sunt încã analizate decât într-o foarte micã mãsurã. De altfel,
documentele sau au fost falsificate de la început, sau au fost distruse
parþial, deci ele trebuie confruntate.

 
P.S. Petru Gherghel: Un pãrinte care a ieºit din puºcãrie, ºi a fost la

Sighet, îi reproºa pãrintelui Wilhelm Dancã cã-i lipseºte ceva din viaþã –
experienþa puºcãriei. În aceastã împrejurare, aº vrea sã aflu dacã o
asemenea experienþã are ºi astãzi o importanþã, ºi care ar putea sã fie de
folos pentru fortificarea celor ce sunt chemaþi sã vorbeascã despre adevãr,
despre libertate, despre demnitate. Nouã parcã ne lipseºte ceva din
aceastã probã de foc pe care au ºtiut sã o primeascã cei ce au fost atunci
chemaþi. Suntem astãzi într-o situaþie particularã, iar aceastã mãrturie
poate n-ar trebui sã ne lipseascã.

Romulus Rusan: Cred cã existã o legãturã absolut esenþialã între
dreptate ºi adevãr. În Evanghelia dupã Ioan (8,32), Isus spune: „ªi veþi
cunoaºte adevãrul, ºi adevãrul vã va face liberi”. Cu cât ne vom preocupa
mai mult de aflarea adevãrului, cu atât vom fi mai liberi. Pe la Sighet trec
35.000 de oameni în fiecare an, pânã în prezent, uneori, în timpul verii,
câte 800 pe zi. Aceia aflã adevãrul ºi se simt de multe ori cutremuraþi.
Unii vin la Sighet din curiozitate. Sunt foarte mulþi strãini, chiar japonezi,
americani, care vor sã vadã cum erau închisorile. Ei intrã dintr-o
curiozitate pitoreascã ºi ies zguduiþi sufleteºte, pentru cã aflã
mecanismele sistemului care ne-au dus la acea lipsire de libertate. De
curând, la Weimar, în Germania, a avut loc o întâlnire intitulatã
„Comunismul la muzeu”. Întâlnirea a fost organizatã de o fundaþie
germanã care se ocupã de Lagãrul de la Buchenwald, unde au fost închiºi
în timpul nazismului mulþi evrei ºi antifasciºti, iar în timpul
comunismului, mulþi opozanþi politici ai comunismului. Aceºtia erau
consideraþi iniþial naziºti cu toþii, mai târziu descoperindu-se cã printre
ei erau ºi foarte mulþi democraþi. La Weimar s-a fãcut o anchetã despre
muzeele din þãrile foste comuniste. Douãzeci de universitari germani, de
la Universitatea din Jena, au analizat ºapte þãri foste comuniste ºi au
urmãrit cum este înregistrat trecutul comunist în aceste þãri. Au fost în
Þãrile Baltice, în Polonia, Cehia, Ungaria, iar apoi ºi în România, la
Sighet. Ei au analizat diverse aspecte, cum ar fi adevãrul istoric, adevãrul
ºtiinþific, designul, arhitectura, remarcând cã la Sighet trecutul este cel
mai corect prezervat, deoarece aceasta se face fãrã urã, fãrã pãrtinire, fãrã
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dorinþe propagandistice, ci la modul ºtiinþific ºi cu sobrietate artisticã.
Aceasta ne-a dat mare curaj, pentru cã a arãta adevãrul aºa cum este, fãrã
a dori sã-l falsifici, este un lucru foarte greu, mai ales atunci când nu ai
prea multe documente. ªi cred cã este bine ca tot mai multã lume sã
meargã la Sighet. Deocamdatã, 40% dintre vizitatori sunt tineri, alte 40%
sunt strãini, iar 20% sunt familii din România, care merg cu maºina ºi
viziteazã. Cred cã ar fi bine ca aceastã cunoaºtere sã fie intensificatã, iar
învãþãmântul ºi presa ar trebui sã se preocupe de aceasta.

Ana Blandiana: Eu voiam sã spun doar, ca rãspuns la întrebarea
dumneavoastrã, cã noi amândoi suntem fii de foºti deþinuþi politici. Deci,
experienþa a trecut direct la noi de la pãrinþii noºtri.

Pr. Wilhelm Dancã: Mulþumesc. Înainte de a încheia, dãm cuvântul
P.S. Petru Gherghel.

P.S. Petru Gherghel: Trebuie sã-i fim recunoscãtori episcopului nostru
Anton Durcovici pentru cã astãzi, în aceastã zi, ne-a oferit posibilitatea de
a intra cu el, pentru o orã, într-o asemenea condiþie de sacrificiu ºi de
iubire. Totodatã, trebuie sã vã mulþumim dumneavoastrã, doamnã Ana
Blandiana ºi domnule Romulus Rusan, cã ne-aþi adus aici, în direct, acest
Memorial, ºi ni l-aþi fãcut ºi mai bine cunoscut, ºi mai atrãgãtor, pentru
a nu uita niciodatã ce s-a întâmplat. Noi îl numim „sanctuarul
sacrificiului, al iubirii”, necesar pentru creºterea noastrã. Noi ºtim din
învãþãtura creºtinã cã, dacã bobul de grâu nu moare, nu poate sã aducã
rod, iar dacã moare, aduce rod bogat. Considerãm cã jertfele acelora care
au trecut prin sacrificiul durerii, mai ales la Sighet, produc roade acum ºi
aºteptãm sã producã în continuare. De aceea, vã mulþumim, pentru cã,
spunându-ne aceste lucruri, ne-aþi invitat ºi ne invitaþi mereu sã mergem
acolo. Le mulþumim ierarhilor greco-catolici cã, pe lângã aceste celebrãri
pentru fiecare martir în parte, au decis ca sâmbãtã, înaintea duminicii a
doua din luna mai, sã fie o celebrare comunã ºi de suflet, pe urmele
acestor martiri ai noºtri. Acesta este un lucru pe care îl consider absolut
benefic pentru pãstrarea comuniunii noastre cu cei ce au fost înaintea
noastrã. Noi am fost ºi vom mai merge la Sighet. Vã mulþumim cã ne-aþi
fãcut o aºa de frumoasã prezentare a acestei realitãþi a vieþii noastre. Îi
mulþumesc ºi pãrintelui Tadeusz, care a avut aceastã iniþiativã, care a
venit aºa de bine, chiar în ziua în care amintim moartea episcopului
nostru. Mulþumim pãrintelui rector ºi tuturor celor ce au binevoit sã ia
parte la aceastã întâlnire.



COMUNICÃRI

TEMPLUL DE LA IERUSALIM

Prof. dr. pr. Vladimir PETERCÃ
Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureºti

Ierusalime, aºa cum munþi te-nconjoarã de jur împrejur,
tot aºa înconjoarã Domnul poporul sãu 

de acum ºi pânã în veci! (Ps 125,2)

1. Ierusalimului ºi templul, cum aratã astãzi

De pe Muntele Mãslinilor se deschide o priveliºte încântãtoare ochilor
asupra cetãþii Ierusalimului ºi asupra templului. De jur împrejur,
înconjurat de zidurile vechi ale cetãþii, care adãpostesc ºi esplanada de
odinioarã a templului, oraºul vechi se aflã de veghe ºi astãzi celor care cu
dragoste în inimi le pãºesc pragul. Exact în mijlocul esplanadei se înalþã
astãzi impozanta moschee a lui Omar, cu cupola sa auritã ºi cu
mozaicurile sale multicolore . Vin apoi, rând pe rând, casele de piatrã, care1

strãjuiesc într-un semicerc perfect ºi care, cu cupolele lor mãrunte, cu
terase pline de viaþã ºi scãldate în lumina soarelui, sunt mândria de ieri
ºi de astãzi a Ierusalimului. Ele se întrec parcã în înãlþimi, se întrec
minaretele moscheilor, se întrec cupolele sinagogilor, se întrec ºi turnurile
diferitelor Biserici creºtine. Dintre toate acestea, însã, dominã pânã
departe bazilica „Sfântul Mormânt”, locul cel mai venerat ºi mai sfânt
pentru noi, creºtinii.

 Regele David ar fi pronunþat aceste cuvinte despre aria lui Ornan, unde a construit1

un altar pe care l-a consacrat printr-un holocaust: „Aceasta sã fie casa Domnului
Dumnezeu, iar acesta jertfelnicul arderii de tot al lui Israel!” (1Cr 22,1). În anul 636, ºeicul
Omar cucereºte Ierusalimul ºi, o datã cu el, ocupã ºi stânca numitã a „gunoaielor”, zidind
acolo faimoasa moschee care-i poartã numele ºi astãzi. Respectiva moschee, a cãrei cupolã
este de 24.500 m , mai mare chiar decât cupola Sfântului Petru din Roma, care are doar2

24.000 m , poartã numele de Qubbet es-Sakhra, sau, simplu, stâncã, alcãtuind partea2

superioarã a ariei lui Ornan (cf. 2Sam 24,16). Respectiva stâncã avea urmãtoarele
dimensiuni: lungã de 17 m, latã de 13 m, ºi groasã de 1,25 pânã la 2 m. Musulmanii
numesc astãzi cavitatea sãpatã în stâncã Bir el-Arwah, adicã „fântâna sufletelor”,
pretinzând cã sufletele celor morþi se reunesc aici pentru a se ruga lui Dumnezeu. Pe sol
se aflã întinsã o dalie imensã, care funcþiona ºi pe vremea când aici se aduna sângele de
la sacrificii, precum ºi alte ape curãþãtoare, care erau apoi colectate toate în Cheron.
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Despre oraºul vechi, oraº plin de tainã, în care ºi pietrele parcã vorbesc,
se pot povesti foarte multe lucruri. Aº aminti doar unul, care se referã
exclusiv la topografia actualã a oraºului. Ierusalimul se împarte astãzi în
patru pãrþi, dupã cum urmeazã: cartierul creºtin, având în centru bazilica
„Sfântul Mormânt”, dar ºi alte nenumãrate biserici ºi palate de reºedinþã
aparþinând de diferite culte creºtine, cartierul armean, cu biserica
„Sfântul Iacob”, reºedinþa patriarhului armean, o mãnãstire armeanã cu
o mare bibliotecã, cartierul evreiesc, cu toate structurile sale, ºi care se
întinde de pe Muntele Sion pânã jos, în vale, la Zidul Plângerii, ºi, în
sfârºit, cartierul musulman, care ocupã partea de nord-est a oraºului. Aici
strãjuiesc mai multe moschei, dintre care cele mai renumite sunt
moscheea el-Aksa ºi moscheea lui Omar. 

În paginile ce urmeazã ne vom ocupa, în primul rând, de evenimentele
mai importante care au marcat istoria acestui oraº, atât de fascinant ºi,
totodatã, atât de uman, care este Ierusalimul ºi de templu.

* * * * * 

Ierusalimul este de departe cel mai important ºi cel mai semnificativ
oraº din istoria poporului evreu sau, mai bine spus, lunga ºi frãmântata
sa istorie se confundã cu a poporului însuºi. Se cuvine cinste acestui oraº
în care se regãsesc reprezentate cele trei mari religii monoteiste ale lumii:
iudaismul, creºtinismul ºi islamul. Oraºul Ierusalim a fost, în acelaºi
timp, leagãnul cultural, social, politic, dar, mai ales, a fost leagãnul
religios al Israelului din toate timpurile. Cântatã în cuvinte alese ºi
imagini fermecãtoare de poeþii anonimi ai Bibliei, preamãritã pentru
splendoarea ºi mãreþia sa în cãrþile istorice sau deplânsã de cãtre profeþii
exilului pentru fãrãdelegile ºi nedreptãþile sale, cetatea Ierusalimului a
fost întotdeauna în centrul atenþiei evreilor . De Ierusalim sunt legate2

 Cf., printre altele, urmãtoarele lucrãri scrise despre Ierusalim: L.-H. VICENT,2

Jérusalem antique, Paris 1912; IDEM, Jérusalem nouvelle, Paris 1914-1926; G. E. WRIGHT,
„Solomon’s Temple Resurrected”, BA 4 (1941) 17–31; IDEM, „The Stevens’ Reconstruction
of the Solomonic Temple”, BA 18 (1955) 41–44; S. GAROFALO, Il libro dei Re, Torino 1951;
A. PARROT, The Temple of Jerusalem, New York 1955; C. DAVEY, „Temples of the Levant
and the Buildings of Solomon”, TynBul 31 (1980) 107–146; P.L. GARBER, „Reconstructing
Solomon’s Temple”, BA 14 (1951) 2–24; R. DE VAUX, Les Livres des Rois, Paris 1958 ; IDEM,2

Le istituzioni dell’Antico Testamento, Torino 1964; A. GAMPER, „Die heilsgeschichtliche
Bedeutung des salomonischen Tempelweihgebetes”, ZKT 85 (1963) 55-61; T. A. BUSINK,
„Les origines du temple de Salomon”, JbEOL 17 (1963) 165-192; IDEM, Der Tempel von
Jerusalem von Salomo bis Herodes. I. Der Tempel Salomos, Leiden 1968 ; H. SCHULT, „Der
Debir im salomonischen Tempel”, ZDPV 80 (1964) 46-54; D. GOODING, „Temple
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clipele fericite, ca ºi cele triste ale poporului, în cele peste trei milenii de
existenþã documentatã ºi neîntreruptã. Evreul biblic a trãit ºi a suferit
împreunã cu oraºul sfânt: „Lângã râurile Babilonului, acolo am ºezut ºi
am plâns, când ne-am adus aminte de Sion... De te voi uita, Ierusalime,
uitatã sã fie dreapta mea!”  Ierusalimul este unul dintre cele mai vechi3

oraºe ale lumii ºi una dintre cetãþile cele mai minunate, ale cãrei istorii
se pierde undeva departe, în negura vremii.

* * * * *

Aºezat pe o colinã formatã din stâncã masivã, cetatea prezenta
numeroase avantaje naturale de autoapãrare. Ierusalimul era situat pe
platoul lanþului muntos care traverseazã Palestina de la nord la sud.
Cetatea, situatã la circa 775 de metri deasupra nivelului mãrii, a atras
repede atenþia mai marilor vremii . Pe de altã parte, cei din vechime4

aveau credinþa cã pe locurile înalte se afla mai aproape divinitatea . De5

Specifications in MT and LXX”, VT 17 (1967) 143–172; B. PORTEN, „The structure and
Theme of the Solomon Narrative, (I Kings 3-11)”, HUCA (1967) 93-128; J. GUTMANN, The
Temple of Solomon, Scholars Press, Missoula (MT) 1976; K. MOHLENBRINK, Der Tempel
Salomos, Stuttgart 1932; N. POULSSEN, König und Tempel im Glaubenszeugnis des Alten
Testaments, Stuttgart 1968; T. A. BUSINK, Der Tempel von Jerusalem, I-II, Leiden 1970,
1980; J. OUELETTE, „The Solomonic Debir According to the Hebrew Text of 1 Kings 6”, JBL
89 (1970) 338–343; G. VON RAD, Teologia dell’Antico Testamento, I-II, Brescia 1972-1974;
K. RUPPRECHT, Der Tempel von Jerusalem: Grundung Salomos oder jebusitisches Erbe?,
Berlin 1977; S. SHAFFER, Israel’s Temple Mount, Jerusalem 1975; J.L. MCKENZIE, Teologia
dell’Antico Testamento, Brescia 1978. 

 Cf. Ps 137,1.5.3

 Din punct de vedere geografic, cetatea Ierusalimului se aflã la 52 km linie dreaptã de4

oraºul Tel Aviv (62 km pe autostradã) ºi la 22 de km de Marea Moartã sau 38 km pe
ºoseaua care trece prin Ierihon. De asemenea, se aflã situat la o distanþã de 30 km la sud
de Hebron ºi de 50 km la nord de Nablus. Un alt element, ce trebuie luat în seamã, este
faptul cã Ierusalimul, în partea de est, spre Marea Moartã, coboarã pânã la 1.168 m sub
nivelul mãrii. Profetul Ezechiel (cap. 47) plaseazã aici viziunea sa asupra templului.

 Locurile înalte au jucat un rol foarte important la vechii canaaneeni. ªi la evrei, mai5

ales pânã la reforma lui Iosia în anul 622 î.C., a existat un adevãrat cult pentru locurile
înalte. Se pare cã ceremoniile pe locurile înalte au continuat sã existe în Israel, luând
sfârºit o datã cu plecarea lor forþatã în exilul babilonic. Pe locurile înalte, vechii
canaaneeni aduceau jertfe zeilor lor, care erau însoþite ºi de anumite rituri religioase, cum
ar fi: al fertilitãþii, cultul morþilor sau prostituþia religioasã. Pe aceste locuri înalte era
construit un altar, o stelã care era foarte rãspânditã în Vechiul Orient, cum ar fi stela din
Betel, Gezer sau Assur. Stela era un simbol al divinitãþii, aºa cum stâlpul sacru era simbol
al feminitãþii. Tot de locurile înalte erau plantaþi ºi aºa-numiþii arbori sacri, ca simboluri
ale fertilitãþii. Prezenþa lor în viaþa oamenilor ne întoarce în timpurile de demult, când
poporul trãia încã nomad. Atunci când au venit evreii ºi s-au stabilit definitiv în þara
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aceea, þinând cont de conºtiinþa religioasã a vremii, putem înþelege pe
deplin importanþa covârºitoare a acestui oraº în istorie, atât pentru
Primul, cât ºi pentru cel de al Doilea Testament. Ierusalimul, pe de altã
parte, a fost întotdeauna un oraº auster, dar atrãgãtor, un oraº în care te
simþeai chemat de Dumnezeu. Poate ºi pentru acest motiv, marile religii
monoteiste se recheamã la acest oraº minunat. Dintre toate oraºele vechi
ale lumii orientale, numai Ierusalimul mai dãinuie în toatã splendoarea
sa ºi astãzi, pãstrându-ºi atât vitalitatea, pe care o avea dintotdeauna, cât
ºi elementul sacru, care se ascunde tainic dincolo de zidurile sale. În
partea de nord se întindea muntele Scopus, nume pe care l-a pãstrat ºi
astãzi, iar în continuare, Muntele Mãslinilor, situat în partea de rãsãrit.
În partea de sud era înconjurat de alte diverse coline care despãrþeau cele
douã vãi, una la est, iar cealaltã la vestul cetãþii. Expresia „a urca” sau „a
se sui” la Ierusalim, pe care evreii o folosesc ºi astãzi în limbajul curent,
când este vorba de „a merge” sau „a cãlãtori” la Ierusalim, þine cont tocmai
de poziþia singularã a acestui oraº. Având în vedere aceste date, ca ºi
multe altele, care se referã fie la cãile de acces, fie la condiþiile climaterice
sau la configuraþia naturalã a Ierusalimului, înþelegem de ce acest oraº a
trezit interesul regelui David.

Multe dintre oraºele vechi au dispãrut de mult în negura vremurilor.
Bunãoarã, din oraºul Memphis a mai rãmas astãzi doar un câmp de
palmieri, iar din oraºul Theba, o ruinã imensã. Din vechiul Babilon ºi
oraºul Ninive au mai rãmas doar niºte coline golaºe bãtute de vântul ce
vine dinspre deºert. Desigur, Ierusalimul de astãzi nu este acelaºi cu cel
de pe vremea regelui David sau de mai târziu, al profeþilor. Ierusalimul
nu este nici mãcar acelaºi oraº cu cel de pe vremea lui Isus din Nazaret.
Un lucru nu a pierdut acest oraº, forþa sa de atracþie extraordinarã.
Atunci când Nilul, pe de o parte, sau Tigrul ºi Eufratul, pe de altã parte,
erau bucuria oamenilor ce locuiau în cetãþile de pe maluri, dar care au
apus de mult, Ierusalimul, dimpotrivã, continuã ºi astãzi sã înveseleascã
inimile celor care bat întruna la porþile sale: „Iatã un mare râu, iar
pâraiele lui înveselesc Cetatea Domnului, templul ºi cortul Celui
Preaînalt!” (Ps 46,5).

Ierusalimul a însemnat întotdeauna, ieri ºi astãzi, un loc unde îþi
gãseºti odihna. Evreii au fost întotdeauna fideli acestui oraº sfânt al lor
ºi nu au rupt niciodatã legãtura cu cetatea Ierusalimului. 

2. Sionul, cel cântat cu patimã

Canaanului, ei au fost puternic influenþaþi de populaþia bãºtinaºã în practicile religioase.
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Conform textului biblic al lui Iosue  sau al Judecãtorilor , cetatea6 7

Ierusalimului a rãmas o enclavã canaanee , urmând sã devinã faimoasã8

mult mai târziu, când a fost cuceritã de cãtre regele David. Numele acestei
cetãþi provine din perioada pre-israelitã, însemnând simplu Salem, care
în limba ebraicã de mai târziu va deveni ºalom . Noi nu dispunem, din9

pãcate, în legãturã cu acest nume, de alte date suplimentare, în plus,
urmele unor tradiþii se pierd de-a lungul vremii. Pe de altã parte, aceastã
explicaþie pare destul de fragilã, þinând cont de etimologia care stã la baza
sa. Cu alte cuvinte, despre Ierusalim se cunosc puþine lucruri pânã la
cãderea sa în mâinile evreilor, care a avut loc prin jurul anului 1000 î.C. .10

Cetatea era, fãrã îndoialã, tributarã faraonului Egiptului, care
întreprindea deseori incursiuni în zonã, fie de cucerire, fie de supunere a
diferitelor popoare din partea de nord-est. Oraºul despre care este vorba
era cunoscut pentru poziþia sa strategicã în întreg þinutul Canaanului .11

Atunci când evreii, sub conducerea lui Iosue, au intrat pentru prima oarã
în Þara Fãgãduinþei, cetatea de mai târziu a Ierusalimului era locuitã de
o populaþie canaaneanã numitã iebusiþi, iar numele oraºului era Iebus .12

 Cf. Ios 15,63.6

 Cf. Jud 1,21. 7

 Cetatea Ierusalimului (Iebus, cum se numea în vechime) este menþionatã în arhivele8

din Ebla (cca. 2500 î.C.) ºi, de asemenea, în textele de imprecaþie de origine egipteanã din
secolul al XIX-lea î.C. sau în scrisorile descoperite la Amarna în secolul al XV-lea î.C.

 Se ºtie cã istoria lui Melchisedec, conform tradiþiei biblice, era legatã de o cetate, în9

care el domnea ca „rege al Salemului” (cf. Gen 14,18).
 Un document descoperit din întâmplare la Tell-el-Amarna în anul 1887 face referinþe10

importante tocmai la aceastã perioadã de timp asupra cãreia istoria trece sub tãcere
aceastã cetate. De asemenea, ºi scrisorile asiriene care provin din secolele XV-XIV î.C., deci
sunt scrise înainte de Cartea Exodului, susþin cã Ierusalim era cotat printre oraºele de
vazã ale Palestinei. Pe acea vreme, cetatea era guvernatã de un oarecare Abd-hiba, vasal
al faraonului Egiptului, Amenhotep, cel din dinastia a XVIII-a. Tot în aceastã perioadã de
timp, trebuie consemnatã apariþia pe harta Orientului Apropiat a unui popor nomad numit
habiru. Cu toatã probabilitatea, habiru ar fi acelaºi cu evreii de mai târziu ºi care nu ºi-au
dat pace pânã când, sub regele David, a pus mâna pe cetatea iebusiþilor, cucerind-o o datã
pentru totdeauna. Cf. V. PETERCÃ, De la Abraham la Iosua, Bucureºti 1996, 27-35. 

 Cf. A.J. DELATTRE, „Le pays de Chanaan, province de l’ancien empire égyptien”, RQH11

60(1896) 5-94.
 Termenul Iebus este redat în ebraicã cu yebûs (cf. Jud 19,10.11; 1Cr 11,4.5) sau ha-12

yebûsi (cf. Ios 18,28). Citatul din Cartea Judecãtorilor ºi, mai târziu, a Cronicilor este
singurul din paginile Bibliei care se referã la numele de yebûs. Traducea Septuagintei are
yebûs, iar Vulgata, graþie unui adaos textual, are haec est Jerusalem, voind sã arate prin
aceasta cã este vorba despre un oraº, ºi nu despre poporul sãu, adicã iebusiþii, care locuiau
în oraºul respectiv. În orice caz, s-a emis nu o datã ipoteza, ºi pe drept cuvânt, cã termenul
de iebûs este mult mai vechi decât cel al oraºului Ierusalim.
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Cetatea iebusiþilor, sobrã ºi zveltã, era bine pãzitã de jur împrejur de
coline, ca niºte fortãreþe ce stau de veghe. Situatã la marginea deºertului
lui Iuda, prin poziþia sa centralã faþã de întreg Israelul, în partea de nord
fiind tribul lui Benianim ºi la sud tribul lui Iuda, dar, mai ales, datoritã
frumuseþii sale fãrã seamãn ºi tainelor pe care aceastã cetate le pãstra
între zidurile sale, i-a atras foarte curând atenþia marelui rege David.
Cetatea a reuºit veacuri de-a rândul sã-ºi pãstreze neatârnarea faþã de
duºmanii hrãpãreþi ºi sã-ºi dãinuiascã peste veacuri propria-i identitate.
Pe de altã parte, regele David se afla de mai multã vreme în cãutarea unei
cetãþi care sã-l satisfacã pe deplin, servindu-i drept capitalã politicã ºi
centru religios prin excelenþã. În plus, cetatea deþinea un izvor de apã
dulce ascuns ºi foarte puternic, numit Ghion. Acesta se afla la marginea
Ophelului, de unde izvora ºi pârâul Cedron, care uda partea de rãsãrit a
oraºului. Interesant este faptul cã David a cucerit acest oraº fãrã a vãrsa
nici mãcar o picãturã de sânge . Totuºi, regele David a fost întâmpinat cu13

cuvinte de ocarã, normale în asemenea împrejuri ºi care ridicã numeroase
probleme de naturã exegeticã. Este vorba de „orbii ºi ºchiopii care te vor
pune pe fugã” , care fãcea parte, desigur, din aºa-numitul „rãzboi14

psihologic”. 
Atunci când regele David a ocupat oraºul lor, iebusiþii au fost cruþaþi de

cãtre evrei, poate datoritã atitudinii lor paºnice din timpul rãzboiului de
cucerire. Nici mãcar nu fost fãcuþi prizonieri de rãzboi, aºa cum proceda
David cu alte prilejuri. Acest lucru este un indiciu cã iebusiþii nu au fãcut
nici o opoziþie la planurile regelui David, de aceea, cucerirea cetãþii nu a
fost propriu-zis o cucerire. Mai normal ar fi sã se vorbeascã despre
capitularea oraºului ºi numirea lui drept capitalã a întregului Israel.
Armatele regelui David au fost favorizate, în primul rând, ºi de condiþiile
naturale pe care le oferea aceastã cetate. Regele David a dat asaltul prin
partea de jos a cetãþii, adicã prin vale, prin dreptul povârniºului dealului
Ophel. La început, iebusiþii dãdeau impresia cã sunt de neînvins. Ei
aveau, cel puþin în vorbe, o încredere totalã în Sion, aºa încât, atunci când
au observat cã regele David ºi armatele lui vin într-adevãr împotriva
cetãþii Ierusalimului, ei au ºi rãspuns în zeflemea ºi plini de sine .15

 Cf. H. STOEBE, „Die Einnahme Jerusalems und der Sinnor”, ZDPV 73(1957) 74-99;13

G. BRUNET, „Les aveugles et boiteux Jébusites”, VTSup 30 (1979) 65-72; E. ULLENDORFF,
„The Queen of Sheba (I K. 10:1–13)”, BJRL 45 (1963) 486–504; G. W. AHLSTRÖM, „Was
David a Jebusite Subject?”, ZAW 92 (1980) 285-287. 

 Cf. 2Sam 5,6.14

 Cucerirea Ierusalimului este, desigur, posterioarã alungãrii filistenilor din regiunea15

muntoasã a Ierusalimului ºi a Betleemului. 
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Cetatea cuprindea poziþia terminalã a colinei, care numai prin partea de
nord era accesibilã. Iebusiþii cunoºteau acest lucru ºi-ºi puneau toate
speranþele lor în acest fapt. Totuºi, în urma acestui asalt definitiv, regele
David poate fi considerat adevãratul fondator al cetãþii Sionului . Din16

pãcate, textul biblic de care dispunem actualmente nu este prea clar,
conþinând diverse lacune în transmiterea mesajului propriu-zis.

În cele din urmã, regele David este oarecum luat prin surprindere de
aceastã acuzã pe care i-o aduc acum iebusiþii. El promite solemn cã îl va
numi general al armatei pe acela care va reuºi sã escaladeze primul
fortãreaþa iebusiþilor. Acesta a fost prietenul sãu, Ioab, ºi care a ºi fost
numit imediat de David general al armatei. Astfel, Sionul a cãzut definitiv
în mâna regelui David, care s-a mutat cu întreaga sa familie ºi cu
reºedinþa din oraºul Hebron, unde funcþionase pânã atunci, în cetatea
Ierusalimului. Este pentru prima datã când acest nume, cu adevãrat
memorabil, Sionul, apare în istoria sfântã ºi care, în decursul veacurilor,
se va referi la locuinþa privilegiatã a lui Dumnezeu în templul sãu printre
oameni ºi pe care îl va construi fiul sãu, Solomon.

De asemenea, Biblia îi atribuie regelui cetatea lui David . Îndatã dupã17

ce cetatea a fost ocupatã, schimbându-se administraþia, regele David pune
un nume nou acestui oraº, pentru a indica faptul cã el este adevãratul
stãpân ºi cã cetatea îi aparþine de acum încolo numai lui. În aceastã cetate
va construi un templu pe mãsurã fiul sãu, Solomon. Poate niciodatã un
oraº ºi templul sãu nu vor deveni aºa de iubite de popor, ºi în funcþie de
soarta lor vor fi judecaþi de istorie.

3. Ierusalimul ºi templul de altãdatã

Din studiile fãcute de exegeþi, nu reiese cã în vechiul Iebus ar fi existat
vreun lãcaº de cult, deºi trebuie sã admitem cã vechii iebusiþi au fost
religioºi ca toate popoarele din antichitate. De fapt, nici nu cunoaºtem
prea bine în ce a constat credinþa ºi viaþa religioasã a iebusiþilor. În orice

 Se ºtie cã acest nume, Sion, a fost dat de cãtre iebusiþi cetãþii lor, pe care regele David16

ar fi cucerit-o mult mai târziu (cf. 2Sam 5,7; 1Cr 11,5). Se pune întrebarea dacã aceastã
citadelã a fost situatã în interiorul cetãþii sau nu? Rãspunsul la aceastã întrebare nu a fost
soluþionat nici pânã în ziua de azi, atât de exegeza veche, cât ºi de cea recentã. Cât priveºte
etimologia Sionului, trebuie spuse urmãtoarele: Sion, în ebraicã (0**7), poate fi înþeles în
douã feluri: sau ca o formã a terminaþiei ôn, sau ca o formã qittal a rãdãcinii 0*7. Cf. P.
DHORME, Les Livres de Samuel, Paris 1910, 309. 

 Biblia numeºte teritoriul cu pricina fie citadelã (cf. 2Sam 5,7; 1Cr 11,5), fie munte (cf.17

2Rg 19,31; Ps 48,3). Totuºi, în textele biblice este dificil de fãcut diferenþierea, dacã a fost
folosit în sens topografic sau în sens poetic, în sens religios sau chiar în sens politic. 
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caz, ei profesau acelaºi crez religios ca ºi popoarele canaaneene, cu care
erau înrudite desigur. 

Lucrurile aveau sã se schimbe radical o datã cu regele David, care, cum
este cunoscut din paginile Bibliei , avea sã înceapã primele pregãtirii în18

vederea construcþiei templului de la Ierusalim. El a pregãtit o mare
cantitate de materiale, muncitorii necesari ºi resursele financiare pentru
întreg complexul. De asemenea, el a adunat cantitãþi apreciabile de aur,
argint, bronz ºi fier . Tot lui David i se datoreazã faptul de a fi introdus19

obligaþia ca fiecare evreu sã presteze munci gratuite pentru templu. De
asemenea, tot regele David a fãcut recomandãri deosebit de importante
privind proiectul templului. El a pus la dispoziþie planurile necesare ºi
modelele dupã care urmau sã fie executate porticul, diferitele curþi
interioare, construcþia în sine, camerele etc.  Regele David i-a dat fiului20

sãu, Solomon, sarcina sã construiascã templul: „Solomon, fiul meu, pe care
l-a ales Domnul, este tânãr ºi în fragedã vârstã, iar lucrarea este mãreaþã,
cãci nu pentru om se face aceastã clãdire, ci pentru Domnul Dumnezeu!”
(1Cr 29,2).

Regele Solomon, o datã urcat pe tronul de la Ierusalim, s-a preocupat
îndeaproape sã ducã la îndeplinire toate planurile pe care tatãl sãu,
David, le avea în gând . Cronistul aduce ºi motivaþia teologicã, numindu-l21

pe regele David om al rãzboiului, care a vãrsat prea mult sânge, curmând
multe vieþi nevinovate, lucru confirmat de Biblie, mai ales în versiunea
deutoronomistului . În gândirea Cronistului, conceptul de pace este22

fundamental pentru argumentaþia sa. Prin urmare, nu David, ci fiul sãu,
Solomon, a primit însãrcinarea sã construiascã templul. În acest sens,
regele Solomon a fost ales de Dumnezeu ºi destinat sã construiascã

 În finalul Cãrþii întâi a Cronicilor, autorul trece în revistã eforturile pe care David18

le-a fãcut în vederea construirii templului înainte de a muri. Cifrele pe care Cronistul le
oferã par, pur ºi simplu, fantastice. Ele subliniazã, de fapt, importanþa deosebitã pe care
regele David o acorda acestui proiect. De fapt, pentru teologia Cronistului, regele David a
pregãtit totul în vederea construcþiei, iar Solomon nu a fost decât executantul acestui
proiect. Semnificativ este faptul cã totul se încheie cu o frumoasã rugãciune de mulþumire
pe care însuºi David o pronunþã (cf. 1Cr 29,10-20). Citatul care urmeazã vorbeºte de la
sine: „Doamne Dumnezeul nostru! Toate aceste bogãþii, pe care þi le-am pregãtit ca sã-þi
zidim templul întru numele tãu cel sfânt, sunt din mâna ta ºi ale tale sunt!” (cf. v. 16). 

 Textul biblic vorbeºte despre o sutã de mii de talanþi de aur ºi de un milion de talanþi19

de argint (cf. 1Cr 22,14). Aceastã sumã ar cuprinde mai multe miliarde care au fost,
evident, produsul mãrit datorat copiºtilor. 

 Cf. 1Cr 28,2-19.20

 Cf. V. PETERCÃ, Regele Solomon în Biblia ebraicã ºi cea greceascã, Iaºi 1999, 71-75.21

 Cf. 1Cr 22,8 ºi 28,3; în ebraicã %/(-/ :*!.22
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templul de la Ierusalim. De asemenea, regele Solomon a ºtiut sã împartã
cum se cuvine spaþiile necesare cultului israelit, aºa încât ºi-a pãstrat
întotdeauna culoarea sa orientalã, asemãnându-se fie cu templele
egiptene, fie cu cele de origine babilonianã, cu care era evident înrudit.
Babilonienii, însã, l-au prãdat ºi distrus în urma cãderii Ierusalimului în
anul 587 î.C. Populaþia tânãrã a fost târâtã în mod forþat în exilul
babilonic. 

Cel de al doilea templu a fost construit de cãtre Zorobabel imediat dupã
întoarcerea evreilor din exil, între anii 520-515 î.C.  Evreii, o datã lãsaþi23

liberi sã plece, în 538 î.C., sub Cirus, au primit de la acesta ºi toate vasele
preþioase pe care regele Nabucodonosor le sustrãsese de la templul din
Ierusalim. Templul acesta s-a construit mult mai greu decât primul ºi nu
a avut niciodatã splendoarea celui dintâi, semn cã a fost fãcut în mare
grabã de cãtre evreii fãrã prea multe resurse bãneºti. Construcþia
templului a fost întreruptã de douã ori. Prima datã, din cauza
samaritenilor, care doreau ºi ei sã participe la construcþia templului (cf.
Esd 4,1-4), iar a doua oarã, din cauza lipsei de entuziasm (cf. Ag 1,2). Din
pãcate, nu deþinem informaþii prea amãnunþite despre cel de al doilea
templu, dar este de presupus cã a respectat mai mult sau mai puþin
planurile templului lui Solomon .24

În sfârºit, la hotarul dintre cele douã Testamente, cu puþin timp înainte
de naºterea lui Isus din Nazaret, Irod cel Mare, în anul 20, a început
reconstrucþia templului, mãrindu-i capacitatea ºi redându-i gloria ºi
strãlucirea de altãdatã . Gestul lui Irod, însã, nu a fost acceptat niciodatã25

de poporul iudeu. Strãin de poporul sãu ºi de idealurile sale religioase,
Irod a lucrat la reconstrucþia templului mânat doar de motive politice, ºi
nu de o adevãratã dragoste ºi respect pentru templu ºi activitatea
religioasã de acolo. Cu alte cuvinte, motivaþia teologicã i-a lipsit total lui
Irod, care nu se interesa decât de creºterea popularitãþii sale ºi de

 Cf. F.I. ANDERSEN, „Who built the Second Temple?”, Austr.Bibl.Rev 6 (1958) 3-35; K.23

GALLING, Serubbabel und der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, Fs. Rudolph,
Tübingen 1961, 67-96; A. PETITJEN, „La Mission de Zorobabel et la Reconstruction du
Temple. Zach., III, 8-10”, EThL 42 (1966) 40-71; A. GELSTON, „The Foundations of the
Second Temple”, VT 16 (1966) 232-235.

 Se spune cã bãtrânii, care-ºi aminteau de templul lui Solomon, au plâns la vederea24

templului reconstruit (cf. Esd 3,12-14; Ag 2,3). 
 Cf. J. SIMONS, Jerusalem in the Old Testament, Leiden 1952, 344-436; P. BAGATTI, „La25

posizione del tempio erodiano di Gerusaleme”, Bib 46 (1965) 428-444; J. JEREMIAS – A.M.
SCHNEIDER, Das westliche Südtor des herodiaschen Tempels, Göttingen 1966, 353-360; A.
PARROT, Le temple de Jérusalem, Neuchâtel 1954.
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calculele efemere ºi politice. Din pãcate, viaþa celui de al treilea templu nu
a fost prea lungã, sfârºind în mod lamentabil. La data de 30 august a
anului 70, templul a fost incendiat de cãtre armatele lui Vespasian, apoi,
devastat ºi, în cele din urmã, ocupat, iar evreii constrânºi sã plece în
diaspora. Activitatea religioasã în cel de al treilea templu se
caracterizeazã printr-un formalism aproape bolnãvicios în aplicarea
riturilor propriu-zise ºi în observarea prescripþiilor care reglementau viaþa
zilnicã a evreilor. Isus nu a arãtat nici cel mai mic interes pentru cultul
sacrifical, de aceea, el anunþã dispariþia apropiatã a templului  ºi26

înlocuirea lui printr-un edificiu spiritual . Cristos iubea templul, dar ar27

fi dorit ca el sã devinã, în primul rând, un loc de rugãciune . De28

asemenea, Mântuitorul va plânge amar asupra templului ºi asupra
oraºului . 29

3.1. Solomon, constructorul templului 

Realizarea templului este sublima operã de care este strâns legatã
religia ºi religiozitatea poporului evreu. Se poate afirma cã Israelul s-a
înscris în istorie o datã cu inaugurarea oficialã a templului . De el sunt30

legate momentele de bucurie, ca ºi momentele de încercare pentru întreg
poporul evreu, care de acum încolo se înscrie la loc de cinste printre
popoarele lumii. Pentru acest motiv, Israelul a privit cu deosebitã
seriozitate ºi cu mult simþ de responsabilitate la rânduiala templului. 

Cu multã chibzuinþã, dar ºi cu mult tact, regele Solomon a hotãrât locul
unde avea sã se înalþe templul. El urma sã fie ridicat pe partea superioarã
a Muntelui Moria, având la bazã douã etiologii foarte importante . Din31

punct de vedere topografic, aceastã suprafaþã era cea mai potrivitã dintre
toate. Mai trebuie spus cã în partea de sud era uºor înclinat. Aici se afla

 Sunt memorabile cuvintele Mântuitorului despre templu: „Atunci s-au apropiat26

discipolii de el ºi i-au arãtat construcþiile templului. Dar el le-a zis: «Nu vedeþi toate
acestea? Adevãr vã spun, nu va rãmâne piatrã peste piatrã care nu va fi dãrâmatã»” (Mt
24,1-2).

 Cf. In 2,19-21; 1Cor 12,27; Fap 7,40-50.27

 Cf. Mc 11,17; In 4,21-26.28

 Cf. Lc 19,41-44.29

 Cf. 1Rg 8,10-66; cu unele modificãri, cf. ºi textul biblic din 2Cr 7,1 – 8,16.30

 De Muntele Moria este legat un fapt etiologic deosebit de important. Este vorba31

despre jertfa lui Isaac (cf. Gen 22,1-18) sau, cum obiºnuiau evreii sã intituleze aceastã
scenã biblicã: ascultarea lui Abraham. În felul acesta, Abraham ºi-a dovedit întreaga
credinþã faþã de Dumnezeul sãu, încât a devenit tatãl fãgãduinþei. 
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vestitul ogor al lui Ornan , situat pe atunci în afara oraºului iebusiþilor.32

Pe acesta, David a þinut mult sã-l cumpere contra unei sume consistente
de bani, adicã suma de cincizeci de sicli de argint . Pe aceastã suprafaþã33

de teren, David avea sã aducã jertfa sa de împãcare cu Iahve. El nu vrea
terenul cadou, ci preferã sã-l plãteascã corect ºi apoi sã-l dãruiascã
Domnului. Suprafaþa respectivã de pãmânt, dupã practica vremii, era
situatã pe un loc ceva mai înalt ºi expus la vânt, pentru a facilita pe
aceastã cale vânturarea recoltei. De asemenea, ogorul mãsura circa 100
de metri lungime ºi 30 sau 40 de metri lãþime. Desigur, aceastã suprafaþã
nu ajungea pentru planurile deosebit de îndrãzneþe ale regelui Solomon.
Aºadar, a fost necesarã extinderea suprafeþei iniþiale de pãmânt, unde
avea sã se construiascã templul în urma unor munci suplimentare prin
amenajarea unor ziduri de sprijin ajutãtoare .34

Dupã moartea regelui David, prietenul acestuia, Hiram din Tir,
continuã bunele relaþii ºi cu regele Solomon. La urcarea acestuia pe tronul
de la Ierusalim, i-a trimis o scrisoare în care îºi manifesta prietenia ºi
dorinþa de fructuoasã colaborare ºi în care prezenta pe scurt proiectele
sale referitoare la construcþia templului de la Ierusalim. Solomon îi
solicita colaborarea sa de om cu experienþã ºi priceput în a face lucruri
extraordinare . Hiram i-a rãspuns prompt regelui Solomon, mai ales cã35

 În limba ebraicã, avem ’Araw nah, care ar fi fost un rege iebusit. Acest fapt constituiee32  

cel de al doilea motiv de naturã etiologicã, care a stat la baza hotãrârii pentru construcþia
templului de la Ierusalim. 

 Conform textului deuteronomist, David a plãtit suma de 50 de sicli de argint, în33

schimb, Cronistul vorbeºte de o sumã mult mai mare, adicã un total de 600 de sicli de aur
(cf. 1Cr 21,25). Îngerul Domnului se afla tocmai „la aria lui Ornan Iebusitul”, când a oprit,
în numele Domnului, pedepsirea poporului israelit (cf. 2Sam 24,16). Acesta a fost ºi
motivul pentru care David a ales aceastã suprafaþã de teren, ºi nu alta, pentru a-ºi zidi
acolo un jertfelnic la îndemnul profetului Gat (cf. 2Sam 24,25). „De asemenea, «târguiala»
dintre David ºi Ornan aminteºte de Gen 23,15 ºi 33,19 (David e prezentat reproducând
purtarea patriarhilor). Istoria despre David ºi Ornan se apropie ºi de Gen 14, Avram fiind
prototipul lui David, iar Melchisedec, cel al preoþilor de la Ierusalim”, Septuaginta, II, Iaºi
2004, 434, nota.

 I. Flavius afirmã cã regele Solomon „a împlântat zdravãn, la o foarte mare adâncime34

în pãmânt, temeliile templului, fãcute din durabilul material al pietrei, sã reziste vitregiei
timpului ºi sã se îngemãneze perfect cu solul, spre a constitui un temeinic sprijin pentru
clãdirea ce urma sã se înalþe deasupra ºi, prin robusteþea suportului, sã susþinã mai lesne
nu numai impunãtoarea clãdire, ci ºi frumoasele-i podoabe. Greutatea acestora nu urma
sã fie mai micã decât ansamblul construcþiei, care fusese conceputã ca, în mãreþia ºi graþia
ei, sã fie înaltã ºi întinsã!”, Antichitãþi Iudaice, VIII, iii, 2, Bucureºti 1990, 438-439.

 Trebuie spus cã Biblia numeºte douã persoane cu acelaºi nume. Primul Hiram din35

Tir a fost rege ºi este identic cu cel care a fost prieten cu regele David (cf. 2Sam 5,11).
Acesta i-ar fi scris regelui Solomon urmãtoarele: „David, un fiu înþelept, priceput ºi ager,



59

acesta îi fãcea o propunere foarte atrãgãtoare în scrisoarea de rãspuns. Se
oferea sã-i punã la dispoziþie importante cantitãþi de bunuri materiale, în
special, bunuri lemnoase ºi metalice. Din pãcate, textele biblice nu ne
spun nimic concret despre alte livrãri de bunuri de care Hiram ar fi
beneficiat. Biblia are intenþia sã relateze faptul cã regele Solomon a
procurat tot lemnul de la Hiran, de care a avut nevoie atât pentru palatul
regal, cât ºi pentru templu . Materialul lemnos a fost obþinut prin tãierea36

de copaci bine dezvoltaþi. Copacii tãiaþi au fost transportaþi pe mare pânã
în portul Iaffo, de unde au fost duºi mai departe pe uscat, pânã la
destinaþie. 

La templul de la Ierusalim au lucrat muncitori trimiºi de acelaºi
Hiram, precum ºi locuitori originari din Gebal, mai târziu Byblos . Acest37

oraº a fost renumit în istorie pentru oamenii sãi ca fiind meseriaºi de
prima mânã. Erau vestiþi lucrãtori în piatrã care se gãsea din abundenþã
în toate carierele din jurul Ierusalimului. Cantitatea imensã de muncitori
folosiþi de regele Solomon la diferitele munci nu ar trebui sã ne surprindã
deloc. De fapt, aceste cifre mari de muncitori folosiþi pentru muncile
publice erau obiºnuite în þãrile Orientului de pe atunci. Prezenþa
muncitorilor în slujba regelui Solomon vorbea despre calitatea muncii
prestate de ei. În plus, cazul regelui Solomon are ceva de-a dreptul
singular: era un rege tânãr, plin de entuziasm, ºi construia primul templu
într-un oraº cucerit de curând de la iebusiþi ºi devenit capitalã a tânãrului
stat evreu. 

3.2. Templul, lãcaº al Domnului 

ca sã zideascã templul pentru Domnul, iar lui, un palat regal!” (2Cr 2,11). Celãlalt Hiram
a fost angajat de cãtre regele Solomon ca om priceput la toate ºi cu experienþã bogatã în
materie (cf. 1Rg 7,13). Hiram-Abi era fiul unei femei din tribul lui tribul lui Dan, cãsãtoritã
cu un bãrbat din tribul lui Neftali. Femeia, devenind ulterior vãduvã, s-a recãsãtorit cu un
bãrbat originar din Tir (cf. 2Cr 2,13). Prin intermediul mamei sale, conform dreptului
iudaic, el aparþinea poporului israelit. Se pune totuºi întrebarea: de ce religie aparþinea el?
Este greu sau chiar imposibil de dat un rãspuns la aceastã întrebare. 

 Respectivele bunuri, în versiunea 2Cr 2,9, sunt urmãtoarele: 20.000 de cori (1 cor =36

450 l) de grâu, adicã 9.000.000 l; aceeaºi cantitate de orz, adicã 20.000 de cori de orz;
20.000 de baþi (1 bat = 45 l) de vin, adicã 900.000 l; 20.000 de baþi de ulei, adicã 900.000
l.

 Gebal sau Byblos (sub greci) este un oraº situat pe coasta mediteranianã a Libanului37

(cf. 1Rg 5,2). La origine, oraºul a fost de origine fenicianã, apoi autonom, dar în cele din
urmã a fost cucerit de perºi, sfârºind prin a fi o colonie greacã.
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Construcþia templului a însemnat pentru evrei intrarea lor în istorie,
adicã actul lor de naºtere ca popor alãturi de celelalte popoare din lumea
Orientului. Construcþia lui a însemnat realizarea unui vis îndelungat,
care, încetul cu încetul, a prins rãdãcini solide în inima poporului evreu .38

Aºa cum este firesc, vom trece în revistã istoria clãdirii templului,
ornamentaþiile sale ºi mobilierul folosit la templul din Ierusalim . Regele39

Solomon a zidit templul de la Ierusalim cu scopul de-a instala arca
alianþei sau chivotul legii, care era ca un tron al lui Dumnezeu în deºert .40

De fapt, o datã cu construcþia templului, Ierusalimul intrã definitiv în
rândul oraºelor care de acum încolo se vor mândri cu o construcþie unicã
ºi la care evreii vor veni în pelerinaj cu prilejul marilor sãrbãtori ale
calendarului ebraic: Paºtele, Rusaliile ºi sãrbãtoarea Corturilor. Evreii
merg cu bucurie la templul lor naþional, pe care îl vor cânta ºi cu care se
vor veseli, dar alãturi de el vor plânge ºi se vor întrista adânc. Psalmii
treptelor ne sunt un model al gândurilor ºi pietãþii cu care evreul s-a
apropiat întotdeauna de templu . De fapt, în cadrul psalmilor, evreul ºi-a41

exteriorizat cel mai bine pietatea ºi speranþele sale faþã de templu. Un
citat din multe altele vine sã confirme acest lucru: „Fericit este acela pe
care l-ai ales ºi l-ai apropiat de tine, ca sã locuiascã în curþile tale! Fã-ne

 Biblia are douã variante de texte referitoare la construcþia templului, unul38

deuteronomist (cf. 1Rg 6,2-38) ºi altul cronist (cf. 2Cr 3,3 – 4,22). Vezi mai multe în: V.
PETERCÃ, Imaginea lui Solomon…, 65-104.

 ªi profetul Ezechiel face o descriere amãnunþitã a templului de la Ierusalim (cf. Ez39

40,5 – 42,20). Este o descriere foarte detaliatã ºi aproape tehnicã a templului. De fapt,
întreaga ultimã parte a cãrþii (cf. 44–48), profetul Ezechiel o dedicã reconstrucþiei
religioase ºi politice a Israelului stabilit în Palestina. Profetul se inspirã aici din trecutul
îndepãrtat pe care el l-a cunoscut încercând sã adapteze legislaþia veche la condiþiile noi
de viaþã. Ca preot, Ezechiel ºi-a exercitat funcþiile sale sacerdotale în templul lui Solomon,
de aceea, este de presupus cã descrierea se bazeazã pe date precise. Profetul pare angajat
în organizarea unor noi reforme pe care ºi le dorea de mult. Dat fiind cã profetul Ezechiel
a trãit într-o epocã în care întreg Israelul trecea printr-o perioadã de reconstrucþie, este de
presupus cã iudaismul, care se nãºtea acum, avea nevoie de un act oficial de naºtere ce
trebuia sã dea viaþã speranþelor viitoare ale evreilor. 

 Este remarcabilã descrierea cortului din deºert (cf. Ex 26), ca ºi aceea a noului templu40

din viziunea profetului Ezechiel 40-42. Acest templu nu a existat niciodatã în realitate;
avem de-a face, aºa cum am mai spus, cu o reconstrucþie idealã a sa. 

 Aceºti psalmi poartã numele de cântãri ºi se mai numeau Cântãrile treptelor, sau41

simplu, Psalmii treptelor. Avem de-a face cu o colecþie de 15 psalmi, adevãrate perle ale
literaturii ebraice (Ps 120-134), care preamãreau frumuseþea ºi importanþa religioasã a
templului. Aceºti psalmi erau cântaþi de pelerini atunci când se aflau încã pe drumul spre
Ierusalim. Sunt bijuterii literare, în care poezia ebraicã cântã cu entuziasm, dar ºi cu
nostalgie, dragostea lor pentru idealurile religioase tradiþionale.
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sã ne sãturãm de bunãtãþile casei tale, de sfinþenia lãcaºului tãu!” (Ps
65,5). 

3.2.1. Clãdirea templului 

Înainte de a trece la construcþia propriu-zisã a templului, regele
Solomon a fost nevoit sã facã anumite ajustãri colinei stâncoase .42

Momentul istoric al începerii construcþiilor este semnalat în mod expres
de Biblie. Aceastã zi trebuia sã rãmânã adânc întipãritã în memoria
colectivã, de aceea, textul biblic spune: „În anul patru sute optzeci de la
ieºirea fiilor lui Israel din Egipt, în anul al patrulea, în luna Zif, adicã
luna a doua a domniei lui Solomon peste Israel, a fost zidit templul
Domnului!” (1Rg 6,1). 

Marile realizãri la nivel naþional, care s-au înfãptuit cu multã trudã,
trebuiau raportate la marile evenimente din istoria Israelului. În felul
acesta, nu trebuie sã ne surprindã raportarea la momentele istorice ale
timpului, doar era vorba de construcþia templului de la Ierusalim. Acest
fapt a marcat din plin istoria ºi aºa plinã de convulsii a Israelului. În 1Rg
6,2, autorul deuteronomist face o menþiune deosebit de importantã de
naturã teologicã: „Templul pe care regele Solomon l-a zidit pentru
Domnul!” Dupã care urmeazã dimensiunile reale ale templului: 60 de coþi
lungime, 20 de coþi lãrgime ºi 30 de coþi înãlþime .43

Materialul de bazã îl constituia piatra, care era extrasã din carierele
învecinate Ierusalimului. Templul construit de Solomon era format din
trei pãrþi importante . Avem mai întâi primul element, care era partea44

 I. Flavius adaugã urmãtoarele, referitor la construcþia ºi poziþia templului: „Construit42

pe o puternicã colinã, platforma din vârful ei abia dacã s-a dovedit la început suficientã
pentru clãdirea sanctuarului ºi pentru altar, întrucât, de jur împrejur, creasta avea pante
înclinate ºi abrupte. Dar regele Solomon, întemeietorul propriu-zis al templului, a întãrit
partea de rãsãrit a platformei printr-un zid; un singur portic a fost ridicat pe umplutura
de pãmânt astfel obþinutã; în celelalte pãrþi, sanctuarul rãmânea descoperit!”, Istoria
rãzboiului Iudeilor împotriva Romanilor, V, v, 1, Bucureºti 1997, 392.

 Un cot despre care vorbeºte aici textul biblic se referã la 0,525 m. 43

 Despre descrierea templului lui Solomon ne dau referinþe urmãtoarele texte biblice:44

1Rg 6,2-38; 2Cr 3,3 – 4,22. De fapt, în aceste texte se vorbeºte despre construcþia în sine,
ornamentarea templului, precum ºi despre mobilierul folosit. Despre 1Rg 6-7, R. de Vaux
face urmãtoarea menþiune demnã de luat în seamã: „Este foarte greu de interpretat.
Redactorul nu avea interesul unui arhitect sau al unui arheolog, de aceea, a omis detalii
care ar fi esenþiale pentru o reconstrucþie (de exemplu, grosimea zidurilor, desenul faþadei,
forma acoperiºului). În plus, textul este plin de termeni tehnici ºi a fost denaturat de scribi
care nu-i înþelegeau mai bine decât noi, ºi a fost îngreunat de glose menite sã mãreascã
strãlucirea edificiului... Nu ne surprinde, aºadar, faptul cã reconstrucþiile care au fost
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cea mai extinsã, numitã pridvor sau portic (ebraic: holam). Urma apoi
naosul, care nu era altceva decât partea centralã sau, cum mai este ea
cunoscutã, o salã principalã, numitã în ebraicã hekal. În practicã, naosul
se referea adesea la Casa Domnului în totalitatea sa, traducându-se, pur
ºi simplu, prin templu. În sfârºit, era ºi cel de al treilea element, care
purta numele de Sfânta Sfintelor (ebraicã, debir). Aceastã încãpere era
situatã în partea cea mai sacrã a templului, aici se afla arca alianþei (1Rg
6,19) la care face referinþã textul din Ex 26,33. „Debirul” se afla pe un
teren supraetajat, format dintr-o platformã construitã anume pentru arcã.
„Debirul” era, de asemenea, separat de „hekal” de un perete subþire.
Singurul care era îndreptãþit sã intre în acest spaþiu sacru era marele
preot, în ziua Ispãºirii . 45

Septuaginta sau traducerea greacã a Bibliei, datoritã unei lecturi a
textului biblic cu caracter midraºic, propune alte dimensiuni pentru
construcþia templului de la Ierusalim: 40 de coþi lungime, 20 de coþi lãþime
ºi 25 de coþi înãlþime. În orice caz, avem de-a face aici cu un edificiu în
formã rectangularã de dimensiuni oarecum mici. Este posibil ca textul
Septuagintei sã nu fi socotit exact lungimea Sfintei Sfintelor. În faþã se
afla Sfânta, iar aceasta era prevãzutã cu un pilon de aceeaºi dimensiune
ca ºi templul însuºi. Conform pãrerii exprimate în 2Cr 3,4, înãlþimea
acestui pilon era de 120 de coþi, adicã 63 de metri. Aceste dimensiuni erau
totuºi menþionate ºi în Cartea Regilor; în consecinþã, totul ne face sã
credem cã aºa a ºi fost în realitate. Sunt menþionate ºi alte îmbunãtãþiri
care s-au adus templului de la Ierusalim. De pildã, formatul ºi
dimensiunile geamurilor menite sã asigure lumina în templu. De
asemenea, edificiul inferior era construit având urmãtoarele dimensiuni:
în partea lateralã – 5 coþi, în partea intermediarã – 6 coþi, iar în partea de
sus – 7 coþi lãrgime. Toate au fost realizate de cãtre regele Solomon cu
scopul de a servi ca încãperi ce au fost zidite pe partea lateralã, de jur
împrejur, probabil pentru a servi ca locuinþe de serviciu pentru deservenþii
templului. Expresia „de jur împrejur” nu trebuie luatã aici în sensul strict
al cuvântului, cãci este evident cã aceste încãperi nu se aflau înaintea
pilonului. De fapt, în mijlocul acestei descrieri a încãperilor laterale a fost
intercalat acoperiºul, care era executat din acelaºi material ca ºi cel al
templului. Aceste locuinþe erau aºezate pe trei niveluri despãrþite între ele

încercate diferã considerabil una de alta”, Histoire ancienne d’Israël, Paris 1971, 312. Cf.
L. H. VINCENT, Jérusalem de l’Ancien Testament, II, Paris 1956, 377-590.

 Aceastã despãrþire, care exista deja în templul lui Solomon, a fost între Sfânta ºi45

Sfânta Sfintelor (cf. 1Rg 6,16), iar mai târziu, ºi în templul lui Irod (cf. Mt 27,51).



63

de o scarã de acces . Încãperile respective erau toate finisate în lemn de46

cedru. Felul cum erau dispuse, rãspunzând cel mai bine necesitãþilor
cultului mozaic, îl imita pe acelea întâlnite ºi la unele temple egiptene. De
fapt, respectivele exigenþe rãspundeau întru totul cultului ebraic, pentru
care regele Solomon ºi inginerii fenicieni, de altfel, la curent cu realizãrile
arhitecturale ale lumii orientale, fie cele egiptene, fie cele babiloniene, le-
ar fi împrumutat pentru a le adaptata ºi templului de la Ierusalim. Pe de
altã parte, fenicienii contribuiserã din plin dupã modelele lor arhitecturale
ºi decorative, al cãror caracter se vedea în universalitatea sa. 

În felul acesta, se poate spune cã templul de la Ierusalim a þinut cont
de tot ce le putea oferi arhitectura timpului în lumea orientalã. De fapt,
toate aceste realizãri fãceau cinste regelui Solomon. Sunt scoase în
evidenþã mãrimea extraordinarã ºi dimensiunile fiecãrui element
component în parte. Nimic din ceea ce ar fi dus la înfrumuseþarea
templului nu a fost neglijat. Despre acest edificiu trebuie spus cã a fost
construit în piatrã de carierã, perfect tãiatã ºi nefiind prinsã cu
instrumente de fier. Unele pietre purtau încã gravate fie caractere, fie
picturi, sau chiar desene simple, care constituiau marca carierelor de unde
au fost extrase. Respectivele desene s-au pãstrat foarte bine ºi neatinse
de-a lungul secolelor. Literele au fost trasate înainte ca pietrele sã fi fost
amplasate la locul lor. În nici un caz, nu este vorba aici de pietre tãiate
brut, aºa cum era cazul la construcþia altarelor biblice . Se pune în acest47

mod accentul asupra ideii conform cãreia toate materialele erau bine
chibzuite ºi puse la locul unde trebuiau sã fie. Nimic nu este fãcut la
întâmplare ºi nimic nu este pus în plus sau în minus. 

Prin construcþia templului ºi, mai târziu, a casei regale, regele Solomon
reuºeºte sã facã din oraºul Ierusalim una dintre marile capitale ale
Orientului Apropiat. Regina regatului din Saba , care a þinut sã viziteze48

 Aceste scãri nu aveau nimic în comun cu scãrile în sens modern. Textul biblic, din46

pãcate, nu ne furnizeazã ºi alte amãnunte suplimentare. 
 Cf. Dt 27,5.47

 Aceastã vizitã fãcutã la Ierusalim ne este relatatã în 1Rg 10,1-13. Regatul din Saba48

era situat în partea de sud-vest a peninsulei arabice, dar regina din Biblie era, cu toatã
probabilitatea, din coloniile sabiene din Arabia de Nord. Motivul imediat al vizitei ar fi
putut fi stabilirea unor relaþii comerciale strânse. Regele Solomon, care era stãpân în
Transjordania ºi poseda chiar ºi Eþion-Geber, controla rutele caravanelor care legau Arabia
de Nord spre Siria ºi spre Egipt. Împreunã cu Dedan, un alt popor de origine arabicã, Saba
este de mai multe ori menþionat în Gen 10,7; 25,3; Ez 38,13. De la acest popor îndepãrtat
vor veni mai târziu magii, cu un omagiu adus viitorului Rege (cf. Ps 72,10.15), în
Ierusalimul cel nou (cf. Is 45,14; 60,6º.u. ºi Mat 2,11). Cf. Bible de Jérusalem, 338, nota e. 
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personal oraºul, este o dovadã a marilor realizãri cu care se mândrea
Ierusalimul acelor vremuri. 

3.2.2. Ornamentele templului 

În ceea ce priveºte amenajarea interioarã a templului, trebuie spus cã
a fost realizatã în exclusivitate cu lemn de cedru sau de chiparos, de care
constructorii dispuneau din abundenþã. Piatra era acoperitã în partea
interioarã cu lemn de chiparos, iar pe partea inferioarã, cu lemn de cedru,
care era mult mai preþios, acoperind zidurile propriu-zise. Totul era
destinat frumuseþii templului ºi credinþei evreilor în Dumnezeul cel bun.
Era pentru prima oarã în istoria Israelului când, dupã secole de aºteptãri
ºi greutãþi, ºi-au vãzut în sfârºit visul împlinit. Ierusalimul, cetatea
sfântã, trebuia sã aibã dimensiuni de neegalat, care sã-i facã cinste regelui
David. „Debir”-ul era lung de 20 de coþi, larg de 20 de coþi ºi înalt de 20 de
coþi, fiind acoperit cu aur de cea mai bunã calitate. Pe pereþii exteriori ai
„hekal”-ului, ca ºi pe interiorul „debir”-ului, erau sculptaþi din abundenþã
herubini, palmieri ºi ghirlande de flori. 

Textul Cronicilor se referã la un sistem de ornamentare a templului
mult mai bogat decât era prezentat în viziunea autorului deuteronomist.
Din pãcate, detaliile acestor ornamente nu ne-au fost conservate, ca sã ne
putem face o idee despre cum arãtau ele în realitate. Se presupune cã au
fost folosiþi 600 de talanþi din aur. Atât lucrãtorii fenicieni, cât ºi cei
egipteni erau forte abili în a mânui aurul ºi toate ornamentele din
metalele preþioase pentru înfrumuseþarea templului. Într-un mod
deosebit, herubinii, care se aflau puºi pe partea interioarã a templului,
meritã un comentariu a parte. De exemplu, în Sfânta Sfintelor, herubinii
erau construiþi din lemn de mãslin ºi îmbrãcaþi în aur. Ei erau înalþi de 10
coþi, adicã circa 5,15 m. Uºa Sfintei Sfintelor, fabricatã tot din lemn de
mãslin, era prevãzutã cu alte amãnunte ornamentale semnificative. Altfel
spus, la realizarea interioarã a templul s-au folosit materiale scumpe, care
sã-i facã cinste. 

3.2.3. Mobilierul templului

Pentru fabricarea mobilierului templului, precum ºi a tuturor obiectelor
din metal, regele Solomon s-a asigurat tot de concursul lucrãtorului
fenician Hiram-Abi . El era faimos ºi foarte abil în lucrarea metalelor ºi49

 Lucrãtorii în metale în acele perioade de timp îndepãrtat erau, pentru arta ºi meseria49

lor, foarte respectaþi de conaþionalii lor. Mitologiile vechi aveau în panteonul lor zei
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a lemnului. Prin urmare, Hiram, originar din Tir, era în fruntea
lucrãtorilor în metal ºi în lemn, aºa cum ne relateazã 1Rg 7,13-14. Lui îi
este atribuit altarul de bronz care se afla în curtea interioarã a templului
ºi servea la sacrificiile de holocaust, precum ºi la alte jertfe. De asemenea,
ºi marea de bronz, precum ºi bazinele speciale construite de lucrãtorul
fenician au atras privirile celor cunoscãtori în materie. Astfel, Hiram a
construit columna (cf. 1Rg 7,15) ºi capitelurile din aramã (cf. 1Rg 7,16),
precum ºi alte broderii tot din aramã, destinate înfrumuseþãrii templului.
Toate acestea erau pentru a face mai frumos ºi mai atrãgãtor palatul
recent construit ºi curþile sale. Hiram a contribuit, de asemenea, la
construirea mãrii de bronz . Prin acest nume oarecum straniu, se avea în50

vedere un bazin ºi el trebuia sã înlocuiascã spãlãtorul tabernacolului pus
la dispoziþia preoþilor . Aºadar, este vorba de construcþia unui rezervor51

încãpãtor în care se aflau apele pentru purificare necesare cu ocazia
jertfelor la templu. Marele piese de bronz au fost turnate în valea
Iordanului, care se afla între Sochoth ºi Sareda , unde argila era foarte52

adaptatã pentru aºa ceva.

4. Importanþa templului ºi a Oraºului Sfânt

Vechiul Testament nu ar putea fi conceput fãrã prezenþa binefãcãtoare
a templului ºi fãrã activitatea care s-a desfãºurat zi ºi noapte aici. În
funcþie de templul de la Ierusalim, au fost judecaþi regii lui Israel, care
erau consideraþi buni sau rãi. Lor le revenea obligaþia, dar ºi datoria sã
vegheze la modul cum se desfãºurau jertfele, la modul cum era pãstratã
ordinea internã în timpul ceremoniilor, precum ºi la disciplina ce se cerea
în asemenea ocazii. Au fost judecaþi profeþii care au considerat o datorie
a lor sã vesteascã cuvântul lui Dumnezeu, apãrând cu strãºnicie
unicitatea divinã ºi moralitatea, atât în vremuri de pace, cât ºi în
vremurile tulburi. În sfârºit, au fost judecaþi preoþii, cei ce aveau sarcina

meºteºugari. 
 Este vorba, cu toatã probabilitatea, de un vas care trebuia sã fie, prin dimensiunile50

sale, o reprezentare simbolicã a oceanului cosmic. 
 Cf. Ex 30,18-22.51

 Sochoth era un orãºel în valea Iordanului, unde regele Solomon producea cele52

necesare pentru templu (cf. 1Rg 7,46; 2Cr 4,17). Cât priveºte Sareda, pot fi fãcute
urmãtoarele consideraþii. Sareda este numit, de asemenea, Sartun ºi este situat în tribul
lui Efraim in Transiordania, în apropiere de malul oriental al Iordanului, aproape de
patria lui Galaad (cf. Jud 7,22; Ios 3,16; 1Rg 4,12; 7,46).
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sã ducã la bun sfârºit ceremoniile de la templu . Literatura psalmicã53

abundã în trimiteri de tot felul referitoare la Ierusalim, oraºul sfânt, sau
la templu, lãcaºul unde Domnul sãlãºluia. Un singur citat þine sã
zugrãveascã marea dragoste a evreilor pentru Ierusalim ºi templul sãu:
„Cât sunt de iubite sunt lãcaºurile tale, Doamne Sabaot! Doreºte ºi se
sfârºeºte sufletul meu dupã curþile Domnului; inima mea ºi trupul meu
s-au bucurat de Dumnezeul cel viu!” (Ps 84,2-3).

Comparat cu soarta marilor cetãþi ale antichitãþii, Ierusalimul ºi
templul sãu au dãinuit peste veacuri atât cât Dumnezeu a binevoit sã
locuiascã în el. Locuitorii Ierusalimului se mândreau cu oraºul lor ºi cu
templul construit de ei ca un semn al prezenþei lui Dumnezeu printre ei:
„Noi avem o cetate întãritã!” . Atât Ierusalimul, cât ºi templul, trebuie54

spus, au cunoscut momente de glorie, dar ºi de declin ºi de crizã profundã.
Oraºul aºezat la rãscruce de drumuri a fost mãcinat de tot felul de lupte
interne, de diviziuni inutile, cauzate de tot felul de rupturi, unele mai
grele, altele mai uºoare, ºi care toate cereau pedeapsa imediatã a lui
Dumnezeu asupra lor.

* * * * *

Cine merge ºi astãzi în pelerinaj la Ierusalim poate vedea cã oraºul mai
pãstreazã ºi acum ceva tainic ºi ascuns din fizionomia ºi grandoarea sa de
odinioarã. Parcã nu s-a pierdut totul în negura vremurilor. Cine ar fi avut
curajul sã prezicã un astfel de deznodãmânt, pentru un oraº care era ca
o floare pe harta geograficã de atunci? ªi totuºi, aºa s-a întâmplat!

Nici celelalte oraºe n-au avut o soartã mai fericitã. Gloria de altãdatã
a renumitelor cetãþi ale lumii antice s-a stins de mult, ele rãmânând o
ruinã. Nici întinderea sau opulenþa lor nemãsuratã, nici puterea lor
militarã sau strãlucirea palatelor, nici bogãþia ºi nici forþa lor, care pãreau
înfrãþite cu veºnicia, nu le-au ajutat absolut la nimic. Timpul, care trece
în mod inexorabil, ºi-a pus amprenta de mult peste toþi ºi toate.

Poate nici o altã cetate din lume nu a fost de-atâtea ori luatã cu asalt,
aºa cum a fost luat Ierusalimul. Toþi tânjeau dupã el ºi ar fi vrut sã-l

 A fost emisã ipoteza dupã care templul de la Ierusalim ar fi fost doar o simplã capelã53

regalã. Bineînþeles cã acest lucru ar fi micºorat foarte mult importanþa templului. Desigur,
el era unul dintre palatele de mãrime oarecum medie printre celelalte palate zidite de
regele Solomon. El l-a înzestrat cu toate cele necesare; la fel procedeazã ºi ceilalþi regi, deºi
unii îºi însuºirã din bunurile donate pentru templu.

 Cf. Is 26,1.54
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cucereascã ºi sã-i rãpeascã bogãþiile. Pe de altã parte, Ierusalimul nu a
fost niciodatã un oraº al muzelor sau al literelor, în care sã-ºi dea întâlnire
mari scriitori sau diferiþi artiºti cunoscuþi pe atunci. El a fost, în schimb,
un loc privilegiat al marilor întâlniri religioase. De fapt, gloria acestui oraº
se datoreazã, înainte de toate, istoriei sale religioase ºi oamenilor care, cu
credinþã puternicã, au ºtiut sã anime aceastã istorie prin care însuºi
Dumnezeu le-a vorbit ºi care a devenit ºi istoria mântuirii noastre. Toate
aceste lucruri s-au derulat în templul de la Ierusalim. Aici era sanctuarul
naþional al poporului evreu ºi centrul sãu. Dacã regele avea un loc central
în tot ce se desfãºura la templu, aceasta se datora, în primul rând,
faptului cã regele era stãpânul principal, iar rolul sãu era de conducãtor
secund al lui Dumnezeu. Chiar dacã regele nu era preot ºi nici nu
îndeplinea vreo funcþie sacerdotalã, asigura totuºi cã toate acestea la un
loc aveau un caracter eminamente sacru.

La întoarcerea din exil, templul a devenit centrul vieþii naþionale ºi
religioase a lui Israel. El era pentru evrei locul unde Dumnezeu locuia în
mijlocul poporului sãu. În 1Rg 8,10-13 se fac referinþe la faptul cã un nor,
semn al prezenþei lui Dumnezeu, a umplut templul . În mijlocul55

întunericului, care cuprinsese întreg pãmântul, micuþa colinã a Sionului
era asemenea unui far puternic care rãzbate ºi iradiazã lumina sa în
bezna ce cuprinsese de mult lumea pãgânã. Aceastã luminã însemna
religia ºi cunoaºterea Dumnezeului cel unic ºi atotputernic. Aceasta a fost
marea contribuþie a unui oraº modest, dar puternic prin implicaþiile sale
în soarta lumii. Templul de la Ierusalim ºi-a fãcut cunoscute lumii întregi
ideile religioase importante: monoteismul pur, moralismul ºi aºteptarea
mesianicã. De fapt, aceste trei puncte fundamentale au contribuit în mod
substanþial la importanþa crescândã a Templului, atât din punct de vedere
religios, cât ºi din punct de vedere al credinþei iudaice. Ierusalimul a
îndeplinit, de-a lungul vremii, rolul de cetatea lui Dumnezeu . 56

Þinând cont de toate acestea, Ierusalimul ºi templul au devenit
imaginea vie a providenþei ºi locul preferat al manifestãrilor puterii ºi
autoritãþii lui Dumnezeu, a bunãtãþii ºi dreptãþii sale, a înþelepciunii ºi
bunãtãþii sale, pânã când la orizont îºi va face apariþia sacrificiul suprem
al Mântuitorului nostru, care va pune hotar definitiv lumii vechi.
Ierusalimul continuã ºi dupã aceea sã rãmânã cetatea sfântã pentru toþi
evreii, care nu-ºi puteau închipui o altã fericire mai mare, decât sã fie

 Cf. V. PETERCA, „Ein midraschartiges Auslegungsbeispiel zugunsten Salomos. 1 Kön55

8,12-13 / 3 Reg 8,53a”, BZ 31 (1987) 270-275.
 Cf. Ps 87,3.56
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îngropaþi ºi ei împreunã cu pãrinþii lor în valea lui Iosafat . De fapt,57

începând cu acest moment, Ierusalimul a devenit patria tuturor, mai întâi
a evreilor, dar ºi a creºtinilor, pe care Cristos i-a stropit cu sângele sãu de
pe lemnul crucii. Sub stãruinþa apostolilor, care este comparabilã cu cea
a profeþilor din Vechiul Testament de odinioarã, Ierusalimul a devenit de
mult imaginea plinã de viaþã a Bisericii creºtine ºi, implicit, a cerului.

Aº dori sã închei cu un citat luat tot din psalmi, ca sã arãt dragostea ºi
respectul evreului biblic pentru templul sãu: „Domnul a ales Sionul ºi a
dorit sã-ºi aºeze acolo lãcaºul sãu, spunând: «Acesta este locul meu de
odihnã în veac de veac! Aici voi sãlãºlui, cãci aºa a fost dorinþa mea. Voi
binecuvânta din belºug Sionul, iar pe sãracii lui îi voi sãtura de pâine!»”
(Ps 132,13-15).

 Etimologic, aceastã expresie înseamnã „Iahve judecã” ºi este numele simbolic al57

locului unde Dumnezeu judecã toate naþiunile. Mai este numitã ºi „Valea deciziei”, care
este similarã cu Valea Cedronului, care se aflã la sud-est de templu. Acest nume apare de-
abia în secolul al IV-lea d.C. Cf. Bible de Jérusalem, nota de la Ioel 4,2.
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Câteva semnificaþii simbolice 

ºi puterea lor de edificare moralã

Prof. dr. pr. Gheorghe POPA
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Studiul de faþã are ca scop interpretarea arhitecturii ecleziale ortodoxe
din perspectiva semnificaþiilor sale simbolice ºi a puterii lor de edificare
moralã a credincioºilor. 

Considerãm cã o asemenea interpretare reprezintã astãzi o exigenþã
atât pentru arhitecþii responsabili de zidirea unei biserici, cât ºi pentru
„arhitecþii din amvon”, adicã pentru preoþii responsabili de zidirea
„bisericilor vii” reprezentate de fiecare credincios în parte. Aceastã
exigenþã se impune cu atât mai mult cu cât existã o rupturã majorã între
fascinaþia arhitecþilor pentru modernitate ºi modul în care teologii înþeleg
ºi interpreteazã sensul ºi semnificaþiile unui lãcaº de cult .1

În general, interpretarea spaþiului arhitectural eclezial este dificilã,
întrucât existã permanent tentaþia „originalitãþii” ºi a opiniilor personale,
în detrimentul datelor prealabile ale Tradiþiei, care au inspirat ºi
determinat structurarea acestui spaþiu. Astãzi, în mod deosebit, datele
prealabile ale spaþiului arhitectural eclezial, care îi motiveazã însãºi
existenþa ºi rostul sãu în comunitatea creºtinã, sunt trecute sub tãcere,
locul lor luându-l doar aspectele estetice, funcþionale ºi strict
arhitecturale.

Aceastã mutare de accent s-a datorat mai multor cauze ce þin de
evoluþia mentalitãþilor în contexte culturale, religioase, politice, economice
ºi sociale diverse, însã una dintre cauzele majore ale ocultãrii datelor
prealabile ale arhitecturii ecleziale a fost abandonarea interpretãrii sale
simbolice, specificã mistagogiilor, adicã scrierilor sfinþilor pãrinþi din
perioada unitãþii ecumenice a Bisericii. Acestea prezentau organizarea
spaþiului eclezial, în primul rând, din perspectiva semnificaþiei sale
simbolice ºi spirituale, ºi apoi din perspectivã strict arhitecturalã.

Plecând de la aceste câteva consideraþii preliminare, vom sublinia în
cele ce urmeazã câteva dintre aceste semnificaþii pe care le considerãm

 Mihaela PALADE, O posibilã erminie arhitecturalã – alcãtuirea bisericilor din spaþiul1

ortodox, Sofia, Bucureºti 2004, 8.
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deosebit de importante, atât pentru reflecþia teologicã, cât ºi pentru viaþa
moralã ºi spiritualã creºtinã.

1. Biserica este casa lui Dumnezeu

Biserica este numitã „casã a lui Dumnezeu” de sfântul apostol Pavel.
În Epistola I cãtre Timotei, el i se adreseazã lui Timotei astfel: „Îþi scriu
aceasta... ca sã ºtii, dacã zãbovesc, cum trebuie sã petreci în casa lui
Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu” (1Tim 3,15).

În aceeaºi epistolã, sfântul Pavel îl numeºte pe Dumnezeu „Împãratul
împãraþilor ºi Domnul domnilor, cel ce singur are nemurire ºi locuieºte
întru luminã neapropiatã; pe care nu l-a vãzut nimeni dintre oameni, nici
nu poate sã-l vadã, a cãruia este cinstea ºi puterea veºnicã” (1Tim 6,15-
16).

Pãrintele profesor Stãniloae considerã cã acest verset este un imn
liturgic ce se rostea în „biserici” încã din timpul apostolic ºi el a fost
inspirat de tradiþia iudaicã, din care s-au preluat ºi alte elemente în cultul
creºtin . 2

La masa pascalã iudaicã, ce avea loc seara, se spunea: „Binecuvântat
este Dumnezeul nostru. Binecuvântat eºti, Împãrate al universului”.

Deci Dumnezeu este Împãratul universului, locuieºte în lumina cea
neapropiatã, dar, în acelaºi timp, el îºi descoperã slava sa într-un anumit
timp, timpul liturgic, ºi într-un anumit spaþiu, spaþiul sacru. 

Din punct de vedere biblic ºi patristic, timpul ºi spaþiul nu sunt forme
pure ale gândirii umane. Dimpotrivã, ele au o consistenþã obiectivã,
pentru cã sunt douã realitãþi create de Dumnezeu. Fiind create de
Dumnezeu, ele au un sens pozitiv, însã depinde de libertatea omului ca
timpul sã se transforme în Liturghie, iar spaþiul sã se transforme în
bisericã. În Sfânta Scripturã, acest lucru se poate observa destul de clar.
Geneza exprimã într-un mod sugestiv faptul cã prima zi a omului în
Cosmos a fost o zi liturgicã, o zi de sãrbãtoare, în care Dumnezeu se
„odihneºte” în inima omului, iar omul se „odihneºte” în Dumnezeu (Gen
2,3).

Aceasta înseamnã cã, deºi existã în propriul sãu timp, omul nu este
singur, ci împreunã cu Dumnezeu. De aceea, timpul nu este opus veºniciei,
iar veºnicia nu este nici înainte, nici dupã timp, ci este tocmai prezenþa lui

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova 1986,2

34.
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Dumnezeu spre care omul poate sã se deschidã , cu ajutorul harului3

Duhului Sfânt. Prezenþa lui Dumnezeu nu se manifestã însã doar într-un
„acum” liturgic, ci ºi într-un „aici”, adicã într-un spaþiu binecuvântat ºi
sfinþit de prezenþa sa haricã. Vom încerca sã argumentãm biblic ºi
patristic aceste afirmaþii.

Geneza vorbeºte de un spaþiu sãdit de însuºi Dumnezeu în Eden, spre
Rãsãrit, în care l-a aºezat „acolo pe omul pe care-l zidise” (Gen 2,8). În
acest spaþiu, Dumnezeu se plimbã „în rãcoarea serii”, iar omul auzea
„paºii sãi”.

Folosind o metodã de interpretare specificã, metoda „tipologicã” , sfinþii4

pãrinþi au vãzut în grãdina sãditã în Eden o prefigurare (ðñïôýðùógéò) a
Bisericii ca locaº sfinþit de prezenþa lui Dumnezeu. În mijlocul grãdinii,
arborele vieþii îl prefigura pe Hristos, iar cele patru râuri prefigurau cele
patru Evanghelii . 5

În afarã de grãdina Edenului, sfinþii pãrinþi s-au oprit ºi asupra altor
prefigurãri ale Bisericii, ca spaþiu sacru, cum sunt: arca lui Noe, cortul
sfânt, templul lui Solomon. Ne-am oprit la acestea întrucât ni se par cele
mai semnificative. 

Arca lui Noe nu a fost o invenþie a acestuia, ci construcþia ei, în cele mai
mici amãnunte, a fost inspiratã (Gen 6,14-16). Prin arca lui Noe,
Dumnezeu a salvat umanitatea de la moartea ei definitivã ºi a reiterat
porunca datã lui Adam în paradis. 

De aceastã datã însã, structura ontologicã a umanitãþii este modificatã.
De aceea, ºi porunca sau, mai bine spus, binecuvântarea, este puþin
diferitã. Dumnezeu nu mai spune „creºteþi ºi vã înmulþiþi”, ci „naºteþi ºi vã
înmulþiþi ºi vã rãspândiþi pe pãmânt ºi-l stãpâniþi” (Gen 9,7). Este o
binecuvântare care se referã clar la ipostasul biologic al omului, la
supravieþuirea sa. Acest lucru se poate observa ºi din faptul cã omului îi
este permis sã se hrãneascã „cu tot ce se miºcã ºi trãieºte”. 

Suferinþa intrase deja în istorie, Cain îl ucisese pe Abel, se vãrsase
sânge, ºi omul singur nu mai putea sã depãºeascã aceastã condiþie.

 Paul EVDOKIMOV, L’Orthodoxie, Neuchâtel 1965, 206.3

 Interpretarea tipologicã o gãsim ºi în epistolele sfântului apostol Pavel. Metoda4

aceasta pleacã de la principiul unei similitudini de structurã între douã evenimente, dintre
care unul este istoric, adicã face parte din istoria mântuirii, iar altul face parte din
experienþa prezentului. Aceastã analogie nu se situeazã pe planul „vertical” al alegoriilor
lui Filon, ci pe axul „orizontal” al timpului. Cf. Pierre BÜHLER, ed., Les „clairs-obscurs” de
l’Écriture. Un dossier interdisciplinaire d’herméneutique biblique, Montpellier 1996, 235.

 „Plantata est Ecclesia, paradisius in hoc mundo”, IRINEU DE LYON, Adversus haereses,5

5, 20, 2: PG 7, 1178, apud Henri DE LUBAC, Catholicisme, Cerf, Paris 1952, 150.
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Dumnezeu face legãmânt cu Noe cã nu va mai pustii pãmântul cu potop,
iar semnul acestui legãmânt va fi curcubeul. „Va fi, deci, curcubeul meu
în nori ºi-l voi vedea, ºi-mi voi aduce aminte de legãmântul veºnic dintre
mine ºi pãmânt” (Gen9,16). 

Evident cã textul este metaforic, deoarece, în limbaj biblic, „amintirea
lui Dumnezeu” însemnã întoarcerea lui spre lume, prin puterea harului
sãu, care menþine lumea ºi îi dã viaþã. 

Pentru om, a trãi înseamnã, aºadar, a trãi în „amintirea lui
Dumnezeu”, iar a muri înseamnã a cãdea din aceasta . 6

Harul lui Dumnezeu, care dã viaþã, se aseamãnã, în textul citat, cu
lumina care, trecând printr-o picãturã de apã, se transformã sau se
ipostaziazã în cele ºapte culori ale curcubeului. 

Curcubeul va fi, deci, pentru Noe ºi urmaºii sãi, un semn al „aducerii
aminte” ºi o invitaþie la ceea ce am putea numi „memorial liturgic” în care
sunt angajaþi atât omul, cât ºi creaþia. Curcubeul va pãstra, de asemenea,
vie în conºtiinþa posteritãþii lui Noe „amintirea morþii”, dar ºi „salvarea”
din moarte prin bunãvoinþa lui Dumnezeu.

O altã prefigurare a Bisericii ca lãcaº sfinþit de prezenþa lui Dumnezeu
am spus cã este cortul sfânt . 7

Ca ºi arca lui Noe, construcþia lui a fost inspiratã de Dumnezeu. „Cortul
ºi toate vasele ºi obiectele lui sã le faci dupã modelul ce-þi voi arãta eu” (Ex
24,9). 

Cortul era împãrþit în douã încãperi, Sfânta ºi Sfânta Sfintelor,
despãrþite printr-o perdea, iar în Sfânta Sfintelor era aºezat chivotul legii
ºi în chivot erau tablele legii. Chivotul era strãjuit de doi heruvimi. „Între
cei doi heruvimi, de deasupra chivotului legii, mã voi descoperi þie ºi îþi voi
grãi de toate câte am a porunci prin tine fiilor lui Israel”, îi spune
Dumnezeu lui Moise (Ex 25,22).

Este destul de evident cã modelul dupã care era construit cortul este
paradisul, ºi el anticipa spaþiul sacru al bisericii. Sfinþii pãrinþi au
interpretat în perspectiva învierii textul de mai sus, Chivotul prefigurând
mormântul din dimineaþa învierii, strãjuit de cei doi îngeri. 

Dupã ce cortul a fost pregãtit cu toate obiectele sale, el a fost sfinþit ºi
s-a umplut de slava lui Dumnezeu. 

Atunci un nor a acoperit cortul adunãrii ºi lãcaºul s-a umplut de slava

Domnului (...) În tot timpul cãlãtoriei fiilor lui Israel, când se ridica norul de

 Al. SCHMEMANN, L’Eucharistie, Sacrament du Royaume, Paris 1985, 131.6

 ORIGENE, Exod, 9, 3, apud Henri DE LUBAC, Catholicisme, 151.7
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pe cort, atunci plecau la drum (...) Pentru cã, tot timpul cãlãtoriei, ziua stãtea

peste cort norul Domnului, iar noaptea se afla peste el foc, înaintea ochilor

întregii case a lui Israel (Ex 40,34.36.38).

Dupã ce a ajuns în Þara Fãgãduinþei, poporul Israel va construi templul
prin regele Solomon, cãruia Dumnezeu i-a dat înþelepciune „mai presus de
înþelepciunea tuturor fiilor Rãsãritului” (1Rg 4,30). Templul a fost, la
rândul sãu, inspirat, întrucât a pãstrat aceeaºi formã a cortului sfânt,
dublându-i, însã, dimensiunile.

Domnul a zis cãtre Solomon: 

Iatã, tu-mi zideºti casã; dacã te vei purta dupã legile mele ºi vei umbla dupã

hotãrârile mele ºi vei pãzi toate poruncile mele, lucrând dupã ele, atunci îmi

voi împlini ºi eu cu tine cuvântul meu, pe care l-am grãit cãtre David, tatãl tãu.

Voi locui în mijlocul fiilor lui Israel ºi nu voi pãrãsi pe poporul meu, Israel (1Rg

4,12-13).

Când templul a fost gata, Solomon a vorbit poporului: 

Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a grãit cu gura sa cãtre

David, tatãl meu, ceea ce astãzi a împlinit cu mâna sa! El a zis: Din ziua în care

am scos poporul meu Israel din Egipt, nu mi-am ales cetate în nici una dintre

seminþiile lui Israel, unde sã fie ziditã casa în care sã petreacã numele meu;

dar apoi am ales Ierusalimul pentru petrecerea numelui meu (...) Eu am urmat

în locul tatãlui meu, David, ºi am ºezut pe tronul lui Israel, precum Domnul a

zis, ºi am zidit templul numelui Domnului Dumnezeului lui Israel (1Rg 8,15-

16.20).

În templu, preoþii au aºezat chivotul legii ºi toate lucrurile sfinte care
erau în cort. 

Preoþii au aºezat chivotul cu legea Domnului la locul lui, în „Sfânta
Sfintelor din templu, sub aripile heruvimilor” (1Rg 8,6), ºi apoi, când
preoþii au ieºit din lãcaºul sfânt, un nor a umplut templul Domnului (v.
10). 

Aºadar, spaþiul templului a fost sfinþit prin nor (adicã prin harul
Duhului Sfânt, spun sfinþii pãrinþi), iar Solomon a rostit atunci una dintre
cele mai frumoase rugãciuni, prezente în Vechiul Testament. Dincolo de
cuvinte, se poate observa perspectiva mesianicã a lucrãrii lui Solomon ºi
anticiparea întrupãrii ºi zidirii bisericii creºtine: 

ªi acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel – spune Solomon –, sã împlineºti ceea

ce ai grãit cu robul tãu, David, tatãl meu, zicând: „Nu-þi va lipsi niciodatã

înaintea mea un urmaº, care sã ºadã pe tronul lui Israel, dacã fiii tãi îºi vor

pãzi drumul lor, purtându-se aºa cum te-ai purtat tu înaintea Mea!” ªi acum,

Doamne Dumnezeul lui Israel, fã sã se adevereascã cuvântul tãu, care l-ai grãit
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cu robul tãu, David, tatãl meu! Oare adevãrat sã fie cã Domnul va locui cu

oamenii pe pãmânt? Cerul ºi cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puþin acest

templu pe care l-am zidit numelui tãu. Însã cautã la rugãciunea robului tãu ºi

la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu! Ascultã strigarea robului tãu ºi la

cererea lui, Doamne, Dumnezeul meu! Ascultã strigarea ºi rugãciunea lui, cu

care se roagã astãzi. Sã-þi fie ochii tãi deschiºi ziua ºi noaptea la templul

acesta, la acest loc, pentru care tu ai zis: „Numele meu va fi acolo”; sã asculþi

strigarea ºi rugãciunea cu care robul tãu se va ruga în locul acesta; sã asculþi

rugãciunea robului tãu ºi a poporului tãu, Israel, când ei se vor ruga în locul

acesta; sã asculþi din locul ºederii tale cel din ceruri, sã asculþi ºi sã miluieºti

(1Rg 8,25-30).

Aºadar Biserica, lãcaºul sfinþit al creºtinilor, îºi are modelul nevãzut
ºi transcendent în paradisul ceresc, care este împãrãþia Sfintei Treimi, iar
în timp ea este prefiguratã de reprezentãrile sensibile ale paradisului
pierdut, arcei lui Noe, cortului sfânt, templului lui Solomon. De aceea,
biserica creºtinã, ca lãcaº de închinare, nu este o construcþie
întâmplãtoare, ci ea a preluat întreaga semnificaþie simbolicã ce a
precedat-o din istoria lui Israel, dar, în interiorul ei, Dumnezeu nu va fi
prezentat doar prin „Numele sãu” ºi prin „Lege”, ci prin umanitatea
asumatã ºi îndumnezeitã a Cuvântului sãu. Cu alte cuvinte, prezenþa lui
Dumnezeu în biserica creºtinã nu va mai fi simbolicã, ci sacramentalã.
Biserica devine cu adevãrat „Casa lui Dumnezeu” pierdutã în Adam ºi
regãsitã în Hristos. De aceea, atunci când ne apropiem de o bisericã, când
vrem sã determinãm arhitectura sa ºi expresia sa artisticã, trebuie sã
þinem cont de aceastã evoluþie istoricã a ideii de „templu”. 

Paradisul terestru, arca lui Noe, cortul sfânt, templul lui Solomon ºi,
în sfârºit, biserica creºtinã reprezintã, înainte de toate, un spaþiu
organizat ºi „consacrat”. În acest spaþiu, Dumnezeu se întâlneºte cu omul.
Despre aceastã „consacrare” ne vorbeºte ºi ritualul de sfinþire a unei
biserici. 

La începutul acestui ritual, episcopul aprinde o lumânare, expresia
luminii din ziua dintâi, ºi apoi înconjoarã cu comunitatea biserica,
delimitând „cercul” în care se va arãta slava lui Dumnezeu. Ajungând în
faþa uºii de la intrare, episcopul citeazã din Psalmul 23: „Ridicaþi,
cãpetenii, porþile voastre ºi vã ridicaþi porþile veºnice ºi va intra Împãratul
slavei”. În interiorul bisericii, cineva întreabã: „Cine este acesta,
Împãratul slavei?” Episcopul, reprezentând în mod vizibil pe Hristos ºi
lucrarea sa tainicã, sfinþitoare rãspunde: „Domnul cel tare ºi puternic,
Domnul puterilor, acesta este Împãratul slavei”. Uºile bisericii se deschid,
apoi, spre interior, simbolizând cã Hristos, Împãratul, nu intrã decât dacã
i se deschide. 
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Intrând în bisericã, aceasta devine „Casa lui Dumnezeu” prin invocarea
Duhului Sfânt . Centrul acestei „case” este altarul (locul înalt) în care se8

aflã masa de jertfã, pe masã se aflã chivotul, iar în chivot, Euharistia,
„pâinea care s-a coborât din cer”, care în Vechiul Testament a fost
prefiguratã prin mana din pustiu. 

Dacã, pentru evrei, templul era singurul loc în care se arãta slava lui
Dumnezeu ºi, de aceea, fiecare evreu trebuia sã facã pelerinaj la templu,
pentru creºtini, biserica nu va mai fi circumscrisã geografic, ci doar
spaþial. Fiecare spaþiu „consacrat”, sfinþit prin epicleza euharisticã, va
deveni bisericã, loc al prezenþei lui Hristos ºi al comuniunii cu el. 

Orice bisericã devine astfel „Muntele cel sfânt al Sionului”, „centru al
lumii” ºi „pom al vieþii”. Acest lucru îl va preciza Mântuitorul în dialogul
sãu cu femeia samariteanã: „Femeie, crede-mã cã vine ceasul când nici pe
muntele acesta, nici în Ierusalim nu vã veþi închina Tatãlui (...) Vine
ceasul, ºi acum este, când adevãraþii închinãtori se vor închina Tatãlui în
duh ºi în adevãr [adicã în Duhul Sfânt ºi în Hristos], cã ºi Tatãl astfel de
închinãtori îºi doreºte” (In 4,21.23). 

Bisericile creºtine nu sunt, aºadar, centre geografice, ci centre
spirituale, icoane ale cosmosului transfigurat ºi ale împãrãþiei escatologice
a lui Dumnezeu. 

În tradiþia creºtinã, nu templul, ci Golgota reprezintã centrul liturgic
al creaþiei, pentru cã, dupã Origene, crucea a fost înãlþatã pe locul în care
se afla mormântul lui Adam .9

În bisericã, Golgota este reprezentatã de altarul pe care se aflã
permanent Hristos în stare de jertfã sub chipul pâinii ºi al vinului
euharistic. În centrul altarului, masa sfântã este aºezatã pe moaºtele
sfinþilor, care anticipeazã, în timp, trupurile înduhovnicite ale Paºtelui
viitor. Aceastã idee este preluatã, de fapt, din Apocalips. Când Mielul
înjunghiat, adicã Hristos în stare de jertfã, a deschis „pecetea a cincea”,
îngerul a vãzut „sub jertfelnic sufletele celor înjunghiaþi pentru cuvântul
lui Dumnezeu ºi pentru mãrturia pe care au dat-o” (Ap 6,9).

Nicolae Cabasila, plecând de la aceastã imagine, va afirma cã
adevãratul altar nu-l reprezintã piatra, ci moaºtele sfinþilor. De aceea,
fãrã moaºtele sfinþilor, nu se poate sfinþi un altar ºi nu se poate sãvârºi
Euharistia. Aceasta nu înseamnã cã Euharistia este dependentã de sfinþi,
ci cã sfinþii au devenit sfinþi prin Euharistie. 

 Cf. Paul EVDOKIMOV, L’Orthodoxie, 213.8

 ORIGENE, Comm. in. Matt: PG 13, 1777, apud Paul EVDOKIMOV, L’Orthodoxie, 211.9
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Euharistia este, aºadar, taina care constituie, în mod fundamental,
Biserica ºi prin ea se transfigureazã omul ºi întreaga creaþie. 

Datoritã acestui fapt, în teologia patristicã, Euharistia sãvârºitã în
Bisericã devine centrul în jurul cãruia graviteazã întreaga viaþã creºtinã.
„Dupã sfânta Împãrtãºanie, scrie Nicolae Cabasila, nu mai este loc unde
sã pãºeºti, de aceea, trebuie sã te opreºti aici ºi sã te gândeºti cum sã faci,
ca sã poþi pãstra, pânã la sfârºit, comoara pe care ai dobândit-o” .10

Evident cã existã situaþii în care Euharistia se poate sãvârºi în afara
bisericii ca lãcaº în care se adunã, în mod obiºnuit, comunitatea eclezialã.
Nu vom aborda aceste situaþii, pentru cã intenþia noastrã a fost doar sã
subliniem faptul cã biserica, mai ales în spaþiul rãsãritean, nu este o
construcþie arbitrarã ºi supusã doar imaginaþiei creatoare a unui artist
(arhitect sau pictor), ci ea reprezintã, în mod vãzut ºi anticipat, icoana
împãrãþiei lui Dumnezeu. Tot ce se aflã în Bisericã are o motivaþie biblicã
ºi teologicã. Sfinþii pãrinþi nu au inventat dupã bunul lor plac, ci doar au
transpus, într-un limbaj simbolic, absolut necesar pentru mistagogia
credinþei, evenimentele principale ale istoriei mântuirii.

2. Biserica ºi comunitatea credincioºilor

Evident cã o bisericã înþeleasã drept „Casã a lui Dumnezeu-Împãratul”
nu poate fi separatã niciodatã de comunitatea credincioºilor care se adunã
în ea. Comunitatea credincioºilor, adunatã în jurul potirului, în cadrul
sfintei Liturghii, este ea însãºi Bisericã. Termenul grec ¦êêëçóßá folosit
de primii creºtini pentru a defini comunitatea lor exprimã destul de clar
acest lucru. ¦êêëçóßá vine de la verbul ¦êêáëä care înseamnã chem,
convoc. 

Deci Biserica, în înþelesul sãu de comunitate a credincioºilor, nu este
„o simplã adunare sociologicã, o colectivitate cu un crez religios” , ci o11

adunare convocatã de Hristos, în casa sa, pentru a participa la cina cea de
tainã. Hristos însuºi se oferã credincioºilor ca mâncare ºi bãuturã ºi, prin
aceasta, comunitatea euharisticã devine un popor al lui Dumnezeu
„seminþie aleasã, preoþie împãrãteascã, neam sfânt” (1Pt 2,9). 

 Nicolae CABASILA, Despre viaþa în Hristos, 84-85, apud Dumitru Gh. RADU, Caracterul10

ecleziologic al Sfintelor Taine ºi problema intercomuniunii, tezã de doctorat, în Ortodoxia
30 (1-2/1978) 296. Cf. ºi Dumitru POPESCU, Ortodoxie ºi contemporaneitate, Bucureºti 1996,
95-107.

 Ioan BRIA, Liturghia dupã Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice ºi mãrturiei11

credinþei azi, Athena, Bucureºti 1996, 41.
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Comunitatea euharisticã din Bisericã era deja prefiguratã în Vechiul
Testament prin comunitatea culticã a lui Israel. Corespondentul ebraic al
cuvântului grec ¦êêëçóßá era qahal , care însemna adunarea poporului12

lui Israel, constituitã prin chemarea lui Dumnezeu ºi care fãcea din
poporul ales o unitate organicã. 

Acelaºi lucru va fi valabil, însã pe un alt plan, pentru comunitatea
creºtinã. Nimeni nu poate fi creºtin prin el însuºi, ca individ izolat, ci
numai „încorporat” în comunitatea eclezialã. Iniþial, aceastã comunitate
se identifica cu comunitatea apostolicã. De aceea, comuniunea cu apostolii
era fundamentalã pentru Biserica primarã, pentru cã ei reprezentau atât
cele douãsprezece seminþii ale lui Israel, cât ºi imaginea noului Israel,
care era comunitatea creºtinã.

Comunitatea creºtinã este o comunitate „hristoforã” ºi „pnevmatoforã”,
constituitã prin tainele de „iniþiere”: Botez, Mir ºi Euharistie, dar, în
acelaºi timp, este o comunitate orientatã escatologic spre împãrãþia lui
Dumnezeu. Constituirea ei, ca atare, nu se poate face decât în „casa” în
care este prezent Hristos în stare de jertfã curatã. 

Prezenþa lui Hristos în comunitatea eclezialã ºi în lãcaºul bisericii, ca
ºi orientarea lor escatologicã, este sugeratã atât prin arhitectura ºi pictura
bisericii, cât ºi prin actele liturgice sãvârºite în spaþiul ei. Evident cã nu
putem intra aici în amãnunte, însã câteva aspecte ce se leagã intim de
subiectul nostru trebuie subliniate .13

Fiecare individ uman care se naºte ca ipostas „biologic” într-o familie
creºtinã este „renãscut” ca „ipostas eclezial”  în Bisericã, înþeleasã atât14

ca lãcaº de închinare, cât ºi ca o comunitate euharisticã adunatã în
Hristos prin Duhul Sfânt. 

În tradiþia sacramentalã a Bisericii Ortodoxe, taina Mirungerii este
încadratã în taina Botezului, subliniindu-se prin aceasta legãtura ºi
unitatea profundã dintre lucrarea lui Hristos ºi a Duhului Sfânt în
Bisericã, sau, cu alte cuvinte, legãtura intimã dintre hristologie ºi
pnevmatologie. Aceste prime douã taine se sãvârºesc în pridvorul bisericii,
care simbolizeazã lumea aceasta, timpul ºi spaþiul creat întru care suntem

 Nouveau dictionnaire biblique, 381.12

 Pentru semnificaþia teologicã a artei ecleziale, cf. Pavel FLORENSKY, Iconostasul,13

Anastasia, Bucureºti 1994; Nichifor CRAINIC, Nostalgia Paradisului, Moldova, Iaºi 1994;
Mihail DIACONESCU, Prelegeri de esteticã a Ortodoxiei, Porto-Franco, Galaþi 1996; Paul
EVDOKIMOV, Arta icoanei, o teologie a frumuseþii, Meridiane, Bucureºti 1993; Leonid
USPENSKY, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxã, Anastasia, Bucureºti 1994.

 Aceste expresii sunt preluate de la teologul grec Ioannis ZIZIOULAS, Fiinþa eclesialã,14

Ed. Bizantinã, Bucureºti 1966, 46 ºi 50.



78

circumscriºi ca fiinþe biologice ºi spirituale. De aceea, în pridvorul
bisericii, conform erminiei bizantine, se picteazã calendarul, pentru a
puncta timpul liturgic, începând cu luna septembrie (Naºterea Maicii
Domnului) ºi sfârºindu-se cu august (Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul). 

Sãvârºirea tainei Botezului ºi a tainei Mirungerii, în pridvor, semnificã,
aºadar, atât naºterea, cât ºi renaºterea noastrã într-un timp punctat deja
de icoanele tuturor sfinþilor ºi orientat escatologic spre împãrãþia lui
Dumnezeu ca împãrãþie a comuniunii desãvârºite.

Dupã sãvârºirea celor douã sfinte taine, noul botezat este condus de
naºi (pãrinþii sãi spirituali) spre altar, trecând prin pronaosul ºi naosul
bisericii. 

Pronaosul semnificã timpul istoric al bisericii, dar ºi timpul devenirii
creºtinului, de aceea, se picteazã în el scene din istoria Bisericii. 

Naosul simbolizeazã sfinþirea timpului istoric prin deschiderea lui spre
eonul escatologic. De aceea, întotdeauna pe bolta din naosul bisericii se
picteazã Mântuitorul Hristos binecuvântând lumea. 

Pãrintele Dumitru Stãniloae afirmã cã aceastã imagine nu exprimã „un
transcendent (anonim) care coboarã (dupã expresia lui Lucian Blaga), ci
pe Dumnezeul cel personal care îmbrãþiºeazã cu iubire comunitatea
pentru a o atrage la viaþa sa, îndumnezeind-o” . Naosul este separat de15

altar prin iconostas, a cãrui prefigurare în Vechiul Testament era
perdeaua care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor. 

În altar se intrã prin douã uºi laterale pe care sunt pictaþi cei doi
arhangheli Mihail ºi Gabriel, primul cu sabie de foc, sugerând paradisul
pierdut prin pãcat, ºi al doilea cu crini în mânã, simbolizând paradisul
regãsit în Hristos. 

Intrarea centralã în altar, prin uºile împãrãteºti, pe care este pictatã
icoana Bunei-Vestiri, sugereazã cã prin Maica Domnului s-au deschis din
nou porþile noului paradis în care ne aºteaptã Hristos. 

Copilul nou-botezat este împãrtãºit cu trupul ºi sângele lui Hristos
înaintea uºilor împãrãteºti, pregustând încã de acum, din timpul istoric,
bucuria comuniunii escatologice, iar drumul parcurs din pridvor, unde se
sãvârºeºte taina Botezului ºi a Mirungerii, spre altar, simbolizeazã
ascensiunea sa din timpul ºi spaþiul istoric spre împãrãþia lui Dumnezeu.
Aceastã ascensiune este sugeratã ºi de faptul cã în bisericile ortodoxe se
urcã de obicei, în trepte, din pridvor spre altarul pe care se aflã permanent
Hristosul euharistic. 

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi comuniune în Liturghia ortodoxã, 37.15
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Trebuie sã precizãm foarte clar, în acest context, cã tot ceea ce se
petrece în lãcaºul de cult, în care se adunã comunitatea credincioºilor, nu
are doar o semnificaþie simbolicã. Toate obiectele din bisericã 

nu sunt simple simboluri, în sensul de imagini ale unor acþiuni spirituale

despãrþite de ele, ci ele sunt mijloace sensibile prin care se produc acele acþiuni,

fiind pline de ele, strãbãtute de ele. Pe mãsurã ce un credincios înainteazã în

viaþa duhovniceascã, el experiazã faptul cã, aflându-se în bisericã, se aflã în

interiorul crucii lui Hristos, sau al lui Hristos cel jertfit, care ne îmbrãþiºeazã

pe toþi, sau al lui Hristos care, deºi e înviat, face mereu pentru noi drumul

jertfei sau al crucii spre înviere .16

3. Biserica – spaþiu al edificãrii morale

3.1. O nouã „forma mentis”

Comuniunea cu Hristos în Duhul Sfânt, trãitã în mod integral în
Bisericã, transformã, aºadar, treptat ºi neagresiv fiinþa umanã ºi conduce,
în final, la o nouã „forma mentis”. Viaþa exemplarã a sfinþilor, ca ºi
întreaga culturã ºi spiritualitate creºtinã sunt o dovadã în acest sens. 

Centrul unificator al acestei noi forme a minþii este, aºa cum am
subliniat, Hristos, iar puterea sa transfiguratoare este harul Duhului
Sfânt. Omul devine astfel o fiinþã hristologicã ºi pnevmatologicã, adicã o
fiinþã care inspirã ºi respirã în Duhul lui Hristos. Deschiderea sa spre
comuniunea cu Dumnezeu ºi cu lumea în care trãieºte nu mai este
funcþionalã, ci ontologicã ºi existenþialã. 

Omul înnoit spiritual prin comuniunea cu Hristos devine, la rândul
sãu, un centru unificator ºi pacificator al mediului sãu existenþial,
întrucât relaþiile sale cu lumea nu se mai întemeiazã doar pe coordonate
„raþionale”, „psihologice” sau „sentimentale”, ci pe credinþa în Fiul lui
Dumnezeu, care a iubit lumea pânã la jertfa supremã. Pentru el, credinþa
în Dumnezeu nu este o realitate abstractã, nici o realitate psihologicã sau,
cu alte cuvinte, un simplu fenomen al psihicului, ci o realitate existenþialã
care se naºte din comuniunea cu Hristos, în Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte,
omul înnoit spiritual, omul duhovnicesc nu este doar „convins”, pe calea
argumentelor raþionale sau psihologice, de necesitatea credinþei în
Dumnezeu, ci este „pãtruns” de credinþã, aºa cum aerul pãtrunde în toþi
porii plãmânului sãu. De aceea, credinþa lui, în relaþiile sale cu lumea, nu
se manifestã agresiv ºi fanatic, pentru cã izvorul ºi puterea manifestãrii
sale nu este eu-l sãu egocentric, ci harul Duhului Sfânt.

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi comuniune în Liturghia ortodoxã, 43.16
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Mintea unui asemenea om, înnoitã prin Hristos, nu este doar pãtrunsã
de credinþa autenticã ci ºi deschisã escatologic spre împãrãþia lui
Dumnezeu, adicã este o minte pãtrunsã de speranþã. Speranþa sa nu este,
însã, utopicã ºi nerealistã, ci profund ancoratã în realitatea istoricã ºi
existenþialã.

Spre deosebire de speranþa utopicã ce se naºte din dorinþa omului de
a cunoaºte viitorul ºi a-ºi proiecta în viitor dorinþele ºi aspiraþiile sale,
pentru a suporta uneori mai uºor povara ºi obscuritatea prezentului,
speranþa creºtinã, ca ºi credinþa din care se naºte, este o realitate
dinamicã, înscrisã în realitatea timpului ºi spaþiului liturgic. În orizontul
acestui timp se anticipeazã împãrãþia lui Dumnezeu, dar se ºi
actualizeazã misterul pascal al lui Hristos, trecerea sa din moarte la
înviere. 

Învierea lui Hristos, biruinþa sa asupra morþii, constituie, aºadar,
fundamentul speranþei creºtine. De aceea, putem spune cã speranþa
creºtinã se miºcã între trecutul împlinit în Hristos ºi viitorul escatologic
al comuniunii depline cu el; ea nu se identificã cu utopia, cu simpla
speranþã a zilei de mâine, ci este o nãdejde rãstignitã cu Hristos, prin care
creºtinul se deschide darului suprem al învierii, care este comuniunea. Cu
alte cuvinte, crucea este semnul distinctiv al speranþei creºtine ºi ea
presupune atât un angajament istoric, cât ºi o deschidere spre viitorul
escatologic. 

Deci speranþa creºtinã nu înseamnã doar aºteptare incertã ºi plinã de
inerþie, ci izvor de putere pentru angajamentul istoric al creºtinului,
deoarece împãrãþia lui Dumnezeu, ca împãrãþie a comuniunii depline, pe
care el o aºteaptã, este deja prezentã în mod tainic în Bisericã.
Participarea la ea presupune efort permanent ºi asumarea unei
responsabilitãþi în interiorul realitãþii istorice. 

Asumarea acestei responsabilitãþi este determinatã, în al treilea rând,
de iubire, care, alãturi de credinþã ºi speranþã, este rodul suprem al
lucrãrii Duhului Sfânt în fiinþa creºtinului. De aceea, putem spune cã
noua „forma mentis” la care acesta ajunge, dupã ce a trecut prin etapele
ºi exigenþele disciplinei ascetice, în Bisericã, este o „forma mentis”
pãtrunsã de iubirea (�ãáÜðç) revãrsatã în ea de Duhul Sfânt. 

Noþiunea de �ãáÜðç o gãsim ºi în Septuaginta, fiind corespondentul
ebraicului aheb. Ea exprimã o iubire care depinde mai mult de voinþã
decât de sentiment ºi, de aceea, este, mai ales, expresia iubirii lui
Dumnezeu faþã de om; este iubirea care coboarã spre lume ca un act de
compasiune mântuitoare ce se va manifesta deplin în Hristos, solicitând
ºi aºteptând iubirea-rãspuns a omului. Rãspunsul la iubirea lui Hristos
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nu are însã numai o dimensiune verticalã, ca erosul platonic, ci ºi o
dimensiune orizontalã, orientatã spre semeni ºi întreaga creaþie.

3.2. Un nou mod de a fi împreunã

Fiinþa omului înnoit în Hristos devine, aºadar, un centru recapitulativ
al cosmosului, iar mintea adunatã în „inimã” devine un loc al comuniunii
ºi solidaritãþii intime cu toþi semenii. 

Mintea pãtrunsã de credinþã, de nãdejde ºi de dragoste faþã de Hristos
nu mai este o minte (íïØò) autarhicã sau autosuficientã, ci solidarã ºi
plinã de compasiune pentru toþi oamenii. „Ce este o inimã
compãtimitoare?”, se întreabã sfântul Isaac Sirul. 

Este o inimã care arde pentru întreaga creaþie: pentru oameni, pentru pãsãri,

pentru animale, pentru demoni, pentru orice fãpturã. Când ea se gândeºte la

ele, când le vede, ochii sãi se umplu de lacrimi. Atât de puternicã este

compasiunea sa, încât nu poate sã audã sau sã vadã cel mai mic rãu, sau cea

mai micã tristeþe în creaþie. De aceea, el [omul duhovnicesc] se roagã cu lacrimi

în fiecare moment pentru animalele fãrã raþiune (ëüãïò), pentru duºmanii

adevãrului ºi pentru cei care-i fac rãu, pentru ca ei sã fie pãziþi ºi iertaþi .17

Lectura acestui text ar putea trezi în mintea cititorului de astãzi
sentimente contradictorii, pentru cã, în primul rând, atitudinea exprimatã
în el pare puþin realistã ºi prea sentimentalã ºi, în al doilea rând, ea se
gãseºte la foarte puþini oameni. 

Într-adevãr, ea se gãseºte astãzi destul de rar, dar tocmai aceastã
atitudine a transformat „forma mentis” a antichitãþii greceºti ºi a instituit
în istorie un nou mod de a fi oamenii împreunã; este, evident, un mod
paradoxal în care fiecare parte poartã în ea întregul sau, cu alte cuvinte,
în „microcosmosul” minþii adunate în „inimã” este prezent întreg macro-
cosmosul.

Sfântul Macarie Egipteanul afirmã cã pentru acest nou mod de a fi
împreunã a venit Hristos: 

Domnul nostru a venit pentru a schimba, pentru a transforma, reînnoi ºi recrea

acest suflet care, prin pãcat, a fost distrus de patimi, ºi el l-a unit cu propriul

sãu Duh dumnezeiesc. El a venit sã punã în lucrare o nouã minte (íïØò), un

nou suflet (øõ÷Þ), ochi ºi urechi noi, o nouã limbã spiritualã [duhovniceascã],

cu alte cuvinte, oameni noi care cred în el . 18

 Apud Christos YANNARAS, La liberté de la morale, Labor et Fides, Genève 1982, 70.17

 Homélies Spirituelles, 44, 1, ed. Dorries, 291, apud Christos YANNARAS, La liberté de18

la morale, 70.
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Omul acesta „nou”, de care vorbeºte sfântul Macarie, nu mai este o
fiinþã singurã; el nu mai este un „individ” care face parte dintr-o sumã
aritmeticã de „indivizi”, ci este o persoanã ce cuprinde în sine toate
persoanele cu care Hristos însuºi se identificã. Sfântul Simeon Noul
Teolog exprimã acest nou mod de a fi împreunã prin imaginea unui lanþ
de aur în care fiecare persoanã este o verigã legatã de alte persoane prin
„credinþã, prin fapte ºi iubire” .19

Evident cã acest nou mod de a fi împreunã pe care ºi-l asumã un om
duhovnicesc nu exclude posibilitatea eºecului. Omul acesta se aflã pe
culmea spiritualizãrii umanului, dar aceastã culme este trãitã ca dar în
intimitatea unei cugetãri smerite ºi a unei conºtiinþe care-ºi simte
permanent nevrednicia. De aceea, în mod paradoxal, aceastã culme
rimeazã cu o smerenie supremã, cu un simþ al culpabilitãþii ºi
responsabilitãþii pentru tot ceea ce falsificã existenþa umanã. De aceea,
putem spune cã modul de a fi al omului hristofor ºi pnevmatofor nu este
idealist sau iluzoriu, ci este profund realist ºi responsabil. Este vorba,
însã, de un realism duhovnicesc întemeiat pe experienþa unei creºteri în
Duhul lui Hristos ºi în Bisericã, ºi nu pe experienþa afirmãrii de sine ºi
conformitatea cu normele exterioare ale unei etici convenþionale
individualiste ºi separatiste. 

Omul duhovnicesc este, în intimitatea conºtiinþei sale, unit cu Hristos
ºi în Hristos cu toþi semenii sãi. Mintea lui, spune Maxim Covsocalivitul,
este stãpânitã de lumina cunoºtinþei dumnezeieºti, care-l face sã fie
smerit, iar „inima i se face seninã ºi blândã ºi dã la ivealã roadele Duhului
Sfânt: bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, compãtimirea,
iubirea, smerenia ºi celelalte” .20

Intimitatea minþii, unitã cu Hristos în adâncul inimii, se face, aºadar,
cunoscutã prin roadele care se revarsã în afarã ºi care nu pot fi simþite cu
adevãrat decât de cei care ºi-au rãstignit, la rândul lor, „trupul” cu poftele
ºi cu patimile ºi au intrat în acelaºi orizont al unitãþii ºi al comuniunii.

Omul duhovnicesc, deºi este în comuniune cu toþi semenii sãi, în
rugãciunea sa, în relaþiile directe cu semenii, este discret ºi neagresiv, el
nu impune nimãnui nimic, nici chiar practicarea virtuþilor, pentru cã el nu
se intereseazã, de fapt, de virtute, ci de comuniunea cu Hristos ºi de
adevãrul omului purtãtor de Hristos. Personalitatea sa te cucereºte în

 SIMEON NOUL TEOLOG, Filocalia, VI, 61-62.19

 „Din viaþa cuviosului pãrintelui nostru Maxim Covsocalivitul”, în Filocalia, VIII, 544.20
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tãcere, aºa cum te cucereºte frumuseþea ºi verticalitatea unui stejar
înrãdãcinat profund în pãmânt pe mãsura deschiderii sale spre cer. 

Ceea ce ne atrage, de fapt, la noul mod de „a fi împreunã” trãit de un
om duhovnicesc este exigenþa sa faþã de sine însuºi ºi îngãduinþa sa faþã
de ceilalþi. Aceastã atitudine izvorãºte din experienþa drumului parcurs
de la suprafaþa minþii spre adâncul ei, în care se aflã Hristos, un drum
plin de obstacole ºi de amãgiri ale duhului celui rãu. 

Când duhul cel rãu se apropie de om, 

îi zãpãceºte mintea ºi o sãlbãticeºte; îi face inima asprã ºi o întunecã; îi

pricinuieºte fricã ºi mândrie; îi înãspreºte ochii, îi tulburã creierul, îi înfioarã

tot trupul; îi iscã prin nãlucire, în faþa ochilor, o luminã care nu strãluceºte ºi

care nu este curatã, ci roºie; îi scoate mintea din frâu ºi o îndrãceºte; îl miºcã

sã spunã cu gura cuvinte neputincioase ºi hulitoare. El [omul inspirat de duhul

cel rãu] nu cunoaºte deloc smerenia, nici plânsul ºi lacrima adevãratã, ci

întotdeauna se laudã cu bunãtãþile lui; e plin de slavã deºartã ºi fãrã înfrânare

ºi temere de Dumnezeu ºi, totodatã, e stãpânit de patimi .21

Am citat aici cuvintele sfântului Maxim Mãrturisitorul, care subliniazã
criteriile dupã care se recunoaºte omul care nu ºi-a actualizat încã, pe
calea disciplinei ascetice, disponibilitatea fiinþei sale pentru viaþa în
comuniune cu Dumnezeu ºi cu semenii. 

Faþã de un asemenea om, omul înnoit spiritual are o atitudine
compãtimitoare, pentru cã el nu identificã niciodatã persoana umanã cu
rãul pe care-l face; el urãºte rãul, dar iubeºte persoana în care Hristos se
aflã, de fapt, în agonie. În acest caz, singura atitudine ce dã roade pe
termen lung este respectarea deplinã a libertãþii personale. 

Aceastã atitudine, care exprimã cel mai bine noul mod de „a fi
împreunã” sau în comuniune, lipsit de prejudecãþi moraliste ºi
constrângãtoare, este o atitudine participativã la iubirea smeritã a lui cu
Hristos pe care un autor creºtin o surprinde astfel, într-un dialog al minþii
sale cu Hristos: 

Tu nu te-ai învrednicit sã cobori de pe cruce, spune el, când cei de jos îºi bãteau

joc de tine, strigându-þi: „Coboarã-te jos de pe cruce, vom vedea ºi vom crede!”

Tu nu te-ai învrednicit sã cobori, fiindcã nu voiai sã-i câºtigi printr-o minune,

ci aºteptând o credinþã liber consimþitã din partea lor, nicidecum prilejuitã de

un miracol. Ceea ce doreai tu cu ardoare era o dragoste liberã, iar nu extazul

unui rob fascinat de puterea ce i-a vârât pe veci frica-n oase .22

 „Din viaþa cuviosului pãrintelui nostru Maxim Covsocalivitul”, 544.21

 F. DOSTOIEVSKI, Fraþii Karamazov, III.22
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3.3. O nouã atitudine faþã de creaþie

Comuniunea omului cu Hristos în Duhul Sfânt transformã integral ºi
atitudinea faþã de creaþie. Pentru el, creaþia nu se mai identificã cu un
simplu dat neutru, cu o naturã obiectivã pe care poate sã o supunã
capriciilor ºi dorinþelor sale egoiste. 

Omul înnoit spiritual, prin comuniunea cu Hristos, devine preotul
creaþiei, iar creaþia, prin elementele euharistice, se transformã în trup al
lui Hristos. Datoritã acestui fapt, el nu mai identificã creaþia cu „materia”
brutã sau cu o „materie” (Üëç) coeternã cu Dumnezeu, ci o recunoaºte ca
„dar” care trebuie receptat printr-o atitudine contemplativã, ºi nu
posesivã.

Este un fapt demonstrat cã atitudinea contemplativã a omului
determinã o anumitã stare a creaþiei, iar atitudinea sa posesivã determinã
o altã stare. Cu alte cuvinte, starea de echilibru ºi de armonie a creaþiei
este determinatã de starea spiritualã a omului. Starea de echilibru a
creaþiei se pãstreazã în mãsura în care omul se odihneºte în Dumnezeu. 

Sfântul Simeon Noul Teolog, cu sensibilitatea sa poeticã, surprinde
acest lucru astfel: 

Toate creaturile, când au vãzut cã Adam este scos din paradis, nu consimþirã

sã-i mai rãmânã supuse; nici soarele, nici luna, nici stelele nu voiau sã-l

recunoascã; izvoarele refuzau sã-i mai aducã bucuria apei ºi râurile sã continue

cursul lor; aerul nu mai voia sã mai vibreze pentru a nu se mai oferi spre

respirare lui Adam cel pãcãtos. Animalele sãlbatice ºi toate cele ale

pãmântului, când l-au vãzut decãzut din slava primarã, erau gata sã-l atace;

cerul se forþa sã se nãruie pe capul sãu ºi pãmântul nu voia sã-l mai poarte.

Dar Dumnezeu, care a creat toate aceste lucruri ºi pe om, ce-a fãcut? Nu le-a

lãsat sã se dezlãnþuie împotriva omului, ci a poruncit ca întreaga creaþie sã

rãmânã sub dependenþa sa, devenind pieritoare, ca sã slujeascã un om muritor,

deoarece pentru om a fost creatã; ºi aceasta se va întâmpla pânã când omul

reînnoit va deveni duhovnicesc (ðígõìáôéêüò), incoruptibil ºi veºnic; atunci,

toatã creaþia, supusã de Dumnezeu omului în lucrarea sa, se va elibera, se va

reînnoi cu el ºi, ca el, va deveni incoruptibilã ºi duhovniceascã .23

Aºadar, omul individualist ºi egoist nu poate elibera creaþia de separare
ºi moarte. Creaþia devine, pentru el, „materialitate opacã, oglindã a morþii

 SIMEON NOUL TEOLOG, Traité éthique, I, 2, 29-90: SChr 122, 189-190.23
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spirituale. Dumnezeu este absent, iar pãmântul «violat» devine «mormânt»
pentru omul Oedip cu ochii însângeraþi” .24

Omul altruist, însã, omul deschis spre comuniune contemplã slava lui
Dumnezeu în creaþie, ºi astfel, elibereazã „limbajul” creaþiei; creaþia se
pacificã ºi se deschide spre comuniunea cu Dumnezeu prin om. Cu alte
cuvinte, el recunoaºte în „logica” lumii urmele Logosului suprem ºi-ºi
asumã creaþia ca dar ºi binecuvântare, încadrând-o în trupul euharistic
ºi, în acelaºi timp, cosmic al lui Hristos.

 Olivier CLÉMENT, Le Christ, Terre des vivants, Essais théologiques, Abbaye de24

Bellefontaine 1976.



SAXA LOQUNTUR
Mãrturii despre trecutul catolicilor din Moldova

Prof. dr. pr. Anton DESPINESCU,
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este numele tãu pe tot pãmântul!

Mã întreb: ce este omul, cã te gândeºti la el,
sau fiul omului, cã-l iei în seamã? (Ps 8,2.5)

La auzul sau rostirea acestor cuvinte, rãmânem uimiþi de capacitatea
oamenilor de a lua contact cu lumea creatã, de a interveni cu noi
prelucrãri ale elementelor, în mod fizic, chimic ori spiritual. Istoria
civilizaþiilor le-a reþinut ºi le face cunoscute pe diferite cãi. În
contemporaneitate, cibernetica pune la dispoziþie noi ºi noi mijloace de a
le cunoaºte spre bucurie ori spre întristare. Cele gândite ºi întreprinse de
oameni de-a lungul timpului, cine le-ar putea ºti în totalitatea lor?
Înregistrarea acestora în diferitele feluri a fost supusã multor vitregii, cu
toatã ambiþia umanã de salvgardare a fragilitãþii condiþiei sale. Ce s-a ales
de vestita bibliotecã anticã din Alexandria Egiptului? Unde sunt
numeroasele manuscrise de valoare deosebitã, cunoscute altãdatã, dar
dispãrute? În mod surprinzãtor, unele ies la ivealã, spre exemplu, cele de
la Qumran. În dorinþa disperatã de dãinuire, s-a recurs la piatrã,
recunoscându-i-se receptivitatea de înregistrare ºi durabilitatea.

Folosesc aceastã introducere în contextul unor mãrturii de naturã
religioasã, confesionalã, aceea a unei prezenþe romano-catolice la Est de
Carpaþi, în mileniul al doilea al erei creºtine. 

Numeroase surse documentare au stat ºi stau la dispoziþia
cercetãtorilor pentru cunoaºterea acestei comunitãþi, pentru a o prezenta
cât mai obiectiv, în mãsura competenþei ºi onestitãþii lor. Au apãrut în
ultimii ani studii interesante în aceastã privinþã. Numai sã fie citite!

În paginile Dialogului teologic mi s-a sugerat aducerea acelor mãrturii
pe care le dau îndeosebi pietrele, despre prezenþa catolicã în acest
teritoriu. Desigur, arheologiei îi revine importanta misiune de a scoate la
ivealã ceea ce a rãmas din bisericile de altãdatã sau a se preocupa de cele
rãmase la suprafaþã, indicând metodele de conservare a acestora.
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1. O primã atestare documentarã a unei biserici episcopale este aceea
din prima jumãtate a secolului al XIII-lea, în legãturã cu înfiinþarea
Episcopiei Cumanilor. Mãreaþa catedralã s-a ridicat prin grija regelui Bela
al IV-lea al Ungarei (1235-1270), la cererea insistentã a papei Grigore al
IX-lea (1227-1241) . Din pãcate, marea invazie mongolã din 1241 a distrus1

biserica, reºedinþa episcopalã, ca, de altfel, ºi puterea cumanã, cum reiese
din scrisoarea papei Ioan al XXIII-lea, din 4 octombrie 1332, cãtre
primatul Ungariei: „biserica acestei episcopii a fost distrusã din temelii” .2

Prin anul 1766 se mai puteau vedea rãmãºite . De asemenea, episcopul3

Paul Sardi, vicar apostolic al Moldovei, în vizita pastoralã din 1849,
relateazã cã a vãzut ruinele strãvechii Episcopii a Milcoviei (a cumanilor) .4

În momentul de faþã, dispunem de informaþii primite de la preotul
decan de Focºani-Vrancea, Mihai Enãºel, privitoare la studiul fãcut de
profesorul vrâncean Victor Bobi în legãturã cu Episcopia Milcoviei, cu
speranþa de a identifica vestigiile acesteia. 

Pe teritoriul fostei Episcopii a Cumanilor, la curbura de Sud-Est a
Carpaþilor, se aºazã familii de catolici, pe la începutul secolului al XIX-lea
ºi pe parcursul lui, formând îndeosebi comunitãþile din Focºani ºi
Vizantea, ambele devenite parohii, cu biserici proprii. Parohia din Focºani
s-a organizat sistematic prin 1836, având ca filialã Vizantea, la 70 km
distanþã vest de Focºani. Aceastã filialã va deveni parohie prin 1978. 

Statistica diecezanã din 2003 indicã pentru parohia Focºani, cu filialele
Garoafa, Odobeºti ºi alte câteva sate dispersate, un total de 379 familii cu
1133 suflete, din care în oraºul Focºani 261 familii cu 782 suflete. 

Pe locul bisericii vechi de aici, construitã în 1846, se aflã în prezent
splendida bisericã ridicatã în ultimii 15 ani. Parohia Vizantea, cu filialele
ei, însumeazã 345 familii cu 1143 suflete. ªi aici s-a ridicat prin 1985 o
bisericã nouã, frumoasã, pe locul alteia mai vechi.

AICI INTRÃ DOUÃ FOTOGRAFII: BISERICA NOUÃ DIN
FOCªANI ªI BISERICA NOUÃ DIN VIZANTEA

2. Un alt loc de mãrturie catolicã este oraºul Siret, în partea de nord a
Moldovei, cunoscut centru comercial ºi politic în Evul Mediu, de care este

 I. FERENÞ, Cumanii ºi episcopia lor, Blaj 1930, 143-144.1

 HURMUZAKI-DENSUªIANU, I, 622.2

 Ungarisches Magazin I C., 99, citat de C. AUNER, Revista Catolicã (1912) 544, nota 4.3

 N. IORGA, Studii ºi Documente, I, 622, citat de Iosif Gabor în Ierarhia catolicã a4

Moldovei (manuscris, 1968), I, 28, nota 34. 
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legat evenimentul înfiinþãrii în 1371 a primei episcopii catolice pe
teritoriul proaspãtului stat feudal independent, Moldova, întemeiat prin
descãlecatul lui Bogdan din Cuhnea Maramureºului, în 1359. În acest
târg-oraº, exista pe la începutul secolului al XIV-lea o mãnãstire
franciscanã din vestita Asociaþie Misionarã a Cãlugãrilor Peregrini din
Vicariatul Ruteniei ºi al Galiþiei . Mãnãstirea avea ºi o bisericã închinatã5

Adormirii Maicii Domnului, servind ºi ca bisericã parohialã. Prin anul
1375, principesa Margareta Muºata aduce la Siret cãlugãri dominicani,
construindu-le o mãnãstire ºi o bisericã închinatã sfântului Ioan
Botezãtorul, renumitã ºi printr-un corporal-antimis miraculos. Ambele
mãnãstiri ºi biserici au fost dãrâmate din porunca lui Bogdan al III-lea cel
Orb (1504-1517), mânios cã i-a fost refuzatã cãsãtoria cu principesa
catolicã polonã Elisabeta . Miºcarea husitã din secolul al XV-lea ºi cea6

protestantã din secolul al XVI-lea au împiedicat refacerea comunitãþii
catolice din Siret. Dupã ocuparea Bucovinei de cãtre austrieci, în 1775, la
Siret au venit din ce în ce mai mulþi catolici. În 1777, se înfiinþeazã pentru
ei cea dintâi parohie catolicã pe teritoriul ocupat, dependentã de
Arhiepiscopia de Lemberg. Biserica actualã a fost construitã în anul 1800
pe locul bisericii dominicane de altãdatã. Sãpãturile arheologice au scos
la ivealã vestigii ale catolicismului medieval .7

Statistica diecezanã Iaºi din 2003 indicã la Siret 207 familii catolice, cu
un numãr de 635 credincioºi. Ca parohie, mai deserveºte ºase mici filiale,
însumând 74 familii cu 172 credincioºi. Toþi aceºtia sunt mândri de a
mãrturisi aceeaºi credinþã asemenea înaintaºilor din secolele anterioare. 

AICI INTRÃ O FOTOGRAFIE: BISERICA NOUÃ DIN SIRET

3. Ca ºi Siretul, un alt oraº din partea de nord a Moldovei, dupã
afirmaþia canonicului bucureºtean Carol Auner, „cel mai vechi”  ºi,8

temporar, chiar reºedinþã voievodalã este Baia, care ºi-a dobândit renume
prin înfiinþarea unei noi episcopii catolice cu acest titlu, sau cu acela de
Moldaviensis, deoarece oraºului i se zicea civitas Moldaviensis. Prin anul
1345, exista aici, ca ºi la Siret, o mãnãstire franciscanã. Principesa
Margareta Muºata le construieºte, prin 1377, o bisericã mare. Înaintea

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, Conexiuni, Bacãu 1996, 244.5

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, I, 57.6

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 245-246.7

 C. AUNER, „Episcopia de Baia”, Revista catolicã (1915) 89.8
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acesteia, negustorii saºi din oraº construiserã ºi ei o bisericã închinatã
Sfintei Treimi, încredinþatã grijii pastorale a franciscanilor.

O datã cu înfiinþarea în 1418 a Episcopiei, cu acordul domnitorului
Alexandru cel Bun (1400-1432), se construieºte, din piatrã brutã, o
bisericã episcopalã, lungã de 29 de metri, consideratã cea mai mare dintre
toate bisericile din Moldova . Primul episcop de Baia a fost Ioan Ryza,9

dominican, care a adus cu sine câþiva cãlugãri din acelaºi ordin monahal,
care sã activeze alãturi de cei franciscani. Se vede cã viaþa catolicã era
prosperã, de vreme ce din comunitatea din Baia, în perioada 1405-1453,
mulþi tineri au mers sã studieze la Universitatea Jagelonã din Cracovia .10

Unii au studiat în ºcoli pontificale la Roma ºi au ajuns preoþi: Gheorghe,
Grigore ºi Petru Grossul, Ioachim Wolf ºi Iacob Caprã, care au lucrat în
pastoraþia catolicilor din Moldova . Aceastã viaþã catolicã ferventã a avut11

de suferit ca urmare a propagandei husite, în secolul al XV-lea, iar apoi a
celei protestante, în secolul al XVI-lea.

Lupta dintre armata maghiarã, condusã de Matei Corvin, ºi cea a
moldovenilor, sub conducerea lui ªtefan cel Mare, în decembrie 1467, se
soldeazã cu arderea oraºului ºi distrugerea bisericilor . Strãduinþele lui12

ªtefan de refacere a oraºului ºi a bisericilor sunt zãdãrnicite, nouã ani mai
târziu, în 1476, de invazia turcã, dupã dezastrul armatei otomane în lupta
de la Vaslui-Podul Înalt, în ianuarie 1475. 

Spre sfârºitul secolului al XVI-lea ºi începutul secolului al XVII-lea, se
constatã o uºoarã redresare a vieþii catolice. În anul 1599, episcopul de
Argeº, cu sediul la Bacãu, Bernardino Quirini, relateazã Sfântului Scaun
cã la Baia „sunt numai 63 familii de catolici ºi cam 316 suflete…Sunt douã
biserici clãdite din piatrã, una pe jumãtate nãruitã, în care nu se slujeºte
Liturghia, cealaltã destul de frumoasã ºi încãpãtoare, cu podoabe de altar
în stare bunã, potire, patene ºi cruci de argint” . Ceva mai târziu, în 1413

octombrie 1641, vizitatorul apostolic episcop Petru-Deodat Baksiè, aflã la
Baia 160 de catolici de împãrtãºit ºi 80 de copii (în total 240 suflete). „Au
o bisericã mare ºi frumoasã…cinci altare, cor foarte frumos ºi amvon. În
clopotniþã sunt trei clopote frumoase. În jurul bisericii este un cimitir în
care se aflã ºi casa parohului” .14

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 28-29.9

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, I, 87.10

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 27.11

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, 102.12

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, IV, Editura ªtiinþificã, Bucureºti 1972, 38.13

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 240.14
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Desele rãzboaie dintre turci ºi polonezi, mai apoi ºi cele turco-ruse,
invaziile tãtarilor neastâmpãraþi, prãdãciunile, molimele etc. au accentuat
declinul oraºului Baia, pânã aproape de dispariþie. Pe la 1850, mai erau
aici câþiva credincioºi. Ulterior, nu a mai rãmas nici unul. Din catedrala
mãreaþã de altãdatã au rãmas doar ceva ruine, ca o mãrturie a
prosperitãþii apuse. Declinul oraºului Baia s-a compensat în mare mãsurã
prin ridicarea ºi dezvoltarea oraºului din apropiere, Fãlticeni. În prezent,
parohia catolicã din acest oraº, împreunã cu patru mici filiale: Dumbrava,
Cornu Luncii, Sasca ºi Dolhasca, numãrã 92 familii cu 201 credincioºi .15

AICI INTRÃ O FOTOGRAFIE: RUINELE BISERICII DIN BAIA

4. Pe valea râurilor Siret ºi Moldova, între oraºele Paºcani ºi Roman,
se aflã în prezent, conform statisticii diecezane din 2003, un numãr de 32
de parohii, însumând 26 003 familii cu un total de 88 539 credincioºi,
reprezentând 35% din totalul Diecezei de Iaºi . Prezenþa catolicã în16

aceastã zonã, ca, de altfel, pe tot cuprinsul Moldovei, este multisecularã.
În trecut, condiþiile de viaþã nu au fost favorabile unei dezvoltãri
bisericeºti catolice, ascendente. Nu s-au putut ridica pretutindeni biserici
durabile, iar din acelea care au fost zidite, au rãmas ruine care sunt totuºi
o mãrturie preþioasã a vieþuirii catolicilor pe aceste meleaguri. Una dintre
comunitãþile vechi ºi mari de aici a fost ºi a rãmas Sãbãoanii, actualmente
cu cele 3 100 familii, însumând 13 800 credincioºi, parohia cea mai mare
din Diecezã .17

Este atestatã în Evul Mediu. Preotul indigen Ioan-Botezãtorul Bãrcuþã,
originar din Cotnari, care a activat ca misionar în comunitãþile catolice din
Moldova, în secolul al XVII-lea, raporta Congregaþiei De Propaganda Fide
tradiþia popularã conform cãreia biserica din vatra veche a localitãþii
Sãbãoani a fost ctitoritã de principesa catolicã Margareta Muºata, bunica
voievodului Alexandru cel Bun, cãtre sfârºitul veacului al XIV-lea . 18

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, Arhiepiscopia Romano-
Catolicã de Bucureºti ºi Episcopia Romano-Catolicã de Iaºi au iniþiat o
cercetare interdisciplinarã (istorici, lingviºti, etnologi, arheologi ºi
antropologi) sub conducerea profesorului Ion-Dumitriu Snagov, pentru
elucidarea trecutului catolicilor din aceste þinuturi. O angajare deosebitã

 Almanahul „Presa Bunã” (2003), 297.15

 Almanahul „Presa Bunã” (2003), 291-313.16

 Almanahul „Presa Bunã” (2003), 307.17

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 231.18
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ºi-a asumat-o Muzeul de Istorie ºi Arheologie din Roman, în persoana
directorului dr. Vasile Ursachi ºi a cercetãtoarei Domniþa Hordilã. Aceºtia
au început, în toamna anului 1989, investigarea în vechea vatrã a satului
Sãbãoani, în locul numit de localnici „la Cruci” sau „la Bisericuþã”. În
diferite etape, sãpãturile urmau sã descopere vechea vatrã a satului,
necropola ºi biserica din piatrã menþionatã deja. Au ieºit la ivealã ºapte
locuinþe ºi cuptoare menajere situate în afara locuinþelor. Ca fapt inedit,
s-a remarcat folosirea în mediul sãtesc a sobelor cu cahle pentru încãlzirea
locuinþelor ºi chiar a pregãtirii hranei. S-au descoperit numeroase obiecte
casnice, de îmbrãcãminte, monede moldoveneºti ºi ceramicã finã cenuºie
cu decor ºtampilat datând de la sfârºitul secolului al XIV-lea ºi începutul
secolului al XV-lea. Cu ocazia sãpãturilor arheologice din 1995, la care au
contribuit cu multã râvnã studenþii teologi ai Institutului Teologic
Romano-Catolic din Iaºi, ca ºi la cele din alte etape, au fost descoperite
douã cuptoare de ars var, folosite în construirea bisericii amintite. S-a
stabilit ca fiind cele mai vechi din Moldova, în perioada medievalã. 

Un obiectiv deosebit al muncii arheologice a fost acela al dezvelirii ºi
datãrii bisericii de piatrã amintite pe la jumãtatea secolului al XVII-lea în
relatãrile lor de cãtre misionarul Bartolomeo Bassetti (1641) ºi de cãtre cei
doi vizitatori apostolici, episcopul Petru-Deodat Baksiè (1642) ºi
arhiepiscopul Marcul Bondulovici (Bandini), în 1648 . 19

O descriere amãnunþitã face cercetãtoarea Domniþa Hordilã. Sãpãturile
evidenþiazã douã biserici din perioade diferite, posibil ºi o a treia,
anterioarã bisericii din piatrã de la sfârºitul secolului al XIV-lea. Aceastã
ipotezã a apãrut în urma descoperirii sub fundaþia construcþiei de la
sfârºitul secolului al XIV-lea a unor schelete îngropate creºtineºte,
reprezentând cele mai vechi morminte datate ante-bisericã. Aºezarea din
aceastã perioadã putea sã aibã o bisericuþã din lemn, ale cãrei urme nu au
mai putut fi surprinse arheologic, din cauza lucrãrilor întreprinse pentru
construirea bisericii din piatrã, cât ºi a numeroaselor înhumãri în
necropola ce avea un spaþiu restrâns. 

Biserica orientatã Est-Vest avea fundaþia latã de 0,90 m, iar adâncimea
varia de la 0,50 m în faþa intrãrii la 2,15 m în zona altarului, deoarece
terenul era în pantã. Construcþia era prevãzutã cu cinci contraforturi
interioare ºi opt exterioare, cu dimensiuni diferite, dintre care patru în
zona unde panta era mai înclinatã ºi impunea un plus de siguranþã, iar
altele douã, plasate oblic la extremitãþile laturii unde se afla intrarea. Din
cauza terenului în pantã, constructorii au plasat în patru puncte diferite

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 242.19
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piloni puternici, realizaþi prin sãparea unor gropi circulare cu diametre
variabile ºi adâncime ce depãºea un metru faþã de cea a fundaþiei, pe care
le-au umplut cu crengi de copaci ºi peste care au turnat var ºi nisip. Ei au
fost plasaþi în zona de curburã a absidei altarului, atât pe mijlocul
fundaþiei, cât ºi a contraforturilor.

Biserica, lungã de 18 m, ºi latã de 7,5 m, cu absida altarului curbatã în
laturi hexagonale, avea pereþii construiþi din piatrã simplã, iar soclul ºi
ancadramentele uºilor ºi ferestrelor erau frumos fasonate cu profile, cum
dovedesc fragmentele de piatrã descoperite. Zidurile erau tencuite ºi la
exterior. Pardoseala iniþialã a fost fãcutã din bârne din lemn, iar într-o
altã fazã, biserica a fost pavatã cu cãrãmidã, fapt dovedit de o porþiune
pãstratã la o adâncime de 1,20 m faþã de actualul nivel de cãlcare ºi de
prezenþa fragmentelor de cãrãmidã în umplutura unor morminte
ulterioare demantelãrii bisericii.

Nu lipsesc amãnuntele menite sã sugereze informaþii despre sistemul
de intrare, iluminat, acoperire, cât ºi despre materialul folosit, precum ºi
alte date legate de arhitectura acestui lãcaº de cult ce pare sã aibã unele
analogii cu bisericile de la Baia ºi Cotnari.

Datarea bisericii s-a precizat pe baza monedei de 1/2 gros emisã de
Petru Muºat, gãsitã în mormântul 667 aflat în interiorul bisericii, în zona
intrãrii. Biserica, anterioarã începerii domniei lui Petru Muºat (1375),
confirmã afirmaþiile misionarilor amintiþi mai sus, cã a fost construitã de
Margareta Muºata.

Tradiþia aminteºte anul 1678 ca datã a distrugerii bisericii de
invadatori ºi strãmutarea aºezãrii mai spre apus, pe locul actual al satului
(în curând oraºului) Sãbãoani. Pe locul bisericii muºatine s-au gãsit ºi
resturi din biserica anterioarã ei, de dimensiuni mai mici, ce avea fundaþia
ºi pardoseala fãcutã din piatrã de râu. ªanþurile fundaþiei aveau lãþimea
de 0,50 m iar adâncimea lor varia între 0,30 ºi 0,50 m. ªi aceastã
construcþie era prevãzutã cu contraforturi de dimensiuni mai mici
0,50/0,50 m. Ea avea pereþi din lemn, dovadã fiind marea cantitatea de
cuie ºi scoabe descoperite .20

În relatarea sa din 19 octombrie 1641, episcopul vizitator Baksiè
noteazã ºi „cimitirul din jurul bisericii, cimitir înconjurat de gard, unde
sunt îngropaþi credincioºii; alãturi este casa în care locuieºte parohul, iar
împrejurul casei, grãdina parohului” .21

 D. HORDILÃ, „Date antropologice privind Sãbãoani”, Buletin Istoric 1 (2000) 106-119.20

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 242.21
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Sãpãturile extinse pe 3/4 din suprafaþa acestui cimitir (necropolã) au
descoperit 1455 morminte, cea mai mare necropolã din þarã studiatã pânã
în prezent. Osemintele au fost investigate ºi din punct de vedere
antropologic, de cãtre o echipã de la Institutul de Antropologie-Filiala Iaºi
a Academiei Române, echipã condusã de cãtre profesorul Dan Botezatu ,22

scoþând în evidenþã faptul cã necropola aparþine unei populaþii româneºti
în care elemente de tip ugro-finic reprezintã un procent infim de 1%.
Aceasta a întãrit ipoteza cã, de la sfârºitul secolului al XIV-lea pânã la
sfârºitul secolului al XVII-lea, la Sãbãoani a fost o populaþie româneascã
de confesiune catolicã. La aceeaºi concluzie s-a ajuns ºi dupã studierea a
64 de morminte din necropola de la Gherãeºti, precum ºi a celor 164 din
cea de la Rãchiteni .23

Mãrturia de credinþã a comunitãþii catolice din vechiul Sãbãoani,
precum ºi din satul vecin Berindeºti, este preluatã de cãtre catolicii din
actualul Sãbãoani, cât ºi de cei din localitatea vecinã, Traian, în condiþiile
specifice ale unei pastoraþii intensive din zilele noastre. 

5. Vrednicã de luat în seamã este ºi comunitatea catolicã din perioada
medievalã din Cotnari, azi sat ºi comunã din judeþul Iaºi, renumit centru
viticol din Moldova, menþionat pe la 1400. Referitor la denumirea
localitãþii existã diferite pãreri. Vizitatorul apostolic „Bandini” o leagã de
numele podgoreanului de origine sãseascã Gutar-Kutnar-Katthnar . Pr.24

Iosif Gabor e mai autohton, derivând-o din vechea denumire cotun, cãtun;
cotunari, cãtunari, aºa fiind numiþi locuitorii mai demult ai aºezãrii.

A fost cel mai vestit centru catolic înainte de a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea. În primele decenii ale secolului al XV-lea, s-au
aºezat aici ºi husiþii, atraºi de prosperitatea târgului ºi de bunãtatea
vinului; au mai venit ºi protestanþi, sprijiniþi de filo-protestantul voievod
Iacob-Heraclide Despotul (1561-1563) care a patronat un colegiu pus sub
conducerea umanistului Johann Sommer, colegiu efemer, ca ºi scurta
domnie a sponsorului sãu.

Domnitorului catolic Petru ªchiopu, în cele trei domnii ale sale: 1574-
1577, 1578-1579 ºi 1582-1591, îi revine rolul de a-i fi alungat pe
protestanþi din Cotnari ºi din toatã Moldova, permiþându-le cãlugãrilor

 D. BOTEZATU, „Date antropologice privind Sãbãoani”, Buletin Istoric 1 (2000) 106-119. 22

 D. HORDILÃ, „Date antropologice privind Sãbãoani”, 65-68.23

 V. URECHIA, Codex Bandinus, 79.24
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iezuiþi de a-i readuce pe catolicii atraºi de husiþi ºi protestanþi în sânul
Bisericii Catolice . 25

O primã informare statisticã bisericeascã referitoare la Cotnari o avem
în relatarea episcopului de Argeº cu sediul la Bacãu, Bernardino Quirini,
trimisã papei Grigore al XIV-lea în 1599, din care reiese cã în toatã
Moldova, la acea datã, existau catolici în 15 oraºe ºi 16 sate, un numãr de
1691 familii, însumând 10 774 suflete. În Cotnari noteazã 198 de familii
catolice cu 1 083 de suflete .26

Pânã la jumãtatea secolului al XVII-lea, catolicii din Cotnari sunt
amintiþi în toate relatãrile misionare, evidenþiindu-se starea înfloritoare
a comunitãþii. Poziþia centralã ºi ascendentul moral de care se bucura au
fãcut sã gãzduiascã mini-sinodul diecezan din 6 noiembrie 1642, iar douã
decenii mai înainte, domnitorul catolic de origine croatã Gaºpar Graziani
îi cerea papei Paul al V-lea sã înfiinþeze o nouã episcopie ºi chiar un
seminar cu sediul la Cotnari. Secolul al XVII-lea reliefeazã intensitatea
vieþii catolice de aici ºi prin ridicarea din rândurile acestei comunitãþi a
unor preoþi care au lucrat ca misionari în Moldova: Ioan-Botezãtorul
Bãrcuþã, Valentin Bãrcuþã, Dominic Caprã ºi Petru Wolf .27

Ca semn material colectiv al renumelui unei comunitãþi creºtine este
biserica pe care ºi-o construieºte sau o primeºte de la un ctitor ºi o
întreþine. Siretul, Baia, Sãbãoaniul vechi au demonstrat-o, cum s-a arãtat
mai sus. Spre cinstea lui, Sãbãoaniul de astãzi are impozanta bisericã
centenarã, una nouã ºi o a treia în fazã de finisare. 

Cotnariul medieval nu a rãmas mai prejos. Relatãrile misionare
menþioneazã patru biserici: una din lemn ºi trei din piatrã. 

a) Biserica „Sfântul Urban”, numitã în popor „la Bisericuci”. Despre ea,
misionarul Bartolomeo Bassetti scrie, în relatarea din 1643, cã este „în
afara oraºului, printre vii, lungã de 12 paºi, largã de cinci. Are un altar cu
icoana sfântului Urban. În mijlocul fundalului, la dreapta, aceea a
sfântului Nicolae, iar la stânga, a sfântului Martin... Sunt acolo douã
clopote de mãrime mijlocie; biserica este de zid” . Devastatã de turci în28

1674, nu a mai fost reparatã, deteriorându-se treptat. Piatra din zidurile
dãrâmate a fost luatã de localnici pentru trebuinþele lor gospodãreºti sau
vândutã altora.

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 78.25

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, IV, 37 ºi 39.26

 I. GABOR, Seminarul Catolic Iaºi 1886-1996 (manuscris, 1985), 7-10.27

 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari”, în Diplomatorium italicum, II, Roma28

1930, 346.
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b) Biserica „Sfântul Leonard”, despre care acelaºi misionar Bassetti
scrie cã „e între vii, de zid, închinatã sfântului Leonard, lungã de ºapte
paºi, largã de patru paºi; are la mijloc icoana lui Cristos rãstignit pe cruce,
la dreapta, pe aceea a sfântului Leonard, iar la stânga, pe aceea a
sfântului Leopard [Leobardus]” . 29

Fiind construite „între vii”, atât aceasta, cât ºi cea a sfântului Urban,
de dimensiuni reduse, menþionate, putem crede cã erau doar niºte capele,
construite de proprietari înstãriþi pe terenurile lor. Servicii religioase se
celebrau în acestea ocazional, la procesiuni ºi la unele sãrbãtori. Lângã
aceste biserici (capele) erau cimitire. ªi asupra acestei biserici s-a abãtut
nãpasta distrugerilor. Sãpãturi sistematice, în 1934, au scos la ivealã o
piatrã dreptunghiularã de temelie, în care s-a inclus o placã de plumb de
dimensiuni 9/17 cm cu inscripþia în latineºte. O redãm în traducere: „Spre
veºnicã pomenire, lui Dumnezeu atotputernicul ºi sfântului Leonard,
patronul poporului catolic din Cotnari, pun aceastã piatrã de temelie. 26
iunie 1659 dupã calendarul adevãrat. Domn Gheorghe Ghica. Episcopul
polon (de Bacãu) Marian Kurski”. Aceasta se fãcea cu ocazia restaurãrii
capelei la data indicatã (1659). Tot în temelia bisericii s-a gãsit un epitaf
dreptunghiular, din piatrã cioplitã, cu dimensiunile 80x150x15 cm, cu
inscripþia: „Pãrintele preoþilor, ocrotitorul bisericilor, oglinda credinþei
catolice, D.Valentin Alstner. A murit la 4 ianuarie 1647” . E vorba despre30

ctitorul capelei. 
c) Biserica „Sfânta Treime”. Tot în relatarea misionarului Bassetti este

menþionat satul Amãgei , astãzi dispãrut, localizat la apus de Cârjoaia,31

peste deal de Cotnari. „Are bisericã din lemn, închinatã Sfintei Treimi,
lungã de opt paºi, latã de patru. Are clopot mic, iar la altar este icoana
sfintei Ecaterina. Sunt 102 catolici în 16 case. Biserica a fost sfinþitã de
preotul paroh din Cotnari, Daniel Gewert, având împuternicire din partea
episcopului Quirini, pe atunci episcop al ambelor Valahii, în anul
mântuirii 1599, în ziua a doua de Rusalii” . 32

d) Biserica principalã cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
Conform tradiþiei locale, este ctitorie a aceleiaºi principese Margareta
Muºata, întâlnitã la bisericile din vechiul Sãbãoani ºi Siret. Judecând însã

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 181.29

 E. DUMITRU, „Cotnariul în sec. XV-XVIII”, Buletin istoric 5 (2004) 150.30

 V. URECHIA, Codex Bandinus, 130.31

 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari”, 346.32
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dupã elementele arhitectonice gotice, devine mai plauzibilã pãrerea dupã
care biserica ar fi construitã în timpul lui ªtefan cel Mare .33

Rapoartele misionarilor ne dau numeroase detalii ºi pentru aceastã
bisericã. Benedict Emanuel Remondi ne-o prezintã astfel: „e aºa de bine
închisã de jur împrejur ºi înconjuratã de copaci, cã în cimitirul sãu pare
propriu-zis un castel cu turn mare ce slujeºte drept clopotniþã” . 34

Acest turn-clopotniþã are contraforturi mari alipite. Dimensiunile
turnului sunt de 6,5x6,5 m. Uºa lui are un cadru de piatrã cioplitã, cu
partea superioarã în semicerc, iar portalul bisericii este în cerc frânt cu
profiluri cilindrice specific gotice. Nava bisericii este de 12,5x9,5 m ºi
prezintã o anomalie: peretele rãsãritean este drept, cel de apus este frânt.
Imediat lângã portal, lãþimea bisericii este de 9,5 m, iar la aproximativ 2
m se îngusteazã cu 80 de cm, continuând mai departe drept. Devierea s-a
fãcut, probabil, din cauza drumului foarte apropiat. Nava se încheia cu un
arc în semicerc de 4,3 m. 

Prezbiteriul era mare de 9,2x6,2m. De o parte ºi de alta a
prezbiteriului, în nava bisericii, era câte un altar lateral. Pereþii bisericii
sunt în medie de un metru grosime.

Corul bisericii era cam la 2,5 m înãlþime susþinut de douã grinzi
longitudinale. În partea stângã a portalului navei se mai vede, încadratã
în zid, o bucatã de grindã de 45x20 cm. Intrarea în cor se fãcea pe o scarã
exterioarã ºi printr-o uºã goticã. Din cor se pãtrundea ºi în turnul-
clopotniþã .35

Cu ocazia vizitei oficiale fãcute la Cotnari în ziua de 8 octombrie 1641,
vizitatorul apostolic, episcopul Petru-Bogdan Baksiè, noteazã în relatarea
alcãtuitã ºi trimisã Congregaþiei De Propaganda Fide: 

La Cotnari sunt 380 catolici, dintre care 114 copii. Biserica este de zid,

frumoasã între frumoase ºi mãreaþã [bella delle belle e maestosa], lungã de 28

de paºi ºi latã de 10; este închinatã Adormirii Maicii Domnului. Sfânta Tainã

se pãstreazã în pixidã de lemn, cãptuºitã pe dinãuntru cu mãtase apretatã ca

ºi corporalul. La Sfânta Tainã nu este candelã, pentru cã pe aici e mare lipsã

de ulei. Biserica are trei altare ºi în mijlocul Bisericii este baptisteriul cu

acoperãmântul lui. În partea Evangheliei este amvonul fãcut din lemn ºi pictat.

Biserica are inventarul necesar cultului: potire din argint cu patenã, douã cruci

de argint, cãdelniþã de argint, ornate, pluvial, douã misale etc. În jurul Bisericii

e cimitirul îngrãmãdit, ºi casa unde stã preotul ºi o altã casã în interiorul

 V. DRÃGUÞ, Dicþionar enciclopedic de artã medievalã româneascã, Bucureºti 1976,33

155-156.
 N. IORGA, Acte ºi fragmente cu privire la istoria românilor, Bucureºti 1895, 79.34

 V. VÃTÃªANU, Istoria artei feudale în þãrile române, I, Bucureºti 1959, 697-698.35
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cimitirului, în care locuieºte profesorul de la ºcoala bisericii. Biserica are vii pe

care le administreazã enoriaºii, ºi din venitul lor plãtesc preotul, profesorul

ºcolii ºi cheltuielile de cult ale Bisericii. 

Cotnariul este cel mai bun loc din Moldova ºi oamenii spun cã biserica lor cea

mai mare este foarte veche, mai bine de douã sute de ani. Toþi ºtiu mai bine

limba valahã decât alta, ºi femeile vorbesc în limba valahã mai bine decât alta

[s.n.].Bunã recunoaºtere a indigenitãþii catolicilor moldoveni, deºi multe

rapoarte îi numesc pe catolici unguri, saºi ºi, ici-colo, valahi .36

La cele aflate de vizitatorul Baksiè, în 1641, misionarul Bassetti, în
1643, menþioneazã icoanele din bisericã: Isus Rãstignit, Adormirea Maicii
Domnului, Buna-Vestire, sfinþii apostoli Petru ºi Paul, sfinþii martiri
diaconi ªtefan ºi Laurenþiu .37

Informaþii deosebite avem în Codex Bandini, ºi anume: 

Altarul mare [principal] a fost consacrat de cãtre episcopul de Bacãu, Gabriel

Fedro, la 25 noiembrie 1629, ºi în care s-au pus mai multe pãrticele de moaºte:

ale sfântului martir Zenon, ale sfântului Andrei Apostolul, ale sfântului martir

Vincenþiu, ale sfântului Carol Boromeu ºi ale sfintei Brigitta. De asemenea, ºi

la altarele laterale .38

În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, nori negri ºi grei se abat ºi
asupra Cotnariului. Rãzboaiele turco-polone, înãsprirea regimului fiscal,
conflictele între misionari, rivalitãþile locale grãbesc declinul. Care mai de
care dã bir cu fugiþii. 

O relatare a prefectului misiunii din Moldova, pr. Anton Angelini, cu
data de 12 iunie 1682, prezintã aspectul dezolant al satelor locuite de
catolici, drastic reduse sau chiar complet pãrãsite: „Sãbãoani, nu-i nimeni;
la fel, Tãmãºeni; Mãneºti, Trebeº, au fugit cu toþii. În Amãgei sunt 2 case
catolice. Cotnariul nu e amintit. În toatã Moldova mai erau abia vreo 300
de catolici rãmaºi la vetrele lor” .39

În 1745, în Cotnari erau numai 9 familii de catolici. În bisericã mai
rãmãseserã doar trei icoane: a Rãstignitului, a Adormirii Maicii Domnului
ºi cea a sfinþilor apostoli Petru ºi Paul. Când ºi când, venea un misionar
de la Rãchiteni pentru oficierea serviciilor religioase .40

În 1762, prefectul misiunii, Ioan-Crisostomul Dejoannis, relata despre
Cotnari: „are cinci case de catolici ºi o bisericã mare de piatrã, dar

 Gh. VINULESCU, „Pietro Diodato e la sua relazione”, în Cãlãtori strãini..., V, 1973, 114. 36

 Gh. VINULESCU, „Pietro Diodato e la sua relazione”, 114.37

 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari”, 344-346.38

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, 140-142.39

 G. CÃLINESCU, Alcuni missionari cattolici italiani, Roma 1930, 184.40
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descoperitã ºi fãrã speranþã de a se putea reface din cauza mizeriei
puþinilor catolici care au mai rãmas” .41

Pe la 1803, biserica din Cotnari ºi enoriaºii care mai rãmãseserã aici
sunt încredinþaþi grijii pastorale a misionarului Dominic Brocani, parohul
din Hãlãuceºti. Acesta reparã biserica ºi îi schimbã hramul care devine
„Înãlþarea Sfintei Cruci”, pe care îl are ºi astãzi. Motivaþia a fost icoana
cea mare pe care a aflat-o la altarul principal, aceea a Rãstignitului .42

Reparatã din nou în 1850, cade pradã focului în 1872, din cauza
indolenþei unor apicultori care foloseau cârpe arse fumegânde când lucrau
la stupi ºi le aruncau încotro nimereau .43

Dupã acest dezastru, nu s-a mai intervenit la refacerea bisericii. A
rãmas ca un „Zid al Plângerii” pentru catolicii din Cotnari, ba chiar pentru
toatã Dieceza. 

Peste capela mortuarã de lângã biserica mare, s-a ridicat o bisericã
modestã, dupã posibilitãþile enoriaºilor, bisericã reparatã de câteva ori,
mai cu seamã dupã anul 1946, când a redevenit parohie. 

Statistica diecezanã din 2003 noteazã ca existente în comunitatea
catolicã din Cotnari 110 familii cu 293 enoriaºi. Parohia are în grija sa
filialele Belceºti, Iosupeni ºi Hârlãu, totalul parohiei fiind 245 familii cu
745 enoriaºi. Din 1990, pãstoreºte ca paroh preotul Iosif Gherghel . 44

Providenþa a rânduit ca, dupã un trecut plin de încercãri, torþa
credinþei catolice sã fie preluatã de generaþii primenite în epoca modernã
ºi deosebit de însufleþite în zilele noastre, fãrã a neglija dificultãþile noi,
îngrijorãtoare. Recunoscãtori înaintaºilor, pãstorilor ºi credincioºilor,
mãrturisitori curajoºi ai credinþei catolice, încrezãtori în harul
dumnezeiesc ºi în protecþia Maicii Preacurate ºi a sfântul Iosif, cu
Dumnezeu înainte!

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, 194.41

 N. IORGA, Studii ºi documente cu privire la istoria românilor, II, 177.42

 I. GABOR, Biserica catolicã din Cotnari (manuscris, 1968), 32 ºi 60. 43

 Almanahul „Presa Bunã” (2003), 296.44



MONUMENTE PALEOCREªTINE DIN DOBROGEA

Conf. dr. pr. Emil DUMEA
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaºi

Bisericile antichitãþii creºtine din Dobrogea sunt rodul devoþiunii, al
admiraþiei sfinte, al comuniunii credincioºilor faþã de cei ce i-au precedat
la Domnul, purtând coroana însângeratã a martiriului. În al doilea rând,
aceste biserici reprezintã ºi locul sacru de întrunire a comunitãþii pentru
a celebra Euharistia, pentru a se ruga împreunã, pentru a celebra celelalte
taine, pentru a-l preamãri pe Dumnezeu etc. Ambele aspecte se îmbinã
armonios, biserica din piatrã contribuind astfel la edificarea Bisericii vii,
a cãrei piatrã unghiularã este Cristos, Mielul jertfit pe altar (locul central
al bisericii), în al cãrui sânge se gãseºte ºi cel al martirilor, înmormântaþi
sub altarul bisericilor. 

Vom prezenta în continuare, într-o formã succintã, principalele
comunitãþi creºtine din Scythia Minor ºi bisericile lor , pentru a ne forma1

o imagine mai clarã despre realitatea vieþii creºtine prezente aici.

1. Tomis (Constanþa). Aceastã localitate a fost sediul pentarhului
pãgân, marele preot al întregului pentapolis, precum ºi sediul episcopului
creºtin. Informaþiile literare ne vorbesc despre peste 60 de martiri din
timpul persecuþiilor lui Diocleþian ºi Licinius, ceea ce înseamnã, fãrã
îndoialã, cã aici era cea mai mare comunitate creºtinã din Scythia Minor.
Sãpãturile arheologice au adus la luminã fundaþiile a patru bazilici, din
secolele al V-lea ºi al VI-lea. Douã se aflã în partea esticã a oraºului vechi,
Tomis, iar douã în zona portuarã. Cea mai mare se aflã în zona
occidentalã a oraºului vechi. Aceasta, prin dimensiunile ei, este cea mai
mare din toatã Scythia Minor, având 48,10 m lungime ºi 23,45 m lãþime.
Dedesubt, se afla o criptã în formã de cruce, de 50m . Biserica era2

împãrþitã în trei nave cu coloane de marmurã. Este foarte posibil ca
aceastã bazilicã sã fi fost cea a episcopului. Celelalte trei sunt mai mici.

 Facem o enumerare doar a localitãþilor despre care avem dovezi arheologice. Mai pot1

exista ºi altele, care sunt trecute în izvoarele literare; însã nu sunt prezente în cartea
despre monumentele paleocreºtine, publicatã de I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens
de Roumanie, unde autorul ne-a prezentat toate dovezile arheologice creºtine din Scythia
Minor.
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Oricum, dacã Tomis avea patru bazilici, dispuse în diferite pãrþi ale
oraºului, înseamnã cã creºtinii erau împrãºtiaþi în tot oraºul ºi chiar într-
un numãr mare . S-au gãsit, de asemenea, ºi urmele a trei cimitire2

creºtine; cel situat în partea sudicã a oraºului pãstreazã ºi morminte
pictate . Informaþiile literare, cum am vãzut deja, se referã la episcopi, la3

martiri ºi la bisericile din oraº. Fãrã îndoialã, acesta rãmâne oraºul
principal din toatã Scythia Minor.

2. Abrittus. În aceastã localitate, sãpãturile arheologice au scos la
ivealã ruinele unei bazilici bizantine, restauratã de Iustinian , dovadã4

evidentã a prezenþei creºtinismului aici.

3. Argamum. Oraº refãcut de acelaºi Iustinian, Argamum a deþinut în
perioada sa cea mai înfloritoare douã bazilici. Cea principalã, nu departe
de centrul oraºului, ocupa o suprafaþã de 20,20-13,60m. Alãturi de bazilicã
se aflã baptisteriul. A doua bazilicã este de dimensiuni mai modeste
(20,60-7m) ºi este foarte posibil ca edificiul aflat în apropierea ei sã fi fost
folosit ca baptisteriu .5

4. Axiopolis. Axiopolis a fost o localitate portuarã importantã.
Martirologiile ne-au transmis numele a diferiþi martiri consideraþi a fi
originari din aceastã localitate. Se celebra memoria mai multor sfinþi,
printre care sfântul Tasius , diferit de sfântul Dasius din Durostorum6

(Bulgaria), soldat martir, sfinþii Chindeas ºi Ciril  etc. Oraºul a fost7

refãcut de Iustinian . Ceea ce se mai poate cerceta astãzi reprezintã8

fundaþiile unei bazilici de cimitir (11,40-4,95m) construitã pentru a-i
comemora pe aceºti martiri, cu o absidã semicircularã orientatã spre Est
(cum se obiºnuia în construirea edificiilor sacre), cu diametrul de 2,20m.
Zidului meridional i se adaugã o capelã (4-2m). În aceastã capelã, a fost
gãsitã o piatrã de mormânt cu textul: „Anthousa, nobila fiicã a comitelui

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 123-128. Autorul descrie pe2

scurt ºi celelalte trei bazilici, amintind în note bibliografia pentru fiecare dintre ele.
 R. NETZHAMMER, Die christlichen Altertümer der Dobrudscha, Bucureºti 1918, 76º.u.3

 J. ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire4

romain, 168.353º.u.362.
 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 141-144.5

 J. ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes..., 112.6

 J. ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes..., 116-117.7

 PROCOPIU, De aedificiis, IV, 11, 308.8
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Gibastes” . În apropierea bazilicii au fost descoperite numeroase morminte9

creºtine. În centrul vechiului oraº a fost descoperitã o clãdire rectangularã
(8-12m) cu o piscinã în formã de cruce. Toate acestea ne conduc cu gândul
la posibilitatea cã, în acel loc, ar fi putut exista o bazilicã cu baptisteriu .10

5. Callatis (Mangalia). Acesta a fost, de asemenea, unul dintre oraºele
importante ale provinciei. În colþul Nord-Estic al oraºului antic, chiar
lângã zidul fortãreþei, a fost descoperitã o bazilicã splendidã de tip sirian,
din marmurã, din secolul al V-lea, refãcutã în perioada dintre secolul al
V-lea ºi al VI-lea. Probabil, în timpul lui Anastasiu I (491-518), aceastã
bazilicã a fost redimensionatã în trei pãrþi distincte: sanctuarul, în centru;
la Est, diakonikon-ul, iar la Vest, prothesis-ul, toate aceste pãrþi
comunicând între ele .11

6. Dinogetia. Restauratã din temelii în timpul lui Diocleþian, pentru a
asigura siguranþa provinciei în partea ei septentrionalã, Dinogetia
prezintã în partea sud-esticã o bazilicã (16-9,70m) al cãrei interior este
împãrþit în trei nave. Bazilica a fost construitã la sfârºitul secolului al III-
lea sau în secolul al IV-lea ºi a fost restauratã în timpul domniei lui
Atanasiu I .12

7. Halmyris (La Dunavãþul de Sus). Aici sunt cunoscuþi sfinþii martiri
Epictet ºi Astion, veniþi din pãrþile Orientului pentru a propovãdui
credinþa creºtinã. Au încreºtinat mulþi localnici, ºi pentru cã i-au
„îndepãrtat pe mulþi de la jertfele datorate zeilor”, în anul 303, au fost
martirizaþi prin decapitare. Dupã libertatea acordatã creºtinilor în anul
313, a fost construitã o bisericã în interiorul cetãþii, unde au fost înhumate
osemintele lor, pentru a fi cinstite de comunitatea creºtinã de aici.

8. Histria. Aceastã localitate reprezintã una dintre cele trei mari colonii
ale Scythiei Minor, împreunã cu Tomis ºi Callatis. Sãpãturile au scos la
luminã cinci bazilici creºtine din secolul al V-lea ºi al VI-lea. Una dintre
ele, de aproximativ 21 m lungime ºi 12,50 m lãþime, situatã aproape de
poarta principalã a oraºului, are ºi o criptã. O alta (16,20-11,15m), mai
aproape de poarta occidentalã, a rezultat în urma transformãrii unei

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 104-105.9

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 158-160.10

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 104-105.11

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 154-156.12
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clãdiri publice din secolele V-VI într-o bazilicã. A treia, cu forme
neregulate, a fost construitã spre sfârºitul secolului al VI-lea ºi începutul
secolului al VII-lea. A patra este o capelã privatã (7,60-6m), probabil
pentru aristocraþii din oraº. Ultima se afla extra muros, în partea
occidentalã a oraºului. Se crede cã aceasta era folositã pentru serviciile
funerare. Se pãstreazã ºi azi diferite fragmente ceramice, imprimate cu
semnul crucii. Semnul sacru se aflã ºi pe diferite cãrãmizi. De asemenea,
se pãstreazã ºi urmele restaurãrii oraºului din timpul împãratului
Atanasiu I, care s-a realizat probabil la începutul secolului al VI-lea .13

9. Ibida. Ibida a fost o fortãreaþã romano-bizantinã, întinsã pe o
suprafaþã de 24ha. În oraº, s-a descoperit o bazilicã de aproximativ 22 m
lungime, împãrþitã în trei nave. Toate se închid spre est cu o absidã
semicircularã. Datoritã acestor caracteristici, este unicã în Scythia Minor.
A fost construitã spre sfârºitul secolului al VI-lea .14

10. Niculiþel. În 1971, sãpãturile arheologice au descoperit în aceastã
localitate din judeþul Tulcea o importantã mãrturie creºtinã din secolul al
IV-lea: un martyrion ºi o bazilicã paleocreºtinã. Sub pavimentul absidei
semicirculare a bazilicii se aflã cripta, martyrion-ul, de formã aproape
pãtratã, fiecare cu zidurile proprii (de cãrãmidã), mãsurând circa 3,50m.
Înãlþimea este de 2,25-2,30 m, iar diametrul cupolei mãsoarã 3 m. În
camera mortuarã, se aflã sicriul mare din lemn de formã trapezoidalã
(1,98 x 1,40m), cu relicvele martirilor Zotic, Attalos, Kamasis ºi Filip,
martirizaþi la Noviodunum în timpul persecuþiei lui Diocleþian (303-304).
Numele lor sunt scrise pe zidul interior al martyrion-ului. Probabil,
aceastã bazilicã cu martyrion a fost construitã într-o zonã ruralã de vreun
proprietar bogat, aici adunându-se creºtinii pentru a celebra Euharistia
ºi pentru a-ºi comemora martirii. În zona bazilicii nu se aflã nici o altã
urmã creºtinã. Dacã aceastã clãdire ar fi în zona unui cimitir, foarte
probabil s-ar fi gãsit ºi alte mãrturii ale prezenþei creºtine. Pentru acest
motiv, credem cã aici este vorba despre o ecclesia, ºi nu despre o basilica
coemeterialis . Actualmente, moaºtele acestor martiri se aflã la15

Mãnãstirea Cocoº din judeþul Tulcea. Sãpãturile arheologice ce au urmat
au scos la luminã alte douã încãperi, mai mici, lângã cripta celor patru

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 135-141.13

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 178-179.14

 Mai multe detalii despre aceastã clãdire vezi în I. BARNEA, Les monuments15

paléochrétiens de Roumanie, 146-154.
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martiri, cu osemintele altor doi martiri, iar o inscripþie ne spune cã „Aici
ºi acolo [se aflã] sânge de martiri”. Probabil, aceºtia doi au fost
martirizaþi, tot la Noviodunum, în timpul persecuþiei lui Decius (250-251).

11. Noviodunum. Poziþia geograficã a acestei localitãþi o plaseazã între
oraºele strategice cele mai importante. Aici se afla cartierul general al
flotei romane pentru Dunãrea de Jos. În afarã de faptul cã celebra
memoria mai multor martiri proprii, oraºul este important datoritã
descoperirii unei bazilici cu trei nave (13,80-10,75 m) ºi cu o absidã
semicircularã, care are diametrul de 7,80 m. Narthex-ul divizat (2,70 m
lãþime) atestã caracterul creºtin al clãdirii. Acest element arhitectonic este
o creaþie greacã ce dateazã din secolul al V-lea, specific pentru bazilicile
paleocreºtine. Existã mari posibilitãþi ca aceastã bazilicã din Noviodunum
sã dateze încã din perioada împãratului Atanasiu I . Important de reliefat16

pentru aceastã bisericã, ºi pentru altele, de altfel, este faptul cã este o
bisericã „martiricã”, ridicatã peste mormintele martirilor, ce reliefeazã un
creºtinism martiric al unei Biserici vii ºi suferitoare, care ºtie sã-ºi
comemoreze eroii credinþei. Aceastã bisericã este diferitã de celelalte
locuri de cult, sãli mai mari ale familiilor înstãrite, unde se adunã
comunitatea creºtinã pentru a celebra Euharistia, salã amenajatã ºi apoi
transformatã pentru a semãna cu un loc al celebrãrilor sacre, pentru a
avea acel aspect impus de sacralitatea acþiunilor ce se sãvârºesc în ea.

12. Sucidava. În aceastã localitate romano-bizantinã, prin intermediul
sãpãturilor arheologice, s-a descoperit fundaþia unei bazilici, orientatã în
mod tradiþional spre est-vest, cu dimensiuni de 25,50 m lungime ºi 11,35
m lãþime. Ea este împãrþitã în trei nave, cu o absidã semicircularã ºi cu
un narthex. A fost construitã probabil la sfârºitul secolului al V-lea sau la
începutul celui urmãtor .17

13. Troesmis. Se cunosc astãzi ruinele a trei bazilici din secolul al VI-
lea, care ar fi existat în aceastã localitate. Cea mai mare în lungime este
de aproximativ 30 m. Bazilica respectivã are o absidã semicircularã, trei
nave ºi un narthex. Celelalte douã sunt de dimensiuni mult mai mici.
Oraºul, ca multe altele, a fost restaurat de Iustinian .18

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 144-145.16

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 161.17

 I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, 156-157.18
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14. Trophaeum Traiani. Oraº construit de Traian, Trophaeum Traiani
a fost restaurat de Constantin cel Mare ºi de Licinius (313-316). Mai
târziu, împãratul Iustinian îl restaureazã, pentru ca, spre sfârºitul
secolului al VI-lea, sã cadã într-o ruinã aproape totalã, ca ºi multe alte
oraºe, de altfel. În afarã de monumentul comemorativ al lui Traian, avem
prezente aici patru bazilici intra muros ºi una în afara zidurilor, în cimitir.
Douã dintre bazilici se aflã pe strada principalã a oraºului, aproape de
poarta de est. A treia este situatã în apropierea porþii de vest, iar a patra,
în partea occidentalã a oraºului.

Una dintre bazilici, împãrþitã în trei nave (cea principalã are 8 m
lãþime iar cele laterale, 3,70 m), având ºi narthex (4,40 m lãþime), este
situatã aproape de poarta orientalã. Are o criptã sub presbyterium, în faþa
absidei (2,70-2,30 m ºi 2,50 înãlþime), ºi un atrium (18,40-13,50 m). În
aceastã criptã au fost descoperite osemintele a cinci defuncþi, probabil
martiri în persecuþiile lui Diocleþian sau Liciniu . Pe partea de sud a19

bazilicii se aflã un alt edificiu, care era folosit probabil ca diakonikon. A
fost construit pe la anul 500 ºi restaurat pe parcursul secolului al VI-lea.
Credincioºii cetãþii îi cinsteau pe aceºti martiri, ºi în memoria lor au
construit biserica. Din pãcate, starea avansatã de degradare a
osemintelor, cât ºi inscripþiile greceºti ilizibile fac imposibilã identificarea
numelor sau a vârstei acestor martiri. Menþionãm totuºi faptul cã
expertizele antropologice indicã faptul cã ar putea fi vorba despre cinci
bãrbaþi cu vârste între 25 ºi 35 de ani.

În faþã, se aflã cealaltã bazilicã, în forma literei T, singura în aceastã
formã din Scythia Minor. Este de dimensiuni mai mari: 33,80 m lungime
în interior, nava principalã mãsoarã în lãþime 7,10 m, iar cele laterale,
3,30 m. Transversala mãsoarã 24,10 m. Narthex-ul (3 m lãþime) este
împãrþit în trei. Existã ºi un atrium (dimensiunile interne: 8-6 m). Alãturi
de bazilicã, se aflã un baptisteriu ºi alte clãdiri.

La 30 m distanþã de poarta occidentalã se aflã o altã bazilicã, construitã
pe ruinele unei cisterne romane din secolul al II-lea sau al III-lea. Ulterior
(în a doua parte a secolului al V-lea), pe acelaºi loc a fost construitã o alta.
Dimensiunile ei sunt, bineînþeles, modeste.

În nordul strãzii principale, în partea occidentalã, gãsim a patra
bazilicã. Sãpãturile au identificat patru faze în construirea ei: prima sub
Constanþ al II-lea, în 350, a doua, la începutul secolului al V-lea, a treia

 Mai multe detalii despre aceastã descoperire arheologicã importantã se aflã în19

articolul publicat de N. DÃNILÃ, „O importantã descoperire arheologicã la Trophaeum
Traiani”, BOR 1(1983) 91-97.
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fazã (probabil cea mai importantã), în timpul lui Iustinian, iar ultima, la
sfârºitul secolului al VI-lea. Spre est se aflã atrium-ul, cu un portic triplu,
caracteristic pentru bazilicile greceºti din secolul al V-lea ºi al VI-lea.
Narthexul acoperã o suprafaþã de 18,10-4,20 m. Trei nave împart naosul.
Lãþimea celei principale este de 8 m; cele laterale mãsoarã 4 m fiecare. La
o distanþã de 3 m de atrium, se aflã baptisteriul, în formã rectangularã.
Existenþa a douã baptisterii în acelaºi oraº, care nu era prea mare, ne
duce cu gândul la faptul cã una dintre cele douã bazilici care aveau
baptisteriu aparþinea unui grup eretic. Dar este o simplã presupunere.

A cincea bazilicã, în afara zidurilor, este o basilica coemeterialis (15-11
m). A fost construitã probabil în timpul lui Constantin cel Mare .20

Acestea sunt locurile în care sãpãturile au scos la lumina zilei edificii
cultuale creºtine. În afara acestor localitãþi, trebuie sã amintim celelalte
oraºe (chiar dacã în ele arheologia nu ne-a adus pânã acum dovezi ale
existenþei creºtine) prezente în izvoarele literare (martirologii, informaþiile
lui Procopiu, Notitia Episcopatum, Hierocles). Acestea sunt: Aegyssus,
Bizone, Caracliu, Carsium, Cius, Constantiniana, Dionysopolis, Lazu,
Palmatis, Prislava, Salices, Sanctus Cyrillus, Salsovia, Stratonis, Tirizis
(= Trissa), Ulmetum, Zaldapa. De asemenea, fãrã a putea identifica exact
poziþia lor geograficã, sunt cunoscute din secolul al IV-lea pânã în secolul
al VI-lea numele localitãþilor Gratiana, Noveiustiniana, Pulchra Theodora
ºi Valentiniana. Multe dintre aceste oraºe, conform informaþiilor parvenite
nouã, au avut printre locuitori ºi numeroºi creºtini. Le-am prezentat în
ordine alfabeticã, fãrã a ne opri cu explicaþii asupra importanþei lor
creºtine.

În partea finalã a acestui articol, voim sã prezentãm o reflecþie despre
creºtinismul antic dobrogean, legatã de o opinie „publicitarã” rãspânditã
în mod intenþionat în diverse articole ºi studii, ºi anume pluralitatea unor
scaune episcopale de aici care sã depindã jurisdicþional, canonic de
scaunul mitropolitan de Tomis.

Un numãr atât de mare de localitãþi, precum ºi cel al bisericilor (30 de
bazilici paleocreºtine pentru perioada cuprinsã între secolul al IV-lea ºi
secolul al VI-lea), ne face sã credem cã numai episcopul de Tomis nu
reuºea sã îºi îndeplineascã misiunea pentru atâþia creºtini, împrãºtiaþi în
toatã provincia; aceasta în cazul în care în aceastã perioadã ºi pentru
aceastã provincie am putea vorbi despre o organizare creºtinã diecezanã
aºa cum o înþelegem noi astãzi. Sã nu uitãm totodatã configurarea etnicã

 N. DÃNILÃ, „O importantã descoperire arheologicã la Trophaeum Traiani”, 161-177.20
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ºi lingvisticã (greco-latinã) a Scythiei Minor , care ne conduce spre o altã21

ipotezã, ºi anume spre posibilitatea existenþei unei pluralitãþi de sedii
episcopale. Inscripþiile ne demonstreazã cã, din secolul al IV-lea pânã în
cel de-al VI-lea, printre creºtinii prezenþi aici se aflau greci ºi romani. La
Tomis ºi la Axiopolis vor apãrea ºi nume gote. De asemenea, provincia a
fost asediatã de huni (în secolul al V-lea), de avari ºi de slavi (din secolul
al VI-lea mai departe), iar unele dintre numele lor apar în inscripþii
creºtine. Probabil cã aceºti cuceritori încreºtinaþi ar fi voit sã aibã propriul
episcop, dar ne lipsesc mãrturiile care sã ateste aºa ceva. Un alt fapt
asupra cãruia trebuie sã reflectãm îl reprezintã problema autonomiei
locale a oraºelor. Dupã modelul antic al oraºelor greceºti ºi romane,
aceastã autonomie era destul de puternicã. Credem cã ºi pentru perioada
care ne intereseazã autonomia se pãstra în provincie. Astfel, era redusã
influenþa episcopului de Tomis, pentru a face mai mult loc unui episcop
din oraºul propriu.

Aceste consideraþii finale, care în mod indirect vor sã susþinã ideea cã
în Scythia Minor era nevoie de mai multe scaune episcopale, au un
caracter general. Credem cã valoarea lor este relativã, întrucât arheologia
ºi izvoarele literare nu ne-au transmis nici o dovadã care sã poatã susþine
din punct de vedere istoric existenþa altor sedii episcopale sau mãcar
câteva nume ale unor episcopi pentru alte oraºe din provincie, care sã
depindã de episcopul din Tomis.

 Doveditã de descoperirile arheologice. Cf. R. POPESCU, Inscripþiile greceºti ºi latine21

descoperite în România, Bucureºti 1976; IDEM, De la Dunãre la mare, mãrturii istorice ºi
monumente de artã creºtinã, Galaþi 1977.



BISERICA, LOC PRIVILEGIAT DE ÎNTÂLNIRE
ÎNTRE DUMNEZEU ªI POPORUL SÃU

Pr. dr. Iosif ENÃªOAE
Facultatea de Teologie Romano-Catolicã, Iaºi

Poporul vechiului legãmânt, „ales dintre toate popoarele” (Ex 10,15),
convocat ºi constituit de Dumnezeu „o împãrãþie de preoþi ºi o naþiune
sfântã” (Ex 19,6), avea în sinagogã locul de întâlnire cu revelaþia divinã,
iar în templu, locul manifestãrii fidelitãþii sale faþã de alianþa încheiatã
cu Dumnezeu prin jertfele oferite. 

Conform promisiunii lui Dumnezeu: „Iatã, vor veni zile în care voi
încheia cu Israel ºi Iuda o nouã alianþã... eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei
vor fi poporul meu” (Ier 31,31-34), „Cristos a instituit aceastã nouã
alianþã, adicã noua alianþã în sângele sãu (cf. 1Cor 11,23), chemând
mulþimea iudeilor ºi a naþiunilor, pentru a se forma în unitate nu dupã
carne, ci în Spirit, ºi a constitui noul popor a lui Dumnezeu” (LG 9).

Acest nou popor mesianic, care îl are drept cap pe Cristos, drept
condiþie demnitatea ºi libertatea fiilor lui Dumnezeu, ca lege, noua
poruncã a iubirii, iar ca scop, împãrãþia lui Dumnezeu (cf. LG 9), a decis
sã-ºi alimenteze ºi sã-ºi exprime propria sa identitate într-un singur lãcaº
numit „bisericã”. În acest loc, special conceput ºi construit, în care se
contopesc realitatea sinagogii ºi a templului poporului lui Israel, poporul
creºtin se adunã convocat de Spiritul lui Cristos. 

Biserica, locul sacru al creºtinilor, este pentru fiecare comunitate
eclezialã un punct central ce focalizeazã ºi ritmeazã întreaga existenþã a
acesteia.

Biserica este locul sacru de naºtere a fiecãrui creºtin, prin baia
sfântului Botez. Este locul de fortificare în credinþã ºi de angajare maturã
în slujire iubitoare a creºtinului prin sfântul sacrament al Mirului. Tot în
acest lãcaº se hrãneºte cu pâinea bogatã a cuvântului lui Dumnezeu ºi cu
pâinea coborâtã din cer a Euharistiei, ca, astfel, sã trãiascã, sã creascã ºi
sã se maturizeze pentru a ajunge la plinãtatea staturii lui Cristos. 

În bisericã, creºtinul, ajuns la vârsta maturitãþii, ce ºi-a descoperit
vocaþia specificã, conform darului divin primit, se angajeazã sã
împlineascã planul fãcut de Dumnezeu cu privire la persoana sa fie în
sacramentul Cãsãtoriei, fie în sacramentul Preoþiei, fie în consacrarea
vieþii sale exclusiv lui Dumnezeu prin voturile de castitate, ascultare ºi
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sãrãcie voluntarã. Tot în acest loc, el vine cel puþin o datã pe sãptãmânã
pentru a-ºi manifesta credinþa ºi iubirea lui faþã de Dumnezeu ºi pentru
a-ºi reface energiile pentru a trãi asemenea lui Cristos în iubire slujitoare
faþã de semenii sãi. La capãtul peregrinãrii sale pãmânteºti, corpul
neînsufleþit al creºtinului este adus pentru ultima datã în bisericã spre a
fi recomandat milostivirii infinite a lui Dumnezeu ºi pentru ca apoi sã fie
semãnat cu pietate, ca bobul de grâu, în cimitir, unde va aºtepta învierea
fericitã.

Biserica, locul de naºtere al fiilor adoptivi a lui Dumnezeu, locul de
fortificare ºi de hrãnire a vieþii divine a membrilor poporului creºtin, ca
ºi locul de manifestare în liturgie a identitãþii comunitãþii creºtine, este,
prin dimensiunea clãdirii, a poziþiei ºi, uneori, a arhitecturii, un punct de
referinþã pentru localitatea în care se aflã.

Pentru comunitatea eclezialã, clãdirea bisericii, prin poziþia ºi
arhitectura ei, devine întotdeauna o catehezã vie ºi un loc privilegiat de
catehizare. 

1. Biserica – o construcþie care catehizeazã

O privire externã de ansamblu a unei biserici ne ajutã sã descoperim
modul ingenios al creºtinilor de a catehiza prin însãºi construcþia ºi
arhitectura acesteia. Prin faptul cã biserica este una dintre cele mai
impunãtoare clãdiri dintr-o localitate ºi uneori este amplasatã pe o poziþie
favorizatã, fie în centrul localitãþii, fie pe un teren mai înalt, ea devine
„cetatea de pe munte” (Mt 5,14) ce indicã mãreþia ºi puterea lui Dumnezeu
ce locuieºte între oameni ºi îi invitã la comuniune de viaþã cu el. 

Datoritã dimensiunilor sale de excepþie în comparaþie cu celelalte
clãdiri ºi a rezistenþei sale, de multe ori multiseculare, în faþa tuturor
intemperiilor vremii, aceasta îl indicã oamenilor pe Cristos, singura
stâncã solidã pe care sã-ºi construiascã propria viaþã dacã vor ca ploile
necazurilor, vânturile ispitelor ºi ºuvoaiele tranzitorii ale ideologiilor
umane sã nu-i ruineze iremediabil ºi veºnic.

Turnul bisericii, partea care cucereºte imediat ochiul cãlãtorului ºi îl
impresioneazã rapid, construit ca o rampã pregãtitã sã lanseze un satelit
în spaþiul cosmic, devine, prin forma sa arhitectonicã, o sãgeatã
indicatoare spre cer, patria adevãratã a omului. Crucea de pe vârful
turnului, care înfruntã totul ºi rãmâne fermã pe poziþia ei, devine pentru
omul cãlãtor calea ce trebuie parcursã zilnic cu fermitate asemenea lui
Cristos, pentru cã numai astfel va putea ajunge la gloria cerului.

Treptele, mai multe sau mai puþine, de la intrarea în bisericã, oare nu
sunt ºi ele o catehezã vie? Acestea vor sã-l înveþe pe cel care le pãºeºte cã
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trebuie sã se ridice de la realitãþile cotidiene spre sferele divine, sã se
debaraseze de cele pãmânteºti aºa cum îºi scuturã picioarele de noroi sau
de praf înainte de a intra în bisericã, pentru ca, eliberat ºi uºurat, sã
poatã zbura spre realitãþile invizibile ºi veºnice.

Arhitectura interioarã a bisericii continuã itinerarul catehetic al celui
ce intrã în lãcaºul sfânt. Delimitarea spaþiului interior al bisericii, de cele
mai multe ori evidentã, constituie un mod viu de a catehiza.

Prima parte de la intrarea în bisericã, numitã antreu sau pridvor, are
menirea sã-i avertizeze pe credincioºi cã intrã într-un loc sfânt ºi este
necesar sã se rupã de realitãþile profane pentru a putea sã se întâlneascã
cu Divinul. Acesta este locul ideal pentru o pregãtire adecvatã în vederea
participãrii cu profit spiritual la acþiunile liturgice. Aici trebuie sã
lepãdãm „toatã grija cea lumeascã”, toate gândurile deºarte ºi strãine, tot
orgoliul ºi toatã mândria ºi sã ne îmbrãcãm cu gânduri ºi sentimente de
umilinþã ºi cãinþã, asemenea vameºului care „nu îndrãznea sã-ºi ridice
ochii spre cer” (Lc 18,13).

De obicei, în bisericile noastre, în aceastã parte se aflã un vas cu apã
sfinþitã. Aceastã apã are menirea sã ne aminteascã de botezul primit ºi de
necesitatea de a ne purifica de pãcate printr-o constantã convertire. Cu
aceastã apã ne însemnãm trupul cu sfânta Cruce pentru a ne dispune sã
participãm la misterul crucii salvifice a lui Cristos. Aceastã primã parte
de la intrarea în bisericã, de obicei, mai îngustã ºi ceva mai întunecoasã,
ne poate predispune sã intrãm pe poarta cea strâmtã ºi pe calea cea
îngustã care duce la viaþã (cf. Mt 7,13-14), la Cristos.

Cu pregãtirea cerutã, din partea de la intrare a bisericii, se pãºeºte în
partea centralã a acesteia, care întotdeauna este cea mai spaþioasã ºi cea
mai luminoasã. În aceastã parte centralã se observã mai bine arhitectura
bisericii. Aici se pot gãsi statui ºi icoane, basoreliefuri ºi mozaicuri, picturi
murale ºi diferite ornamente. Toate acestea constituie ambientul propice
pentru rugãciune ºi participare la celebrãrile sacre liturgice.

Picturile de pe pereþi, icoanele ºi diversele ornamente ce descriu diferite
evenimente salvifice predispun mintea ºi inima la contemplarea operelor
minunate ale lui Dumnezeu sãvârºite în favoarea oamenilor. Statuile pot
sã ne ajute sã descoperim cât de minunat lucreazã Dumnezeu în lume ºi
cu câtã mãiestrie poate dãltui imaginea Fiului sãu în oamenii care se lasã
prelucraþi de mâna sa divinã. 

Indiferent de modul cum apare nava principalã, datoritã arhitecturii
sale, mai întunecoasã sau mai luminoasã, aceasta nu numai cã nu
împiedicã reculegerea în vederea rugãciunii, a meditaþiei sau a
contemplaþiei, ci, din contrã, predispune credinciosul la intrarea ºi



110

înaintarea lui în ambientul propice rugãciunii, meditaþiei ºi contemplaþiei
ºi participãrii la acþiunile sacre creºtine.

Un ambient mai întunecos, datoritã pereþilor pictaþi în culori sobre sau
vitraliilor confecþionate în culori închise, predispune la o mai mare
reculegere, la o intimitate mai mare cu Divinul. Nava principalã mai
luminoasã, datoritã culorilor folosite la realizarea picturilor sau datoritã
arhitecturii simple, moderne, poate deschide sufletul spre lumina lui
Dumnezeu, spre Cristos, Soarele strãlucitor ºi neapus al dreptãþii ºi al
slavei veºnice.

Ultima parte a clãdirii bisericii este prezbiteriul. Aceastã parte fiind
cea mai importantã, este, de obicei, cea mai bine împodobitã ºi cea mai
bine adaptatã rolului ei. În aceastã parte sunt amplasate altarul de jertfã
ºi toate celelalte obiecte sacre necesare desfãºurãrii demne a cultului
divin. Prezbiteriul devine ultima parte ºi cea mai importantã a punþii de
legãturã dintre Dumnezeu ºi oameni.

Treptele care duc spre altar vor sã aminteascã fiecãrui creºtin drumul
în urcuº a lui Cristos ce-ºi poartã crucea spre Golgota ºi care spune: „Dacã
cineva vrea sã vinã dupã mine, sã renunþe la sine însuºi, sã-ºi ia crucea
în fiecare zi ºi sã mã urmeze” (Lc 9,23) ºi „Cine nu-ºi ia crucea ºi nu mã
urmeazã nu este vrednic de mine” (Mt 10,38). Altarul care este în centrul
prezbiteriului ºi pe care se celebreazã Jertfa euharisticã ne aratã pânã
unde l-a dus pe Isus iubirea lui faþã de Tatãl ceresc ºi iubirea sa faþã de
oameni.

Crucea sfântã a lui Cristos, ce troneazã în prezbiteriu, îi vorbeºte
creºtinului despre iubirea lui Dumnezeu Tatãl faþã de lume: „Atât de mult
a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul sãu, unul-nãscut, ca oricine
crede în el sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã” (In 3,16). Dar aceeaºi
cruce vorbeºte cu o forþã divinã ºi despre iubirea lui Isus faþã de oameni,
deoarece „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva sã-ºi
dea viaþa pentru prietenii sãi” (In 15,13). Crucea lui Cristos ne vorbeºte
despre cum trebuie sã-i iubim ºi noi pe semenii noºtri asemenea lui
Cristos: „Aºa cum eu v-am iubit, aºa sã vã iubiþi unul pe altul” (In 13,34),
adicã pânã la sacrificiul total de sine.

Lumânãrile ºi celelalte lumini ce se aprind în bisericã vor sã-i
aminteascã creºtinului cã ºi el este constituit de Cristos luminã a lumii:
„Voi sunteþi lumina lumii” (Mt 5,14). Participarea la celebrarea misterului
lui Cristos trebuie sã-l determine sã trãiascã conform identitãþii sale,
pentru ca „Astfel sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor, încât ei
sã vadã faptele voastre bune ºi sã-l preamãreascã pe Tatãl vostru din
ceruri” (Mt 5,16).
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Lumânarea pascalã, prezentã în prezbiteriu în perioada pascalã, devine
o mãrturie clarã a învierii lui Isus „Eu sunt învierea ºi viaþa” (In 11,25),
ºi un imbold pentru creºtin sã-l imite dacã vrea sã fie pãrtaº la aceeaºi
soartã: „Întrucât participaþi la suferinþele lui Cristos, bucuraþi-vã, ca sã
puteþi tresãlta de bucurie ºi la arãtarea gloriei lui” (1Pt 4,13).

Tabernacolul, inima bisericii, ce pãstreazã mereu prezenþa
sacramentalã a lui Cristos în mijlocul poporului sãu, nu este el oare cea
mai autenticã lecþie de iubire fidelã a lui Dumnezeu faþã de oameni?
„Pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit” (Ef 2,4), Isus a rãmas cu noi:
„Iatã, eu sunt cu voi în toate zilele pânã la sfârºitul lumii” (Mt 28,20),
deoarece iubirea sa e dãruitã pe veci. Tabernacolul, celula în care Cristos
s-a fãcut de bunãvoie prizonierul iubirii sale divine faþã de oameni, trebuie
sã trezeascã rãspunsul creºtinului la aceastã infinitã iubire dumnezeiascã
prin propria iubire. Aceastã iubire se manifestatã mai întâi prin primirea
cu o inimã deschisã, disponibilã ºi iubitoare a lui Cristos total ascuns sub
speciile euharistice ºi prin angajarea de a trãi asemenea lui.

A trãi asemenea lui Cristos înseamnã a trãi pentru Tatãl ºi pentru
binele ºi fericirea semenilor, excluzând orice egoism sau interes meschin
personal. A trãi pentru Tatãl ceresc înseamnã a deveni un „dar”, o
„ofrandã bineplãcutã” lui ºi o „ardere de tot” de bunã mireasmã. A trãi
pentru semeni înseamnã a deveni un „dar”, o „ofertã” de tine însuþi pentru
binele ºi realizarea plenarã a aproapelui, pentru ca acesta sã ajungã la
cunoaºterea ºi la iubirea autenticã a lui Dumnezeu, ce este sinonim cu
viaþa veºnic fericitã.

O reprezentare a sfintei Fecioare Maria într-o icoanã sau statuie
prezentã în bisericã are menirea sã-i indice creºtinului rolul jucat de ea în
planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii ºi necesitatea de a se angaja
personal în realizarea acestui plan împreunã cu Maria.

Orice creºtin devenit fiu spiritual al sfintei Fecioare Maria este chemat
s-o imite pe mama sa, devenind ceea ce a fost ea. „Când, în momentul
Vizitei, purta în sân Cuvântul fãcut trup, ea se face, într-un anumit fel,
tabernacol – primul tabernacol al istoriei – unde Fiul lui Dumnezeu, încã
invizibil ochilor oamenilor, se oferã spre adoraþie Elisabetei” .1

Creºtinul este chemat sã devinã un „tabernacol viu” în care sã se
întâlneascã ºi sã se întreþinã amical cu prietenul sãu, Cristos: „Voi sunteþi
prietenii mei” (In 15,14). Creºtinul care trãieºte din plin bucuria prieteniei
cu Cristos devine un tabernacol viu, mobil a lui Cristos. Devine un

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Ecclesia de Eucharistia (17.04.2003), 55.1
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purtãtor al prezenþei iubitoare ºi active a lui Cristos în lume, asemenea
Mariei care, purtându-l la Elisabeta, a umplut-o de bucuria prezenþei sale
ºi a fãcut sã tresalte de bucurie ºi pruncul Ioan în sânul ei. Creºtinul
devenit „cristofor” este un vestitor al evangheliei lui Cristos ºi un
colaborator al sãu la sfinþirea ºi mântuirea lumii.

Dacã la o succintã privire externã, clãdirea numitã „bisericã” devine un
mijloc direct de catehezã creºtinã, oare o privire mai profundã nu ar putea
sã ne reveleze misterul pe care aceasta îl pãstreazã ºi îl celebreazã? Sã
vedem ce ar putea sã ne reveleze dincolo de realitatea sa vizibilã de
clãdire.

2. Biserica – semn al iniþiativei divine

Revelaþia ne dezvãluie cã planul unic ºi veºnic al creaþiei ºi al
rãscumpãrãrii a fost o iniþiativã exclusiv divinã, trinitarã. Pentru cã
Dumnezeu cel întreit este ocean infinit de comuniune de iubire ºi de
fericire veºnicã, Binele infinit ºi suprem, iar cum „bonum est diffusivum
sui”, el a voit sã facã pãrtaºe ºi alte creaturi la natura ºi la viaþa sa veºnic
fericitã. Dumnezeu Tatãl a creat prin Cristos, Cuvântul sãu veºnic
exprimat printr-un act liber al voinþei sale atotputernice ºi suverane: „Sã
fie...” (Gen 1,3), toate realitãþile inferioare omului ºi spiritelor pure numite
îngeri. În momentul culminant al creaþiei vizibile, Dumnezeu Treime
delibereazã: „Sã-l facem pe om dupã imaginea ºi asemãnarea noastrã”
(Gen 1,26). O datã cu intrarea pe scena lumii a omului creat direct de
Dumnezeu, începe sã se deruleze planul binevoitor al Treimii, realizat „în
Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii, ca sã fim
sfinþi ºi neprihãniþi înainte lui. În iubire el ne-a rânduit de mai înainte
spre înfiere, prin Isus Cristos, dupã planul binevoitor al voinþei sale, spre
lauda gloriei harului sãu, cu care ne-a copleºit în Fiul sãu preaiubit” (Ef
1,3-6).

În cadrul acestui plan veºnic de înfiere a tuturor oamenilor în Isus
Cristos, Fiul unic al lui Dumnezeu, este plasatã ºi realitatea Bisericii lui
Cristos, „semn ºi instrument de intimã unire cu Dumnezeu ºi al unitãþii
întregului neam omenesc” (LG 1).

Tradiþia biblicã veterotestamentarã, care relateazã despre atitudinea
patriarhilor de a ridica un altar sau un loc de jertfã în cinstea lui
Dumnezeu care li s-a revelat (cf. Gen 12,6-8; 13,18) sau de a reveni la acel
loc în semn de fidelitate faþã de Dumnezeu (cf. Gen 13,4; 46,1), atestã cã
sanctuarul este rodul iniþiativei divine ce vrea sã se comunice oamenilor
ºi nu este, pur ºi simplu, rodul unei lucrãri omeneºti.



113

Faptul cã Israelul este conºtient cã iniþiativa construirii templului este
a lui Dumnezeu ne este descoperit de însãºi rugãciunea rostitã de Solomon
cu ocazia consacrãrii templului din Ierusalim: 

Oare sã fie adevãrat cã Domnul va locui cu oamenii pe pãmânt? Iatã, cerul ºi

cerul cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai puþin aceastã casã pe care am

zidit-o numelui tãu! Însã, Doamne Dumnezeule, îndreaptã-te spre rugãciunea

ºi cererea slujitorului tãu; ascultã strigãtul ºi rugãciunea pe care o înalþã astãzi

înaintea ta slujitorul tãu! Sã fie ochii tãi deschiºi ziua ºi noaptea asupra acestei

case, asupra locului despre care ai zis: „Aici va fi numele meu!” Ascultã

rugãciunea pe care o înalþã slujitorul tãu în acest loc (1Rg 8,27-29).

Prin urmare, 

sanctuarul nu este construit pentru cã Israel vrea sã þinã prizonierã prezenþa

Celui Veºnic, ci tocmai contrariul, pentru cã Dumnezeu cel viu, care a intrat în

istorie, care a cãlãtorit împreunã cu poporul sãu ziua în nor ºi în foc în timpul

nopþii (cf. Ex 13,2), vrea sã dea un semn al fidelitãþii sale ºi al prezenþei sale

pururi actualã în mijlocul poporului sãu. Aºadar, templul va fi nu casa

construitã de mâinile oamenilor, ci locul care dã mãrturie despre iniþiativa

aceluia care îºi construieºte singur casa .2

Aceastã realitate este evidenþiatã ºi de cuvintele profetului Natan ce se
adreseazã regelui David: „Aºa spune Domnul: «Oare tu îmi vei zidi o casã
în care sã locuiesc eu? Domnul îþi va zidi þie o casã»” (2Sam 7,5).

Aceastã profeþie devine realitate prin întruparea Fiului lui Dumnezeu,
devenit noua locuinþã a Celui Veºnic printre noi, oamenii. În acest nou
templu, trupul lui Cristos, Dumnezeu realizeazã noua alianþã cu poporul
noului legãmânt. Trupul lui Cristos, în care „locuieºte toatã plinãtatea
dumnezeirii trupeºte” (Col 2,9), devine sanctuarul în care toþi oamenii se
pot întâlni cu Dumnezeu. Dacã am afirmat cã, potrivit tradiþiei vechi
biblice, iniþiativa construirii templului îi aparþine iubirii lui Dumnezeu
faþã de poporul constituit ºi consacrat de el, cu atât mai mult, putem
spune acesta despre economia noii alianþe.

Cristos, trimisul Tatãlui, Dumnezeu întrupat pentru noi, este templul
nou, sanctuarul noii ºi veºnicei alianþe (cf. Evr 8). Biserica, ce este
sacramentul ºi imaginea lui Cristos, dezvãluie cã iniþiativa îi aparþine lui
Dumnezeu care „ne-a iubit mai întâi” (1In 4,19). În Cristos prezent ºi activ
în Bisericã prin acþiunea Duhului Sfânt, Dumnezeu vrea sã locuiascã în
noi, sã facã din noi templul sãu, din mãdularele noastre, sanctuarul

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,2

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 4.
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Duhului Sfânt, dupã cum afirmã sfântul Paul: „Oare nu ºtiþi cã sunteþi
templul lui Dumnezeu ºi cã Duhul lui Dumnezeu locuieºte în voi? Dacã
cineva distruge templul lui Dumnezeu, ºi Dumnezeu îl va distruge pe el.
Cãci templul lui Dumnezeu, care sunteþi voi, este sfânt” (1Cor 3,16-17).
Acelaºi Apostol afirmã: „Da, noi suntem templul Dumnezeului celui viu,
aºa cum Dumnezeu a spus-o: « În ei voi locui ºi printre ei voi umbla ºi voi
fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu»” (2Cor 6,16).

Din cele amintite mai sus putem sã ne dãm seama cã existenþa Bisericii
nu este o lucrare pur umanã, nu este rodul pur ºi simplu al trupului ºi al
sângelui (cf. In 1,13), ci este o iniþiativã ce vine „de sus” (cf. In 3,3). O
iniþiativã gratuitã ºi surprinzãtoare a iubirii divine trinitare, ce precede
întotdeauna rãspunsul iubirii ºi acþiunii umane.

3. Rãspunsul creºtin la iniþiativa divinã

Biserica, ce existã ca rod al iniþiativei iubitoare a lui Dumnezeu faþã de
oameni, reveleazã lucrarea ºi prezenþa eficientã a iubirii divine, ascunsã
sub semnele istoriei. Biserica voitã ºi constituitã de Dumnezeu pentru
mântuirea lumii este locul prezenþei ºi al acþiunii misterioase a lui
Dumnezeu între oameni.

În cazul în care constatãm cã Biserica este deþinãtoarea misterului
iubirii divine faþã de oameni, se cere sã ne apropiem ºi sã intrãm în ea în
spirit de reverenþã ºi de adoraþie sincerã ºi profundã. În ea suntem
învãluiþi ºi cufundaþi în misterul iubirii lui Dumnezeu care s-a revelat ºi
se dãruieºte oamenilor. Suntem uimiþi în faþa unei iubiri atât de mari din
partea lui Dumnezeu ºi simþim nevoia de a rãspunde la aceastã iubire
dumnezeiascã cu iubirea sincerã a inimilor noastre copleºite de iubirea
revãrsatã de Duhul Sfânt în ele.

Primul mod de a corespunde darului primit de la Dumnezeu pentru
Biserica sa este cel de a ne minuna ºi a adora iniþiativa divinã faþã de noi.
Adorând ºi contemplând misterul iubirii divine prezent ºi activ în istorie,
devenim capabili sã intrãm sub înrâurirea lui ºi sã ne lãsãm copleºiþi ºi
transformaþi de acesta.

Iniþiativei iubitoare a lui Dumnezeu i se poate rãspunde prin laudã ºi
mulþumire. Dacã suntem conºtienþi cã Dumnezeu ne-a iubit din veºnicie
ºi ºtim sã apreciem darurile oferite de el din proprie iniþiativã, atunci
inima va deveni sensibilã la dovezile de iubire divine ºi gura ni se va
deschide spre a-l lãuda pe Dumnezeul atâtor binefaceri revãrsate asupra
noastrã din nesfârºita lui bunãtate ºi milostivire: „Lãudaþi-l pe Domnul,
pentru cã este bun, pentru cã veºnicã este îndurarea lui” (Ps 136,1). La
lauda izvorâtã dintr-o inimã uimitã de iubirea infinitã divinã se va asocia
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în mod firesc mulþumirea creºtinului pentru binefacerile primite. Dar nu
numai atât, viaþa însãºi a creºtinului va deveni în unire cu Cristos o jertfã
de mulþumire ºi de laudã adusã lui Dumnezeu, conform îndemnului
sfântului Paul: „Vã îndemn, fraþilor... sã vã oferiþi trupurile voastre ca
jertfã vie, sfântã ºi plãcutã lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru
spiritual” (Rom 12,1). Lauda ºi aducerea de mulþumire ajung la gradul cel
mai înalt de manifestare în jertfa unicã ºi perfectã a crucii lui Isus Cristos
cu care creºtinul îºi uneºte propria viaþã.

Biserica, ce este semnul evident al iniþiativei iubitoare a lui Dumnezeu
faþã de omenire, este ºi locul unde creºtinul se simte ºi se lasã iubit de
Dumnezeu ºi-ºi manifestã bucuria iubirii sale, rod al prezenþei Duhului
Sfânt, lãudându-l ºi mulþumindu-i lui Dumnezeu. Viaþa creºtinului,
înþeleasã ºi trãitã astfel în relaþie cu darurile primite de la Dumnezeu,
dobândeºte o dimensiune nouã, cea contemplativã. El va trãi aceastã viaþã
atât în cadrul bisericii la celebrãrile liturgice, cât ºi în toate celelalte
circumstanþe ale vieþii.

Creºtinul ce a înþeles realitatea Bisericii ca o manifestare a iubirii
salvifice a lui Dumnezeu faþã de omenire nu se va limita numai la
adorarea lui Dumnezeu, la preamãrirea lui prin laudã ºi aducere de
mulþumire, ci se va angaja personal sã-l imite pe Dumnezeu ce ºi-a aºezat
cortul sãu în mijlocul oamenilor pentru a le oferi mântuirea.
Angajamentul lui va consta în a deveni solidar cu toþi oamenii, cu durerile
ºi bucuriile lor, asemenea lui Cristos care s-a fãcut tovarãºul nostru de
drum spre casa Tatãlui. Îl va imita pe Dumnezeu în iubirea sa
binevoitoare ºi dezinteresatã faþã de oameni, îi va iubi pe oameni cu însãºi
iubirea divinã revãrsatã în inima sa prin Duhul Sfânt ce i-a fost dãruit ºi
va deveni, la rândul sãu, un templu al gloriei lui Dumnezeu. Zidit pe
Cristos, „piatra unghiularã” (1Pt 2,5), se va uni cu ceilalþi fraþi în
solidaritate creºtinã, pentru a deveni împreunã „pietre vii” (1Pt 2,4) ale
noului templu construit de Cristos, sfânta Bisericã. „Angajarea caritativã
pentru promovarea demnitãþii umane, a dreptãþii ºi a pãcii”  va fi semnul3

distinctiv al apartenenþei sale la Cristos ºi la Biserica sa.

4. Biserica, loc sacru al prezenþei divine

Dupã cum ne dezvãluie revelaþia, „Dumnezeu este iubire” (1In 4,8).
Acest Dumnezeu întreit, Iubire veºnicã, acþioneazã conform identitãþii:

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,3

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 8.
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„Cu o iubire veºnicã te-am iubit” (Ier 31,3). Iubirea sa faþã de oameni, o
datã dãruitã, nu ºi-o mai retrage, în ciuda tuturor infidelitãþilor ºi
pãcatelor oamenilor. Locul în care el dovedeºte ºi astãzi iubirea sa fidelã
este biserica lui Cristos. Aceastã bisericã devine „semnul prezenþei divine,
locul mereu nou al actualizãrii alianþei oamenilor cu Cel Veºnic ºi între
ei” . Prin bisericã, comunitatea credincioºilor devine conºtientã cã în4

Cristos este „neam ales, preoþie împãrãteascã, popor sfânt” (1Pt 2,9), popor
ce-i aparþine lui Dumnezeu ºi în care el locuieºte ºi acþioneazã. Aceastã
idee este bine reliefatã de sfântul Paul care scrie: 

Prin urmare, nu mai sunteþi strãini ºi venetici; dimpotrivã, sunteþi concetãþeni

ai sfinþilor ºi casnicii lui Dumnezeu, clãdiþi pe temelia apostolilor ºi profeþilor,

cu Isus Cristos ca piatrã de boltã. În el se leagã tot edificiul ºi se înalþã ca

templu sfânt în Domnul. Tot în el sunteþi clãdiþi ºi voi, ca, prin Duhul, sã

deveniþi o locuinþã a lui Dumnezeu (Ef 2,19-22).

Dacã suntem „casnicii lui Dumnezeu”, înseamnã cã Dumnezeu locuieºte
cu noi, ba chiar în inimile noastre, ºi ne transformã în temple vii ale
prezenþei ºi acþiunii sale iubitoare salvifice. Biserica alcãtuitã din pietre
vii ce sunt creºtinii devine locul prezenþei ºi acþiunii misterioase a
Duhului Sfânt. Creºtinul ce ia contactul cu Biserica ia contactul cu
Spiritul Sfânt oferit de Cristos cel înviat ºi este îndemnat sã se lase
transformat ºi purtat de acþiunea lui spre gloria Tatãlui. Procedând astfel,
adãpându-se din izvorul invizibil al apei vii, este transformat, la rândul
sãu, în izvor de apã vie ce se revarsã în marea moartã a omenirii ºi-i
dãruieºte viaþa divinã.

Duhul Sfânt, penetrând mãdularele trupului lui Cristos, face din
Bisericã un sanctuar viu a lui Dumnezeu, un loc al prezenþei ºi al acþiunii
sale mântuitoare. Aceastã idee o gãsim exprimatã astfel de Conciliul al II-
lea din Vatican: 

Mai ades, Biserica este numitã zidirea lui Dumnezeu (cf. 1Cor 3,9). Acest

edificiu primeºte diferite denumiri: este casa lui Dumnezeu (cf. 1Tim  3,15), în

care locuieºte familia sa; este locuinþa lui Dumnezeu în Duhul (cf. Ef 2,19-22);

„cortul lui Dumnezeu între oameni” (Ap 21,3); ºi, mai ales, templul sfânt în care

sfinþii pãrinþi îl vãd ºi îl laudã reprezentat în sanctuarele de piatrã, ºi care, în

liturgie, este asemãnat pe bunã dreptate cu cetatea sfântã, noul Ierusalim.

Într-adevãr, în ea alcãtuim pe acest pãmânt, ca pietre vii, un templu spiritual

(cf. 1Pt 2,5) (LG  6).

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,4

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 9.
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În aceastã casã, locuinþã ºi cort a lui Dumnezeu, Duhul acþioneazã într-
un mod privilegiat prin cuvântul divin adresat credincioºilor de el
convocaþi. Cuvântul lui Dumnezeu prezent în bisericã confirmã
credincioºilor fidelitatea sa, îi lumineazã, indicându-le drumul ce trebuie
parcurs, îi mângâie ºi-i susþine în încercãrile vieþii cotidiene. Acelaºi
cuvânt divin îi solicitã pe credincioºi sã se angajeze la evanghelizare ºi
catehizare în ambientul familiei ºi al societãþii în care trãiesc ºi lucreazã.

Biserica este locul privilegiat al întâlnirii personale a lui Dumnezeu cu
creºtinii prin sfintele sacramente. Sacramentele „în care cuvântul îºi
gãseºte cea mai densã ºi eficientã actualizare”  sunt Reconcilierea ºi5

Euharistia. Sacramentele 

nu sunt rituri ce se repetã, ci evenimente ale mântuirii, întâlniri personale cu

Dumnezeul cel viu, care prin Duhul îi atinge pe toþi cei ce se îndreaptã spre el

înfometaþi ºi însetaþi de adevãrul ºi de pacea sa. Prin urmare, atunci când se

celebreazã un sacrament într-un sanctuar, nu „se face” ceva, ci este întâlnit

Cineva, ba, mai mult, este cineva, Cristos, care, prin harul Duhului, se face

prezent pentru a ni se comunica ºi a ne schimba viaþa, inserându-ne tot mai

mult într-o manierã rodnicã în comunitatea alianþei, care este Biserica .6

Prin sacramentul Reconcilierii creºtinul ce a fost infidel iubirii divine
este chemat sã se întoarcã la Tatãl ceresc cel îndelung rãbdãtor ºi „bogat
în milostivire” (Ef 2,4)  ºi sã experimenteze îmbrãþiºarea lui iertãtoare ºi7

tandrã. Sacramentul Spovezii, care „este mijlocul de a-l sãtura pe deplin
pe om cu acea dreptate ce provine de la Rãscumpãrãtorul însuºi” , va8

constitui o oportunitate de a vedea cât de minunatã este pacea divinã.
Aceastã experienþã îl va determina pe creºtinul convertit sã se angajeze
la o relaþie nouã cu Dumnezeu ce l-a iertat ºi sã arate înþelegere ºi iertare
faþã de semenii care i-au greºit.

Reconciliat cu Dumnezeu ºi cu sine, prin sacramentul Spovezii, ºi
dispus sã trãiascã în armonie cu semenii sãi, creºtinul înainteazã spre
altarul Domnului spre a face o nouã experienþã spiritualã: întâlnirea cu
Cristos prin sfânta Euharistie.

 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,5

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 11.
 CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU PASTORALA MIGRANÞILOR ªI ITINERANÞILOR, Sanctuarul,6

amintire, prezenþã ºi profeþie a lui Dumnezeu cel viu, 11
 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Dives in misericordia (30 noiembrie 1980),7

1.
 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Redemptor hominis (4 martie 1979), 20. 8
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Euharistia, eveniment de har în care „este cuprins tot binele spritual
al Bisericii” (PO 5), însuºi Cristos cel glorificat, îl transformã pe creºtin
într-un templu sfânt ºi-l abiliteazã sã devinã un „cristofor” asemenea
sfintei Fecioare Maria. Creºtinul în care locuieºte Cristos este invitat sã
se lase transformat de acesta într-un „alter ego Christi”, într-un dar oferit
lui Dumnezeu ºi oamenilor asemenea lui Cristos.

Primind prin Euharistie o transfuzie de sânge divin, inima creºtinului
este dilatatã de focul divin adus de acest sânge dumnezeiesc, pentru a-i
putea îmbrãþiºa în raza de acþiune a iubirii creºtine pe toþi oamenii
asemenea lui Isus. Inima creºtinului ce l-a primit pe Isus euharisticul,
„rãnitã” de iubirea lui, nu mai poate fi insensibilã la necesitãþile semenilor
sãi ºi revarsã torentul focului sfânt al iubirii divine peste cei însetaþi de
iubirea lui Dumnezeu, devenind un îndrãgostit de oameni pentru care este
în stare sã-ºi dea viaþa asemenea Maestrului sãu, Cristos.

Cel care s-a hrãnit cu Cristos, „pâinea cea vie care s-a coborât din cer”
(In 6,51), poate deveni, la rândul sãu‚ „pâine” ce se frânge pentru viaþa
lumii, iar viaþa sa sã devinã o viaþã euharisticã prin care „îl laudã pe Tatãl
«prin»Isus, dar îl laudã ºi «în» Isus ºi «cu» Isus” .9

Creºtinul ce îl primeºte pe Cristos în Euharistie ºi are „curajul” sã se
lase transformat de acesta poate deveni „bun ca pâinea caldã” ce îl
hrãneºte pe cel înfometat. Poate ajunge la performanþa de a se spune
despre el, dupã o expresie tipic româneascã: „acest om este pâinea lui
Dumnezeu”. Expresia româneascã „pâinea lui Dumnezeu” pare sã spunã
cât de bine au înþeles românii efectul minunat pe care îl poate produce
Euharistia în viaþa creºtinilor care se împãrtãºesc cu Cristos euharisticul.

A ajunge torent de iubire ce se revarsã asupra omenirii însetate de
adevãrata iubire divinã asemenea sângelui lui Cristos, care se revarsã
asupra omenirii pentru a o spãla de pãcate ºi pentru a o hrãni ºi a o întãri
spre a trãi din plin viaþa divinã; a ajunge „bun ca pâinea caldã”, ba chiar
„pâinea lui Dumnezeu”, este cea mai frumoasã invitaþie pe care Cristos ne-
o face prin Euharistie. A asculta chemarea sa; „Veniþi la mine, toþi cei
osteniþi ºi împovãraþi, ºi eu vã voi da odihnã. Luaþi jugul meu asupra
voastrã... cãci jugul meu este plãcut, iar povara mea este uºoarã” (Mt
11,28-30); „Luaþi, mâncaþi; acesta este trupul meu” (Mt 26,26); „Cine
mãnâncã trupul meu ºi bea sângele meu are viaþa veºnicã” (In 6,54),
înseamnã a avea „viaþã din belºug” (cf. In 10,10), a avea o viaþã împlinitã,
o viaþã trãitã la maximumul posibilitãþilor umano-creºtine. Cine îºi

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Ecclesia de Eucharistia, 58.9
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doreºte oare mai mult decât a avea o viaþã împlinitã? Împlinirea ne este
oferitã de Cristos dacã îl primim în sfânta Euharistie, dacã îi permitem sã
ne transforme în el însuºi, aºa cum organismul nostru uman transformã
alimentele primite în energie vitalã pentru el însuºi.

Biserica este locul de întâlnire cu Cristos ce ne poate da viaþa cea
adevãratã, viaþa din belºug, viaþa veºnicã pe care o dorim atât de mult
fiecare. Biserica rãmâne nu numai semnul ºi locul prezenþei lui Dumnezeu
între oamenii, ci ºi în favoarea oamenilor, adicã locul prezenþei eficiente.
Locul prezenþei ce iradiazã luminã pentru cei ce sunt însetaþi de dorinþa
de a descoperi adevãrul; or, aici se proclamã adevãrul total ºi ultim: „Eu
sunt adevãrul” (In 14,6), „Eu sunt lumina lumii. Cine mã urmeazã nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieþii” (In 8,12).

Biserica este locul de unde se revarsã asupra omenirii viaþa autenticã,
viaþa pe care ºi-o doreºte omul, viaþa care sã înfrunte moartea ºi s-o
învingã. Or, Cristos este „viaþa” (In 14,6) ce a venit în lume tocmai pentru
ca lumea sã aibã viaþã prin el, „sã aibã viaþã ºi s-o aibã din belºug” (In
10,10), adicã viaþa veºnicã. Dar nu numai atât. Cristos nu numai cã se
reveleazã ca fiind viaþa, ci o ºi oferã; mai întâi, prin jertfa sa pe cruce, iar
apoi, prin sfânta Euharistie. El, ca pãstor bun ce este, „îºi dã viaþa pentru
oile sale” (In 10,11), pentru a le elibera din ghearele Satanei. Apoi le
hrãneºte cu trupul ºi sângele sãu din Euharistie, pentru a putea trãi viaþa
din plin ºi pentru a putea învinge chiar ºi moartea. „Eu sunt pâinea
vieþii... Eu sunt pâinea cea vie, care s-a coborât din cer. Dacã mãnâncã
cineva din aceastã pâine, va trãi în veci... Cine mãnâncã trupul meu ºi bea
sângele meu are viaþa veºnicã ºi eu îl voi învia în ziua de apoi” (In 6,48-
54).

Prin Bisericã, credinciosul poate dobândi tot ceea ce îºi poate dori
legitim conform naturii sale de creaturã inteligentã ºi liberã ce simte în
interiorul sãu dorinþa dupã realizarea sa plenarã. Omul vrea sã se
elibereze de orice rãu, de orice suferinþã ºi sã aibã parte de o viaþã fericitã
pentru totdeauna. Cristos prezent în Biserica sa îi poate satisface aceastã
dorinþã profundã, propunându-i învãþãtura sa ºi mijloacele eficiente
pentru a o putea urma.

Cristos propune calea sa pentru a putea evita irosirea ºi pierderea vieþii
ºi trãirea ei din plin. Propune lepãdarea de sine ºi purtarea cu rãbdare ºi
încredere pe urmele sale a crucii personale. „Dacã cineva vrea sã vinã
dupã mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea în fiecare zi ºi sã mã
urmeze. Cãci cine vrea sã-ºi salveze viaþa, o va pierde, cine, însã, îºi va
pierde viaþa pentru mine, acela o va salva” (Lc 9,23). A înþelege ce
înseamnã lepãdarea de sine ºi acceptarea ºi purtarea crucii zilnice deja



120

înseamnã a te elibera de suferinþã ºi a duce o viaþã liniºtitã. Dacã orgoliul
personal, dorinþa de dominare, de posesie a bunurilor ºi a persoanelor, de
satisfacere nestãvilitã a plãcerilor instinctuale îi produc omului cele mai
mari suferinþe, propunerea lui Isus de lepãdare de sine, de renunþare la
orgoliul propriu ºi la dorinþa de realizare personalã în afara planului lui
Dumnezeu constituie soluþia cea mai bunã ºi eficientã pentru a scãpa de
suferinþã. Cine nu mai trãieºte pentru sine, ci pentru Dumnezeu ºi pentru
semeni, înseamnã cã a înþeles învãþãtura datã de Isus prin cuvintele ºi
modul sãu de a trãi viaþa sa pãmânteascã. Numai în lumina modului cum
a trãit Isus propria sa viaþã putem înþelege cuvintele sale: „Dacã cineva
va încerca sã-ºi salveze viaþa, o va pierde” (Lc 17,33). „Cine îºi iubeºte
viaþa, o va pierde” (In 12,25). „Cine þine la viaþã, o va pierde” (Mt 10,39).
Expresiile folosite de Isus aratã cã cine va voi sã trãiascã pentru sine în
mod egoist propria viaþã, fãrã a se oferi pe sine lui Dumnezeu ºi
semenilor, îºi va irosi viaþa, o va pierde, adicã nu se va realiza. Va avea
soarta bobului de grâu care nu acceptã sã moarã pentru a da roade ºi viaþã
ºi aceea a bogatului petrecãreþ ce nu a avut milã de Lazãr cel sãrac (cf. Lc
16,19-31). „Pierderea” vieþii, conform expresiei lui Isus, garanteazã
salvarea ei. „Cine, însã, îºi va pierde viaþa pentru mine, acela o va salva”
(Lc 9,24); „iar dacã cineva o va pierde, o va pãstra” (Lc 17,33), „cine îºi
urãºte viaþa în lumea aceasta o pãstreazã pentru viaþa veºnicã” (In 12,25).
Conform modului de a vorbi al lui Isus, exprimat în citatele anterioare, a
„pierde viaþa” pentru el ºi pentru evanghelie înseamnã a o dãrui conºtient,
a o trãi ºi a o valorifica la maximum, pentru cã numai dãruind-o nu se
pierde, iar tot ceea ce nu este dãruit se pierde iremediabil. Bobul de grâu,
dacã acceptã sã moarã, aduce rod bogat, dacã nu, rãmâne singur, adicã se
pierde. Cine îºi dãruieºte viaþa aceasta scurtã, trecãtoare lui Dumnezeu
ºi semenilor o pãstreazã pentru viaþa veºnicã, aºa cum ne asigurã Isus.

Cunoaºterea programului de viaþã propus de Isus în Predica de pe
Munte ºi îmbogãþit, dezvãluirea modului în care Isus ºi-a trãit viaþa, adicã
relaþia sa cu Tatãl ceresc ºi cu oamenii în acelaºi cadru ecleziastic, oferirea
darului sacramentelor întemeiate de Cristos spre sfinþirea oamenilor în
comunitatea credincioºilor convocaþi de Duhul Sfânt aratã cu prisosinþã
cã Biserica este cu adevãrat locul privilegiat în care Dumnezeu este
prezent ºi activ în lume.

Aceastã prezenþã ºi acþiune misterioasã ºi minunatã a lui Dumnezeu
în lume prin Bisericã este un semn de speranþã neclintitã pentru omul de
astãzi ºi pentru cel de mâine.

5. Biserica, speranþa omenirii
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Dupã succinta tratare a unor aspecte teologico-spirituale legate de
cadrul bisericii, aº dori sã închei cu câteva gânduri ce consider cã sunt în
consonanþã cu reflecþiile iniþiale.

Aº dori sã mã refer la faptul cã, de multe ori, clãdirea bisericii apare fie
sub forma unei corãbii, fie sub forma unei cruci. Faptul cã edificiul
bisericii apare ca o corabie ne poate duce cu gândul atât la arca lui Noe,
cât ºi la barca lui Petru. Dacã ne duce cu gândul la arca lui Noe, ne
aminteºte cã aceasta este ºansa oferitã oamenilor de a fi salvaþi de la
moarte, de la moartea cea veºnicã. Cine descoperã cã Biserica este arca de
salvare pregãtitã de Dumnezeu ºi refuzã conºtient sã se îmbarce în ea
înseamnã cã refuzã propria salvare, înseamnã cã iubeºte moartea veºnicã
ºi va avea parte de aceasta.

Atunci când forma clãdirii bisericii ne duce cu gândul la barca
pescarului Simon Petru, ne amintim cã din aceasta Isus a predicat
mulþimii ºi a sãvârºit pescuirea minunatã. Acum, în barca Bisericii, al
cãrui cârmaci vizibil este Petru, Cristos continuã sã înveþe popoarele ºi sã
arunce mrejele pentru a pescui în valurile învolburate ale societãþii
noastre oameni din toate popoarele, rasele ºi limbile. Întrucât pescuirea
nu este una obiºnuitã, ci una specialã, pentru cã nu pot fi pescuiþi decât
aceia care se lasã prinºi de mreaja lui Cristos, apare necesitatea de a ne
predispune sã fim pescuiþi în mod minunat de Isus, adicã scoºi din oceanul
pãcatului ºi al morþii ºi salvaþi, duºi la limanul vieþii veºnice.

În situaþia în care clãdirea bisericii apare sub forma unei cruci,
imaginaþia ºi gândul ne poartã inevitabil la crucea lui Cristos. Dacã crucea
lui Cristos este pomul vieþii, semnul iubirii fidele a lui Dumnezeu faþã de
oameni, iubire dusã pânã la sacrificiul total, ºi unica mândrie ºi speranþã
pentru creºtin, înseamnã cã biserica construitã în formã de cruce este
pentru creºtin locul unde este introdus în misterul crucii lui Cristos.

Intrarea într-o bisericã sub formã de cruce poate însemna introducerea
în misterul pascal al lui Isus ce se celebreazã în sfintele sacramente.
Participarea la sfânta Liturghie, la jertfa tainicã de pe cruce a lui Cristos
pentru salvarea lumii, poate sã-l predispunã pe creºtin sã accepte propria
cruce ºi s-o poarte pe urmele Maestrului sãu. Intrarea în misterul crucii
înseamnã intrarea în misterul iubirii fidele a lui Cristos, trãitã pânã la
sacrificiul suprem. Înseamnã deschiderea ºi disponibilitatea totalã la
planul salvific al lui Dumnezeu. Înseamnã angajarea plenarã în Cristos
ºi cu Cristos la sfinþirea ºi mântuirea omenirii. Înseamnã a dovedi prin
propria viaþã cã Dumnezeu continuã cu fidelitate neºtirbitã opera sa de
salvare a lumii.
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Orice bisericã, indiferent de mãrimea sau arhitectura ei, este pentru
oameni un semn al prezenþei lui Dumnezeu în mijlocul lor. Este un semn
al fidelitãþii sale faþã de promisiunile fãcute ºi pe care continuã sã le ducã
la împlinire. Este o invitaþie continuã adresatã oamenilor de bunãvoinþã
sã accepte darul iubirii sale salvifice.

Biserica este ºi va fi barca de salvare a celor ce cred în iubirea milostivã
a lui Dumnezeu ºi se refugiazã în ea. Istoria ei de douã milenii ne
dovedeºte evident cã profeþia lui Cristos: „Porþile iadului nu o vor birui”
(Mt 16,18), este în acþiune ºi cã va dãinui peste veacuri neînfrântã, chiar
dacã valurile nãprasnice ale Celui Rãu nu vor înceta sã încerce sã o
scufunde.



ROLUL CULTULUI ªI AL CULTURII
ÎN FORMAREA CREªTINULUI

Lect. dr. pr. Lucian FARCAª
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Abordând domeniul important al culturii, Conciliul al II-lea din Vatican
începe capitolul despre promovarea culturii (Gaudium et spes, 53-62)
referindu-se mai întâi la persoana umanã chematã la adevãrata ºi deplina
realizare ºi doar apoi direct la culturã: „Este propriu persoanei umane sã
nu-ºi poatã atinge adevãrata ºi deplina realizare decât prin culturã, adicã
prin cultivarea bunurilor ºi valorilor naturii. Aºadar, ori de câte ori este
vorba despre viaþa umanã, natura ºi cultura sunt cât se poate de strâns
legate” (GS 53). Fiind vorba nu de o oarecare problemã a omului, ci de
împlinirea lui strâns legatã de factorul culturii, trebuie pusã o întrebare
referitoare la posibilitãþile concrete de valorificare a valorilor culturale în
favoarea omului. Viaþa specificã a creºtinului îºi regãseºte momentele
culminante de trãire în câmpul sacru, în ambianþa liturgicã, acolo unde,
pe lângã elementele constitutive strict religioase, sunt prezente ºi
acþioneazã o gamã largã de elemente ale culturii, în primul rând, cele ale
artelor: valorile literare ale cuvintelor sacre, valorile artistice specifice
arhitecturii, picturii, sculpturii, muzicii, retoricii etc. Din punct de vedere
teologico-etic, este important de subliniat faptul cã întâlnirea rodnicã
dintre omul chemat la împlinire ºi valorile culturale, înainte de toate, cele
specifice mediului sãu religios, constituie un domeniu de responsabilitate
creatoare cerutã atât din partea comunitãþii de credinþã din care face
parte, cât ºi din partea propriului interes pentru formarea ºi dezvoltarea
propriei personalitãþi umane ºi creºtine. 

Aceasta ridicã în continuare probleme legate de competenþele proprii
ale comunitãþii ºi ale individului de a recepta, evalua ºi transpune în viaþã
valorile culturale menite sã contribuie la edificarea vieþii de credinþã a
comunitãþii ºi, totodatã, la profilarea personalitãþii creºtine a fiecãrui
credincios. În cele ce urmeazã, vor fi prezentate ºi reflectate în contextul
eclezial local câteva aspecte privind ºansele concrete, practice, prin care
misiunea de evanghelizare a Bisericii poate avea loc prin procesul de
educare în mai multe domenii: ºcoala ºi învãþãmântul religios,
comunitatea parohialã ºi cateheza, comunitatea ºi liturgia, creºtinul ºi
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practica religioasã privatã . Expunerea ideilor legate de medierea unei1

întâlniri dintre omul contemporan ºi valorile frumosului prelucreazã ºi
adapteazã accente noi din cadrul didacticii religiei orientate spre o
apropiere de valorile credinþei, respectiv ale religiei, pe cãile estetice.
Despre o educaþie esteticã este vorba ºi în literatura ºcolarã didacticã mai
recentã. În mod regretabil, acestea pãstreazã o tãcere cvasi-totalã în
privinþa valorilor culturale, ºi, de aceea, ºi estetice, ale credinþei ºi vieþii
creºtine .2

1. Cãi de acces la valorile religioase – perspective didactice
estetice3

Interesul faþã de mesajul biblic se stinge atunci când nu existã nici un interes

faþã de adevãrul sãu dramatic... Despre ceea ce înseamnã obligativitate ºi

„vestire a evangheliei”, se poate vorbi în mod serios numai atunci când fiecare

devine el însuºi textul mesajului, adicã atunci când acesta încearcã sã-l

reconstituie cu toatã fiinþa sa (342).

Procesul de transmitere, de prezentare ºi de edificare a evangheliei ºi diferitele

sale forme... ajung în centrul interesului, ºi ºtiinþele de raportare ale acestui

nou drum... sunt estetica ºi semiotica (342).

Existã o profundã asemãnare între artã ºi religie. Ca ºi arta, religia
prezintã ºi creeazã experienþe profunde care se leagã în cea mai mare
parte de realitatea existenþei oamenilor ºi a lumii în care trãiesc ei. Din
acest motiv, atitudinea faþã de bogãþiile constitutive ale realitãþii
religioase are loc, în primul rând, nu prin cunoaºtere, printr-un efort
specific intelectual ºi raþional, ci prin experienþa – înþeleasã ca trãire –

 Ca suport bibliografic pentru cele ce urmeazã, au fost folosite urmãtoare: J.1

KUNSTMANN, Religionsdidaktik – Eine Einführung, Francke, Tübingen – Basel 2004, 342-
355: „Ästhetische Zugänge zur christlichen Religion”; G. HILGER: „Ästhetisches Lernen”,
în G. HILGER – S. LEIMGRUBER – H.G. ZIEBERTZ, ed., Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für
Studium, Ausbildung und Beruf, Kösel, München 2001, 305-318; IOAN PAUL AL II-LEA,
Scrisoare cãtre artiºti, Presa Bunã, Iaºi 1999; CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU CULTURÃ,
Pentru o pastoralã a culturii, Presa Bunã, Iaºi 1999.

 Se poate consulta în sensul acesta: S. CRISTEA, Dicþionar de Pedagogie, Litera2

Educational, Chiºinãu 2002, 109-111; IDEM, Fundamentele ºtiinþelor educaþiei. Teoria
generalã a educaþiei, Litera Educational, Chiºinãu 2003, 144-146. Aici apare o singurã datã
cuvântul religios la pagina 145: „Educaþia esteticã angajeazã ºi alte conþinuturi specifice
care pot fi receptate, evaluate ºi dezvoltate creator la nivelul societãþii – design specific
relaþiilor comunitare de tip cultural, civic, pedagogic, religios”. 

 Gândurile care urmeazã au la bazã un material din J. KUNSTMANN,3

Religionspädagogik. Eine Einführung. Pagina pentru citate face trimitere la aceastã
lucrare ºi va fi pusã în textul principal.
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care se dobândeºte prin reprezentãri dramatice. În fiecare experienþã de
acest gen joacã un rol comun atmosferele, interpretãrile culturale,
convenþiile, interesele proprii, atitudinile personale, simþirea momentanã
a corpului, emoþia ºi trãirile de mai înainte ale oamenilor. Cercetarea
modernã a creierului confirmã aceastã concomitenþã prin descrierea
activitãþii cerebrale ca pattern matching – comparare complexã a
modelelor. Realitatea religioasã se aratã ºi se deschide pe sine în mod
performativ, în imagini, în mod simbolic ºi ritual. Astfel, fenomenologia
ºi estetica devin o cale de acces importantã pentru formele de transmitere
a elementelor fundamentale religioase cum sunt pedagogia religiei,
cateheza, învãþãtura religioasã comunitarã ºi particularã. Ele constituie
un ajutor pentru formarea religioasã prin faptul cã favorizeazã o serie de
noi forme de acces ale pedagogiei religiei la valorile religioase. Aceste idei
par sã fie marcate la prima vedere de o anumitã noutate, dar, de fapt, ele
trimit înapoi la strategii arhicunoscute, dar care între timp au fost uitate.

În ultimele decenii, au putut fi constatate fenomene semnificative în
modul de a percepe factorul religios. Înmulþirea, privatizarea ºi
relativizarea religiei printr-o diversitate religioasã ºi o gândire funcþionalã
– în mare parte în afara spaþiilor religioase clasice, cum sunt lãcaºurile de
cult – au trezit din nou întrebarea legatã de raportarea religiei la viaþa
concretã a omului, precum ºi posibilitatea nemijlocitã de a fi
experimentatã ºi trãitã de acesta. Experienþe corespunzãtoare de
surprindere , similare mediului religios, sunt prezente prin forþa proprie4

în cadrul religiei – ºi asta într-o mãsurã mult mai mare decât în toate
celelalte domenii ale vieþii . În formele sale de prezentare ºi realizare,5

religia comunicã necondiþionate experienþe fundamentale pentru existenþa
omului ºi pentru sensul vieþii lui. Din acest motiv, ea a fost transmisã mai
departe dintotdeauna, cu ajutorul unor mijloace cum ar fi imagini ºi spaþii,
acte de cult, jocuri sacre ºi participare la misterele sale mai mult decât
prin catehezã ºi raþionalitate discursivã.

Întâlnirea cu elementele specific religioase este legatã de simbolizãrile
prin care acestea capãtã expresivitate. În momentul în care acestea nu
mai sunt prezentate în mod competent ºi imitabil ºi nu sunt raportate la

 Experienþe în sensul de uluire, consternare, afectare sau miºcare profund personalã.4

 În trãirea vieþii religioase creºtine, omul se regãseºte cu toate momentele principale5

ale existenþei sale, începând de la naºtere (botez) ºi pânã la moarte (înmormântare
religioasã). Aceste evenimente nu pot fi întâlnite cu aceeaºi profunzime ºi intensitate în
nici un alt domeniu al vieþii.
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experienþa vieþii de astãzi , didactica religiei, precum ºi cateheza6

comunitarã se aflã într-o dilemã pe care ele singure nu o pot rezolva, dar
cãreia trebuie sã i se spunã clar pe nume.

2. Receptarea ºi celebrarea elementelor constitutive ale religiei

Cel care vrea... sã explice ºi sã traducã totul îi degradeazã pe ceilalþi, fãcând

din ei oaspeþi nepricepuþi (343).

Religia se învaþã astãzi, în primul rând, prin „celebrare” (343).

Fundamental pentru aceastã propunere [a celebrãrii] este convingerea cã

religia poate fi perceputã ºi totodatã învãþatã doar în cadrul materiei propriei

realizãri vitale. Religia nu poate fi învãþatã mai întâi ºi numai prin

interpretarea documentelor care dau explicaþii referitoare la apariþia ei (343).

Experienþa raportatã la semnificaþia existenþei umane, uimirea, sensul
ºi chiar atitudinea faþã de viaþã sunt dependente de formarea esteticã.
Aici, capacitatea de receptare ocupã primul loc. Ele au loc datoritã
formelor ºi reprezentãrilor expresive ale valorilor culturale ºi, ulterior, ele
însele conduc din nou la forme de expresie menite sã modeleze mediul
înconjurãtor. 

Cu aceastã reflecþie, care încearcã sã þinã cont de logica religiei, este
marcatã o îndepãrtare clarã de o didacticã religioasã ºi de modele
catehetice orientate dupã conþinuturi ºi probleme, care se limiteazã la o
comunicare cognitivã despre religie, în loc sã caute tocmai elementele ei
constitutive. Ea intenþioneazã sã propunã o orientare ce þine cont de cei
care învaþã. În cazul acesta, o educaþie esteticã dobândeºte aproape
semnificaþia unei autentice raportãri la experienþa specificã mediului
sacru. A percepe ºi a cãuta posibilitatea de trãire a conþinuturilor creºtine
nu constituie o nouã concepþie, nu vrea sã aducã ºi sã introducã un
concept educaþional cu totul nou, ci este condiþia fundamentalã a unei
didactici religioase pline de sens pentru ziua de astãzi. În centrul atenþiei
este ideea cã experienþele vitale ale omului au loc de fiecare datã din nou
ºi cã din punct de vedere subiectiv nu pot fi prevãzute, însã, cu toate
acestea, ele fac sã aparã conþinutul de bazã al formei religioase.
Conþinuturile religioase – este vorba, deci, de elemente constitutive ale
religiei, ºi nu de teme, subiecte sau idei despre religie – trebuie astfel
oferite, prezentate ºi înscenate, încât sã devinã posibile experienþe
autentice menite sã îmbogãþeascã ºi, eventual, sã corecteze experienþe mai

 Aºa cum este cazul bisericilor încuiate, înzestrate cu tablouri mediocre din punct de6

vedere artistic ºi unde se folosesc forme de vorbire învechite, cu slujbe greoaie ºi
plictisitoare, greu de înþeles, ºi altele de felul acesta.
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vechi. Interesul se îndreaptã cãtre o didacticã a formelor creºtine-
religioase, aºa cum a încercat sã o facã, de exemplu, didactica simbolurilor.
„Folosirea semnelor creºtine-religioase, nu tematica lor «în sine», ar trebui
sã stea în prim-planul unei astfel de predãri din cadrul religiei creºtine.
Textele, cântecele, tablourile ºi celebrãrile, dupã cum s-a dovedit, trebuie
înscenate cvasi-experimental” (343-344).

Aceasta conduce la datoria de a oferi perceperi de naturã religioasã,
respectiv de a le face posibile. Competenþa de a percepe ºi capacitatea
limbajului expresiv constituie condiþii necesare pentru favorizarea unei
pãtrunderi în logica religiei. Acestea, competenþa de receptare ºi
capacitatea lingvisticã de prezentare a conþinutului religios, stau înaintea
oricãrei orientãri de acþiune ºi a oricãrei critici raþionale. Aceasta
înseamnã mai întâi cã cei care-i învaþã pe alþii trebuie sã dobândeascã ºi
sã dezvolte o sensibilitate faþã de valorile frumosului, în care se aratã ºi
intrã în joc religia. Mai înseamnã apoi cã astfel de forme ºi procese ale
receptãrii ºi experienþelor pot fi realizate prin participare personalã ºi
cooperare creativã. „Pedagogia religiei este dependentã de modul cum este
cãutatã religia creºtinã, de locul în care ea devine evidentã ºi poate fi
exersatã în mod concret” (344). Acelaºi lucru poate fi spus la fel de bine ºi
despre catehezã ºi alte mijloace ale formãrii religioase creºtine.

Deoarece se ºtie cã astãzi orice cunoºtinþã este legatã de structura
corporalã, cã, la rândul ei, condiþia trupeascã a fiinþei umane este trãitã
într-un mod cu totul aparte în spaþii ºi ambianþe ce aparþin de aceastã
structurã, „producerea” spaþiilor sacre a devenit un termen de bazã a
orientãrii religioase-didactice. O astfel de producere poate fi înþeleasã ºi
în sens figurat, prin parcurgerea spaþiilor sacre, respectiv a mediului
specific bisericesc: în primul rând, ca o „vizitare” a evenimentului religios,
respectiv ca o participare la acesta. Atenþia poate fi îndreptatã în mod
asociativ cãtre „ºirul de gânduri” legat de tablouri ºi evenimente sacre ºi
mersul concret la bisericã ºi participarea vie la evenimentele celebrate.
Acest exerciþiu este mult mai uºor de înþeles pentru creºtinii practicanþi,
în timp ce alþii îºi mai pot aminti încã de anii copilãriei, când frecventau
Biserica. Mai departe, se poate vorbi de experienþa religioasã legatã de
vechea temã creºtinã a cãii mântuirii. Procesiunile ºi pelerinajele au
constituit timp îndelungat un element de bazã al vieþii religioase.
Abstractizarea legatã de perceperea simþurilor ca urmare a iluminismului,
a emancipãrii omului modern, a condus, din contrã, la o „absenþã de
localizare” a experienþei religioase ºi la dimensiunea ei interioarã
invizibilã. Acestea devin ºi mai accentuate datoritã privatizãrii de astãzi
a vieþii religioase. Astfel, religia devine din zi în zi tot mai invizibilã.
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Consecinþele ideii despre celebrare în cadrul predãrii religiei sau a
catehezei pot ajunge departe. Aceasta marcheazã în felul sãu o
îndepãrtare de „texte învãþate pe de rost” ºi face loc la trãiri, la rezonanþe
ºi la prelucrãri proprii. Se poate învãþa cu adevãrat doar atunci când
existã ºi posibilitatea de a proba la nivel personal ceea ce se învaþã. Într-
adevãr, celebrãrile trebuie proiectate, însoþite ºi puse în scenã. Însã,
pentru aºa ceva, ºi învãþãmântul religios, ca ºi cateheza oferã o
posibilitate, pentru cã au menirea de a produce raportãri autentice la
religia trãitã. Prin urmare, învãþãmântul religios sau cateheza trebuie mai
întâi sã „viziteze” evenimentele cu caracter sacru, ceea ce ulterior implicã
ºi datoria sau, cel puþin, încercarea liberã de a practica cele vãzute. „În
cazul acesta, învãþãmântul religios ar fi locul în care sunt probate
propuneri de receptare a realitãþii ca viziune comunitarã pornind de la
tradiþia credinþei, ºi în care loc se fac oferte privind posibilitãþile de
experienþã religioasã ce se adreseazã tuturor simþurilor” (344-345).
Acestea devin o problemã fundamentalã a didacticii religiei ºi a catehezei
tocmai în timpurile caracterizate de „ruperea de tradiþie”.

3. Liturgicã ºi coproducþie

Este valabil din ce în ce mai mult faptul cã trebuie trezitã mai întâi înþelegerea

pentru practica religioasã înainte de a avea loc o dezbatere – chiar ºi criticã –

pe seama ei. Din punct de vedere sistematic, aici este locul unde elemente

liturgice îºi fac intrarea în orizontul religios-didactic. Aceasta, pentru cã, în

evenimentul liturgic, receptãrile ºi experienþele fundamentale îºi gãsesc chipul

lor intensiv (345).

Pentru a gãsi religia, nu este necesarã o socializare familialã anterioarã, nu

este nevoie nici de martori cu pioasã conºtiinþã de sine, nici de exerciþii

meditative, ºi nici de propria reflecþie criticã, nu-i necesarã nici o experienþã

a ceea ce este necondiþionat ºi nici o înþelegere pentru metaforã ºi simbol. A

merge într-acolo, a face împreunã – aceasta ar fi mai întâi totul. Iar dacã este

vorba de învãþãmânt, s-ar mai adãuga: schimbul de observaþii, exprimarea în

cuvinte a ceea ce pare sã fie strãin, râsul de ceea ce pare ridicol, atingerea

personalã a ceea ce este unic în sine, în sfârºit – acolo unde este atractiv –,

fiecare sã se probeze pe sine în aproprierea, completarea ºi ºlefuirea corectã a

formelor date dinainte (345).

Dacã religia trebuie cãutatã, „produsã” ºi receptatã, ea se leagã aºadar
de centrul realizãrii sale rituale, care constituie totodatã expresia sa
personalã cea mai semnificativã: este legatã de cult, adicã de slujba
religioasã, de adoraþie ºi ritualuri liturgice. „Religia poate fi trãitã” în
celebrare, aici, în unitatea de viaþã a conþinuturilor rânduite spre a fi
învãþate, ºi nu în cultivarea unei trãiri interioare de naturã spiritualistã
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sau în transmiterea tradiþiei, asiguratã din punct de vedere al
conþinutului. Prin aceasta, se ia o atitudine în faþa tendinþei excluderii
liturgiei din reflecþiile catehetice .7

În celebrarea liturgicã ies la ivealã experienþele principale ele religiei
(creºtine) într-o formã intensivã din punct de vedere simbolic ºi ritual.
Aici, ele se descoperã pe sine într-o mãsurã concentratã cum nu se poate
altundeva. Slujba religioasã este „calea simbolicã spre viaþã”, ea poartã în
sine elementare experienþe umane, dar care rãmân adesea greu de
pãtruns ºi care trebuie descoperite . O astfel de deschidere aduce cu sine8

în mod automat o atenþie sporitã faþã de formele de comunicare intensã
ºi simbolicã, aceasta atrãgând spre sine o nouã percepere privind
importanþa esteticii pentru învãþãmântul religios. Pe lângã aceasta, se
vede aici încã o datã cum orientarea de pânã acum, aproape exclusivã a
pedagogiei religioase în cadrul învãþãmântului religios, este o îngustare;
ea trebuie sã includã biserica ºi comunitatea.

Cel care predã religia, aºadar, trebuie sã priceapã ceva despre religie;
mai exact: despre forma religioasã ºi despre folosirea formei religioase. De
aceea, forma liturgicã nu este mai întâi scop spre care se tinde, ci punctul
de plecare al formãrii religioase. „La începutul religiozitãþii expresive se
aflã acþiunea de cult, celebrarea comunitarã a prezentãrii de sine a
credinþei” (346).

Didactica liturgicã se aflã cu adevãrat în cãutarea religiei acolo unde
ea permite experienþe personale într-o formã concentratã ºi plinã de viaþã.
Aici pot fi pãtrunse acele procese de acþiune împreunã cu alþii ºi de
prezentare personalã a religiei, care fac într-adevãr ca religia sã fie
înþeleasã. Din acest motiv, capacitatea liturgicã este competenþa religioasã
prin excelenþã. Schleiermacher, care privea la fel aceste lucruri, a numit
„capacitatea pentru cult” ca fiind scopul oricãrei învãþãturi religioase.
Pentru iniþierea ei, este importantã întotdeauna ºi capacitatea liturgicã
de reprezentare. Prin urmare, în centrul acestui punct de vedere nu este
o didacticã liturgicã ce vrea sã explice slujba religioasã. Mai mult, este
vorba, în primul rând, de o lãrgire generalã a orizontului didacticii

 Prin cele afirmate mai sus, se manifestã o atitudine criticã faþã de tendinþa de a7

separa învãþãmântul religios redus la informare de naturã ºcolarã-intelectualã de practica
religioasã-liturgicã. În mod deosebit, este respinsã convingerea celor care considerã cã ora
de religie de la ºcoalã poate chiar suplini datoria de a participa la slujba religioasã în zi de
duminicã sau de sãrbãtoare.

 În sensul de a fi accesibile, deschise, fãcute pe înþelesul celor ce participã la8

evenimentul liturgic.
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religioase, care, pornind de la evenimentele liturgice, conduce la cãile
estetice de acces la religie ºi, prin aceasta, la religiozitatea subiectivã. 

Liturgica aratã cu toatã claritatea cã educaþia orientatã dupã valorile
cultural-estetice nu poate separa între ele receptarea, trãirea, înþelegerea
ºi evenimentele de prezentare. De fapt, se ºi poate recunoaºte cã
descoperirea liturgicii pentru didactica religioasã de pânã acum a prevãzut
doar o idee de cadru care, de altfel, a ajuns sã fie bogatã în consecinþe. Mai
trebuie aºteptat mult pânã la elaborarea unor concepte liturgico-didactice
ce sã fie implementate ºi sã devinã eficace în cadrul învãþãmântului
religios ºi al catehezei comunitare. Acestea ar trebui sã constituie
elemente importante în vederea favorizãrii de experienþe mistagogice.
Cum ar putea sã arate o „mistagogie” corespunzãtoare, se poate vedea
doar în primele contururi ºi s-a putut regãsi pânã acum numai în
evaluarea mai recentã a unor forme individuale de prezentare în
învãþãmântul religios . Mai întâi, au ajuns în centrul atenþiei forme9

alternative de slujbe religioase care, de regulã, sunt proiectate pentru a
fi mai aproape de trãirea religioasã, gândite mai puþin pentru procesul
strict didactic, ºi sunt prevãzute cu un prag de acces mai scãzut decât
obiºnuita slujbã religioasã din viaþa unei comunitãþi. 

4. Bibliodramã ºi joc religios scenic

Viaþa este un joc. Nu unul pe care noi l-am putea sau nu l-am putea juca. Ci

este unul în care suntem implicaþi. Teza noastrã fundamentalã este cã viaþa,

comunicarea, receptarea ºi cunoaºterea se prezintã ca joc, ba chiar ca o formã

de teatru. Didactica ºi metodica, nu numai ale învãþãmântului religios, ci ºi al

altor discipline de predare, pot stimula procese de învãþare utile numai atunci

când ele corespund jocului vieþii... Este vorba întotdeauna de noi perspective,

de noi moduri de a vedea, pentru a percepe viaþa, pentru a o lua de adevãratã.

Viaþa este adusã pe scenã pentru a o vedea cu alþi ochi (346-347).

Jocul este forma cea mai înaltã care favorizeazã participarea interioarã
a omului la experienþele existenþiale ale vieþii. Jocul face plãcere, face
posibilã trãirea altor moduri ºi perspective de a vedea ºi poate conduce la
înþelegeri profunde, la schimbãri ºi la vindecare.

 Desigur, aceastã constatare are un impact mai mare pentru tradiþia învãþãmântului9

religios din mediile creºtine protestante, unde formele vieþii liturgice au o notã mai sãracã
în comparaþie cu practicile ºi experienþele catolice sau ortodoxe. Cu toate acestea,
constatarea respectivã poate fi un semnal de avertizare pentru Biserica localã, în sensul
tendinþei de izolare a învãþãmântului religios sau a catehezei de valorile culturale ce-ºi au
izvorul în bunurile estetice ale liturgiei.
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4.1. Joc scenic

Cea mai clarã expresie a raportãrii faþã de lume ºi faþã de sine în
rândul copiilor este jocul: ei sunt cu totul la obiect, ºi în acelaºi timp cu
totul la ei înºiºi. Fiecare joc este cufundarea prin probe într-o reþea de
reguli, de libertãþi, pentru a lua atitudine faþã de aceste reguli,
participând la experienþa unei desfãºurãri pline de tensiune al cãrei
sfârºit este întotdeauna deschis – chiar dacã acesta depinde în mare
mãsurã ºi de propria acþiune în joc. Cel care joacã poate face experienþa
cã nu el însuºi este cel ce acþioneazã, ci cã el se regãseºte în mijlocul unui
eveniment plin de mister. 

Jocul are o naturã proprie, independentã de conºtiinþa celor care joacã.

Subiectul jocului nu sunt jucãtorii, ci jocul ajunge pânã la urmã sã fie prezentat

prin cei care joacã. Orice jucare înseamnã a fi – a ajunge sã fii – jucat. Atracþia

jocului, fascinaþia pe care o exercitã acesta constau în faptul cã jocul ajunge sã

fie domn peste cei ce joacã (347).

Jocul comunicã într-o formã intensivã experienþe principale ale vieþii.
Viaþa se lasã înþeleasã, înainte de toate, ca un joc în care oamenii se
regãsesc întotdeauna deja dinainte. Un joc adevãrat este totdeauna
dramatic (teatru, interpretare de roluri, joc terapeutic sau religios). El
permite o puternicã identificare cu roluri, dar ºi cu povestiri ºi mituri ºi
cu potenþialul de trãire al acestora. El face posibilã o „înþelegere scenicã”
ºi, prin aceasta, o conºtientizare ce pune într-o luminã nouã lumea ºi viaþa
proprie ºi, de aceea, poate duce la transformãri ºi reorientãri de duratã.
Din acest motiv, jocul este cu totul altceva decât joaca; poate avea o
apropiere clarã de experienþa religioasã ºi, dincolo de aceasta, este
fenomenul de bazã al formãrii omului, înþeleasã ca dezvoltare.

„Jocul poate oferi un model pentru toate formele de relaþii sociale ºi
concrete, în care sunt realizate spaþii ale libertãþii în raportul dintre
subiect ºi lume. Prin aceasta [jocul], ar fi ºi domeniul esenþial al educaþiei”
(347).

Din principiu, jocul este legat de plãcere, întrucât leagã curiozitatea de
tensiune, de experienþa trupeascã, cu încercãri proprii ºi cu atenþie
vigilentã. De aceea, este într-adevãr ºi o expresie deosebit de importantã
pentru învãþãmânt. 

4.2. Bibliodrama

Bibliodrama este un loc în care se fac experienþe religioase. Aceste experienþe

trebuie proiectate ºi înþelese adesea ca niºte contacte mici, liniºtite cu spaþiul

transcendental; experienþele religioase din cadrul bibliodramei sunt trãite ca
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niºte experienþe ale religiozitãþii vii dãtãtoare de sens. Aici, oamenii trãiesc

ceva similar cu o „renaºtere sufleteascã” (348).

Miºcarea legatã de bibliodramã a început în anii ºaptezeci. Ea înþelege
textele biblice ca experienþe  ºi vrea sã le desluºeascã din nou pentru10

timpul prezent cu ajutorul jocului. Experienþele care se fac aici permit o
imitare ºi o cufundare în conþinuturi ºi scene religioase, care pot fi de o
importanþã perceputã nemijlocit ºi care duc adesea la o miºcare puternicã
a participanþilor. Apoi, ele se aflã dincolo de orice prevedere dogmaticã, în
sensul cã nu pornesc mai întâi de la un scenariu bine alcãtuit ºi precizat
din punct de vedere al învãþãturii creºtine. Pe de altã parte, trebuie
remarcat cum, de-a lungul istoriei creºtine, mari teme teologice se
construiesc ca de la sine tot într-un astfel de mod mai puþin convenþional. 

În cadrul bibliodramei, trãirea întregului trup are o semnificaþie
aparte. Aºa cum se întâmplã la teatru, textele biblice ajung la o
reprezentare care permite impulsuri spontane ºi dezvoltare liberã. De
exemplu, la transpunerea scenicã a parabolei referitoare la lucrãtorii din
vie (Mt 20), se poate þine cont de faptul cã nu va ieºi în evidenþã în nici un
caz recunoaºterea plãþii date fãrã obligaþie, ci nervozitatea acumulatã în
urma dezamãgirilor, a supãrãrilor ºi a experienþelor neputinþei. Asemenea
celebrãrii ºi didacticii liturgice, bibliodrama este o formã de a corecta
modurile unilaterale de abordare ºi de înþelegere privind conþinuturile
religiei creºtine. Ea umple forme religioase cu viaþã nouã ºi corecteazã, de
asemenea, orientarea teologiei, puternic îndreptatã spre trecut.

Mai întâi ºi în cele din urmã, este vorba de prezent – chiar dacã
bibliodrama nu este în nici un caz „oarbã în faþa tradiþiei”, ci face chiar ca
tocmai tradiþia sã fie înþeleasã, dar într-un mod nou. Dupã Gerhard M.
Martin, unul dintre protagoniºtii sãi, ea cunoaºte nu doar forma „dramei”
tragice, ci ºi pe cea a „comediei divine” ºi a „teatrului absurd”. Antje Kiehn
a scos în evidenþã în mod deosebit partea dramaticã a jocului religios.
„Marile momente – spunea Paul Tillich – sunt acele experienþe din cadrul
bibliodramei care pot aduce la luminã aspecte ale lui „Dumnezeu
întunecat”. Adesea, îºi fac apariþia experienþe disparate ºi refulate. Se
ajunge în mod repetat la experienþe de transformare personalã ºi de
întrerupere a vieþii anterioare prin experienþa unei identitãþi noi. Acestea
pot afecta – în sensul de a ataca, a incomoda – siguranþe de naturã
dogmaticã. „În aceste «mari momente» se creeazã o breºã ce trece prin
conºtiinþa de fiecare zi” (349). O astfel de experienþã poate fi trãitã ca o

 Aºadar, nu ca o coborâre de date istorice.10
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trãire existenþialã, ea poate duce la o mai mare acceptare a propriei vieþi
ºi la o maturizare a persoanei în cauzã. 

Pentru desfãºurarea unei bibliodrame s-a etalat o anumitã schemã.
Grupa care vrea sã reprezinte un text biblic, aºezatã în cerc, începe cu o
meditaþie despre text propus pentru joc – de cele mai multe ori, un
fragment mai scurt; apoi se împart rolurile ºi începe jocul. Se terminã cu
o discuþie-dezbatere-analizã privind trãirile pe care le-au avut
participanþii, respectiv actorii. Desfãºurarea ca atare a jocului nu poate fi
planificatã dinainte ºi duce adesea la afirmaþii, la schimbãri ºi scene noi
cu totul surprinzãtoare. Se poate întâmpla astfel ca, în cadrul unui joc
dintre Isus ºi Iuda, Isus sã ajungã în defensivã. Pe baza puternicelor
posibilitãþi de identificare, actorii se joacã pe ei înºiºi, interpreteazã scenic
propriile lor convingeri ºi probleme, care adesea sunt inconºtiente. Aici se
poate ajunge la experienþe de depãºire neaºteptatã a unei situaþii
personale anterioare, dar se poate ajunge ºi la experienþe de crizã, în
sensul cã experienþe ºi practici anterioare ajung acum sub semnul
întrebãrii. Uimitoare este experienþa, mai bine zis, constatarea conform
cãreia nici cel mai liber joc din practica bibliodramei nu se îndepãrteazã
în cele mai multe cazuri de modelul biblic.

4.3. Jocul scenic religios ºi semnificaþia sa pentru învãþãmântul religios

„Jocul nu explicã, ci face ca istoria sã devinã încã o datã istorie. Dacã
cineva a experimentat ºocul mistic chiar ºi numai o singurã datã doar
bãnuind, s-a trezit deja o fãrâmã de conºtiinþã. Trezirea conºtiinþei este
începutul transformãrii” (349).

Ceea ce în lecturã, predare sau vestire rãmâne o întâmplare strãinã de
momentul concret, în jocul religios poate deveni o experienþã religioasã
menitã sã miºte din adânc. „ªocul mitic”, de care vorbeºte Samuel
Laeuchli, este momentul conºtientizãrii ce recunoaºte ºi descoperã la sine
însuºi dinamica scenelor religioase ºi mitice vechi. Aceastã interesantã
experienþã poate însemna o afectare, o neliniºtire a siguranþei proprii, dar
ºi o schimbare, deoarece a conºtientiza constituie începutul oricãrei
transformãri. Ea poate fi trãitã ca har, ca minune ºi mântuire; asta,
pentru cã nimic nu-l poate miºca pe om atât de tare cum o face propria-i
schimbare. Astfel, pot apãrea fenomene de maturizare ºi noi forþe ale
personalitãþii. Mântuirea ºi vindecarea sunt atât de aproape în jocul
religios cum nu pot fi întâlnite în altã parte. 

Cultul ºi jocul religios constituie locuri exemplare pentru experienþa
religioasã. De aceea, ele au o semnificaþie de neînlocuit pentru
învãþãmântul religios ca ºi pentru catehezã. Strânsa legãturã dintre jocul
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vindecãtor ºi religie este, de altfel, clarã ºi din punct de vedere istoric: de
la cultele misterelor antice ºi pânã la jocurile misterelor medievale, religia
a fost mereu reprezentatã, a fost pusã în scenã. ªi cultul, ºi liturgia sunt
jocuri: ritualurile religioase sunt jocuri de cult. 

„Adevãrata transformare este dãruitã. Paradoxul dintre libertate ºi
ceea ce este dat omului dinainte, discutat în repetate rânduri la nivel
teologic ºi filozofic, fãrã a putea fi rezolvat prin prescrieri tradiþionale, este
atins în joc, devine eveniment” (350). Cu greu se ajunge într-un alt
domeniu de viaþã atât de repede ºi cu un efect atât de durabil la schimbãri
de perspectivã ºi la noi experienþe, cum este cazul în jocul ritual. Teme
fundamentale existenþiale ºi religioase, cum ar fi marile aspiraþii
omeneºti, frica, dorinþa de comuniune ºi dorul dupã schimbare, alãturi de
emoþie, care se manifestã ca bucurie de joc ºi ca posibilitate de a fi atins
în chip nemijlocit, se regãsesc împreunã ca un efect cu totul aparte al
educaþiei culturale-estetice. Jocul este în aceeaºi mãsurã fenomen de
expresie, precum ºi de receptare ºi conºtientizare.

Ideea principalã a jocului poate fi comparatã cu experienþa existenþialã
a vieþii însãºi: mi se joacã împreunã – însã eu trebuie ºi pot din nou sã
ajung în joc. „Eu nu pot schimba chiar nimic, atunci când vreau. Abia
atunci când mi-a devenit clar cã singura ºansã constã în a ºi juca ceea ce
deja sunt, abia atunci se poate transforma totul” (350). Miturile,
istorisirile vechi ºi scenele religioase pot fi înþelese acum ca imagini
scenice care desfiinþeazã miºcãtoarele experienþe dintru început ale
oamenilor ºi care au ºi fost scrise ºi transmise pânã astãzi exact din acest
motiv. Vechile scene sunt deseori atât de importante, încât uneori ajung
doar câteva indicaþii despre o scenã (clasicã, mitologicã), pentru a lãsa ca
ºi alte scene necunoscute sã aparã din nou în joc. Altcum, adevãrurile
„istorice” n-ar fi putut explica niciodatã lunga lor transmitere ºi efectul
lor, ce poate fi experimentat pânã astãzi. Aºadar, ele conferã acces la ceea
ce-i miºcã pe oameni, la ceea ce ei nu pot suporta ºi adesea nici nu pot
privi în mod direct. 

Cel care joacã scenele mitice ºi religioase, în sensul de experienþã
dramaticã, ce poate semnifica o conºtientizare prin „somatizarea
înþelegerii” (Samuel Laeuchli), face o punte între atunci ºi astãzi printr-o
trãire ulterioarã nemijlocitã, ºi adesea ºi o puternicã experienþã de
comuniune. Dincolo de orice interpretare moralã, ies la ivealã „perceperi,
reacþii, sentimente de onoare, participare, ca elemente ale înþelegerii”
(350).

Punerea în scenã ºi conducerea jocurilor religioase presupune o formare
ºi o experienþã solidã, totodatã, ºi o experienþã terapeuticã, mai departe,
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o competenþã atentã în arta punerii în scenã. Aceasta poate fi învãþatã.
Aici trebuie început de la lucruri mici – cu scene scurte ºi cu puþini actori
– ºi cu introducerea propriei experienþe în joc. La grupurile lipsite de
experienþã sunt importante precizãrile clare, menite sã explice textul ce
urmeazã sã fie jucat, ca ºi modul de interpretare. Jocul poate fi lãrgit ºi
lãsat liber abia atunci când s-a cristalizat la actori o anumitã siguranþã ºi
rutinã. Indicaþiile date trebuie sã fie scurte: ajunge o scurtã introducere
în text sau în scenã. Important este schimbul de experienþe din cadrul
discuþiei ulterioare, care, de altfel, ar trebui sã renunþe la „clarificãri” ºi
sã slujeascã în cele din urmã la comunicarea celor trãite.

5. Practica religioasã personalã

O altã grijã foarte importantã a pedagogiei religiei ºi a catehezei ar
trebui acordatã formãrii unei practici religioase private, care este
plauzibilã ºi care poate fi imitatã în condiþiile de viaþã existente astãzi.
Oamenii zilelor noastre, marcaþi în mare parte de tendinþe individualiste,
vor dobândi un interes faþã de religie numai în mãsura în care pot
introduce experienþele ºi necesitãþile lor religioase ºi în practica propriei
pietãþii private. În acest sens, interesul faþã de experienþa ºi exerciþiul
spiritual este pe moment ridicat . „În cazul în care creºtinismul este11

constituit mai întâi din «tradiþii», el a murit deja” (351). Din acest motiv,
pedagogia religiei ºi cateheza trebuie sã cultive acele forme ale
comportamentului religios – adicã sã numeascã, sã profileze ºi sã ofere
orientãri – care sã poatã fi preluate ºi practicate în particular de cãtre
indivizi. 

Acest mod de a vedea este urmarea unui curent din cadrul didacticii
religiei orientat dupã capacitatea de receptare, care considerã exerciþiul
simþurilor ºi al atenþiei drept condiþii de bazã pentru învãþãmântul
religios ºi pentru formarea conºtiinþei religioase. Ca exemplu, poate fi
numitã propunerea sugeratã de Maria Montessori privind exerciþiul

 Aceastã afirmaþie nu are în vedere experienþa ºi exerciþiul spiritual în cadrul strict11

religios-liturgic clasic. Este vorba, mai degrabã, de ieºirea sacrului din sanctuarul clasic
circumscris de mediul liturgic ºi revãrsarea lui – inclusiv diversificarea ºi împrãºtierea lui
– în spaþiul considerat tradiþional ca fiind profan. Astfel, multe evenimente de naturã
artisticã sau chiar comercialã sunt presãrate cu elemente care aparþineau înainte
domeniului sacru. Jocul de lumini din cadrul multor spectacole pun în umbrã efectul
lumânãrilor ºi candelelor din biserici, maºinile de abur din cadrul aceloraºi spectacole pun
în plan secundar tãmâierea liturgicã ºi cãdelniþele clasice, la fel pot fi considerate ºi
corurile spontane de la meciurile de fotbal în contrast cu multe cântãri lipsite de vlagã din
timpul slujbelor religioase. 
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tãcerii, care a fost introdus, înainte de toate, în ºcolile primare în cadrul
învãþãmântului religios ºi care este iubit de cãtre elevi, sau chiar ºi
spiritualitatea creºtinã de la Taizé, care se preteazã ca formã de practicã
religioasã nu numai în cadrul unei celebrãri trãite intensiv din punct de
vedere liturgic-spiritual, ci ºi în cel al unor grupuri mai mici aflate nu
neapãrat în spaþii sacre.

Actele private de naturã religioasã pot fi spre binele concentrãrii, al
formãrii conºtiinþei propriei condiþii trupeºti, în general, al perceperii de
sine ºi al sporirii atenþiei. În faþa puternicei atracþii venite din partea
consumului de mijloace de comunicare socialã, a prelucrãrii informaþiilor,
a vitezei în circulaþie, a solicitãrilor ºi locurilor alternante º.a.m.d., lucrul
acesta este valabil pentru un cadru de mare necesitate generalã a
oamenilor de astãzi . O didacticã a practicii religioase private ar fi12

întotdeauna ºi o didacticã spiritualã. 
Atenþia acordatã propriului trup este obþinutã, înainte de toate, printr-

o respiraþie concentratã, ceea ce, la rândul sãu, este un element de bazã
al meditaþiei. Meditaþia, care are nevoie de un grad ridicat de exerciþiu,
poate fi înþeleasã mai întâi într-un mod destul de secular; altminteri, în
echilibrul dinamic dintre încordare ºi relaxare, care poate duce la
experienþa unei stãri armonioase, ea dispune de un fel de graniþã deschisã
spre religie, în care deþine o înaltã valoare corespunzãtoare experienþei
sacrului (aºa este cazul în budism, dar ºi în tradiþia cãlugãreascã ºi
misticã a creºtinismului). Cel care mediteazã poate face experienþa
extinderii propriului „eu” spre ceea ce nu cunoaºte limite, lucru care se

 Trebuie semnalatã aici nu numai creativitatea ºi fantezia producãtorilor de reclame12

publicitare, ci ºi dificultatea cu care sunt confruntaþi posibilii clienþi. Se ajunge deseori la
„mutãri” de valori spirituale surprinzãtoare pentru cei care fac dovada unui spirit estetic-
critic. Aºa este, de exemplu, însoþirea clipului publicitar pentru „LOGAN” cu renumita
bijuterie muzical-religioasã „Halleluja” din oratoriul „Messia” de G.F. Haendel, în timp ce
melodii aflate la graniþa cu stilul manelelor ºi alte produse mediocre îºi fac intrarea în
practica muzicalã din unele biserici; melodii consacrate ale cântului gregorian, prelucrate
ºi uneori adaptate cu indecenþã, constituie atracþia multor cântece gen rock-pop – de
exemplu, „Enigma” a lui Michael Creþu ºi invocaþiile: „Kyrie, Christe eleison” –, în timp ce
în timpul Liturghiei euharistice se cântã pentru „Sanctus” o arie a apostolilor din opera
rock „Jesus Christ Superstar” a lui Andrew Lloyd Webber. Interesant este, pe de altã parte,
faptul cã interpretarea muzicii rock-pop sau compunerea de noi melodii în spiritul muzicii
gregoriene – cum o face grupul „Gregorian” sau „Irish Prayers” – are un efect mai benefic
pentru hrana cultural-spiritualã a tinerilor, decât o au încercãrile de mediere între muzica
uºoarã sau popularã profanã ºi practica muzicii în comunitãþile parohiale. Dincolo de o
analizã mai profundã a acestui fenomen, în practica pastoralã nu se face o diferenþiere
clarã a celebrãrilor sacre, strict liturgice, ºi a altor manifestãri nonformale, dar cu caracter
spiritual religios, în afara lãcaºului sfânt. 
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învecineazã cu experienþa religioasã sau se aseamãnã cu aceasta. Trecerea
cãtre o deschidere a experienþei religioase prin respiraþie rezultã din
perceperea personalã cã „cineva” mã respirã. Aceasta poate duce la o
percepere intensivã a lumii înconjurãtoare, la senzaþia de a fi adãpostit de
cãtre ceva/ cineva mai mare, care mã cuprinde binefãcãtor ºi, totodatã,
poate duce la experienþa unei prezenþe inefabile.

Posibilitãþi de comparaþie în domeniul religiozitãþii personale ºi diferite
treceri experimental-religioase se vãd ºi în forme ºi practici ale rugãciunii,
care, din cauza caracterului sãu foarte personal, este apreciatã ºi
practicatã dintotdeauna chiar ºi de cei sceptici faþã de religie. O didacticã
a religiei, care se vrea competentã în domeniile religiei ºi a experienþei
religioase, trebuie sã poatã prezenta oferte ºi ajutoare la acest punct
central al creaþiei spirituale, care structureazã, îmbunãtãþeºte ºi ajutã la
înþelegerea practicii religioase a oamenilor. Aceasta poate începe, pur ºi
simplu, de la încercarea liberã a poziþiilor la rugãciune, de la meditarea
cuvintelor sau de la imitarea textelor de rugãciune care s-au imprimat în
perceperea ºi memoria personalã. 

De o practicã religioasã individualã aparþine totdeauna ºi elementul la
care nu se poate renunþa pentru o înþelegere cuprinzãtoare a religiei:
capacitatea privind propria putere de expresie. Capacitatea religioasã
pentru expresie ºi comunicare se vede ºi în formele religioase genuine de
învãþat: didactica simbolului trebuie sã fie întotdeauna ºi o didacticã a
simbolizãrii, formarea liturgicã trebuie sã fie ºi o capacitate liturgicã,
adicã de înscenare liturgicã menitã sã dea expresie evenimentului
celebrat. Aceasta înseamnã a iniþia ºi promova competenþe de reprezentare
cultual-religioasã.

Simbolurile credinþei creºtine se lasã intuite în forþa lor vindecãtoare ºi

dãtãtoare de sens pentru viaþã; numai atunci copiii ºi tinerii au învãþat sã

simbolizeze, când au învãþat sã gãseascã „un limbaj”, o expresie pentru ceea ce

are importanþã în viaþa lor, pentru ceea ce este semnificativ sau lipsit de sens

pentru ei (352).

Încã nu este cunoscut în practicã un lucru foarte important de naturã
religios-didacticã, ce trebuie sã se lege consecvent de cele afirmate mai
înainte: ºi anume cel referitor la o învãþãturã despre limbajul religios (care
sã înveþe formele de acuzã ºi laudã, cum se regãsesc, de exemplu, în
psalmi, apoi un limbaj privind imnurile ºi descrierea poeticã) ºi la o
didacticã a ritualurilor (care studiazã, exerseazã celebrãrile ºi sensul
tradiþiilor religioase ºi favorizeazã mai departe propria competenþã de
ritualizare). De altfel, se aºteaptã ca în curând sã fie întreprinºi paºi
didactici în aceastã direcþie.
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6. Didactica religiei între hermeneuticã, prezentare ºi
mistagogie

Didactica religiei are de a face cu religia, cu un fenomen deosebit de
variat ºi stratificat. Din acest motiv, ea trebuie sã lucreze cu strategii
diferenþiate ºi cu mai multe perspective: cunoaºterea formelor, a
afirmaþiilor ºi a elementelor de realizare ale religiei (creºtine), a
aptitudinilor ºi atitudinilor religioase ale oamenilor, raportate la practica
credinþei sau interpretabile din punct de vedere religios, în sfârºit, formele
ºi cãile iniþierii ºi promovãrii experienþelor ºi intereselor religioase. Ea îºi
împlineºte cel mai bine menirea atunci când cautã cu adevãrat religia ºi
oferã experienþe religioase, adicã atunci când prezintã oferte de
participare la viaþa religioasã autenticã. Religia se învaþã prin religie. 

Principiul aplicãrii ºi al exerciþiului, care în canonul disciplinelor
ºcolare nu este constitutiv doar pentru predarea artei, ci pentru toate
disciplinele, este subapreciat tocmai în cadrul învãþãmântului religios,
respectiv, nici nu se practicã. Pentru aceasta nu existã niºte motive clare.
Per total, principiul fundamental al pedagogiei religiei trebuie sã fie
comunicarea religioasã în toate formele sale. Aceasta este legatã de o
înþelegere profundã, de regulã, una emoþionalã, care se dobândeºte,
înainte de toate, prin folosirea semnelor (simbolisticã, ritual, imaginaþie,
etc.) ºi prin „regulile gramatice” ale religiei. Aºadar, dimensiunea
fascinantã ºi la fel de misterioasã a religiei poate fi înþeleasã numai atunci
când religia însãºi este produsã, experimentatã ºi reprezentatã.

Dacã pedagogia religiei – ºi, alãturi de ea, ºi cateheza, dar pãstrând
fiecare specificul sãu – vrea sã promoveze în sensul arãtat mai sus
comunicarea valorilor religioase, trebuie sã fie competentã înainte de toate
la trei niveluri:

a) hermeneuticã. Hermeneutica înseamnã înþelegere. Nu doar textele
(religioase) trebuie înþelese, adicã sã fie evaluate ºi comunicate, ci ºi
texturile religioase de care aparþin procese, realitãþi ºi perceperi
religioase, precum ºi alte contexte religioase ale vieþii prezente, de
exemplu, religia în culturã, exprimãri religioase ale tinerilor de azi
º.a.m.d. 

b) prezentare. „Fãrã formulare, adicã fãrã prezentare esteticã, religia
nu este receptibilã” (354). Din acest motiv, pedagogia religiei are nevoie,
în principal, de competenþa punerii în scenã, cel puþin, competenþa de a
arãta – de a expune, care face posibilã o participare religioasã la ceea ce
este religie ºi face totodatã ca în acelaºi cadru sã poatã fi trãitã „gramatica
religiei”. Aceasta înseamnã o adresare directã religiei însãºi, care, la
rândul ei, vrea sã se deschidã conform posibilitãþilor sale de rezonanþã
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implicite, inerente, date de mult. Nu doar Biblia are o didacticã proprie,
implicitã ºi un „interes didactic”, ci ºi toate celelalte experienþe ale
creºtinismului închegate într-o anumitã formã. Formele religioase sunt
forme care redau realitatea, adicã sunt performative. De aceea, ele nu
trebuie înþelese în nici un caz doar în sensul indicativ sau imitativ. În ele
însele, factorul religios ajunge la luminã. Lor le corespunde o esteticã în
mod corect doar dacã aceasta, estetica, ºtie cã religia este constituitã din
forme evocatorii, care produc, de fapt, întotdeauna însãºi realitatea
religioasã.

c) mistagogie. Didactica arãtãrii, a aducerii-în-faþa-ochilor, a atitudinii
faþã de propriile afectãri ºi a medierii, respectiv a deschiderii practicii
religioase, este o artã care nu duce în nici un caz cãtre o zonã cunoscutã
ºi mãsurabilã, ci, din contrã, spre imposibilitatea de a prevedea propria
trãire, spre mister, spre uimire. Astfel, didactica religiei trece întotdeauna
la mistagogie. Ea este un ghid spre misterul vieþii. Oamenii religioºi – cum
ar fi Karl Rahner, Han-Urs von Balthasar, Dorothee Sölle, Jork Zink ºi
mulþi alþii – aratã în repetate rânduri cã viitorul creºtinismului se aflã în
misticã. Mistica semnificã experienþa cea mai interioarã a misterului
religios. Ea se bazeazã pe o experienþã de contopire completã, care face ca
lumea sã aparã într-o nouã interpretare ºi care pãtrunde cotidianul. Din
acest motiv, ea este total altceva decât strãinã de lume. Cel care face
experienþa misterului religios este condus în centrul vieþii.

Conþinuturile religioase cu posibilitãþi de apropiere de cele sfinte ºi
posibilitãþile individuale de experienþã, care sunt instructive, se regãsesc
împreunã indicând, cãutând ºi participând personal la evenimente ºi
forme religioase. Aici, ideea despre conþinuturi religioase experimentabile
trebuie sã fie abordatã cu atenþie ºi, totodatã, cu competenþã ºi sã fie
rânduitã spre formarea personalã a oamenilor de astãzi. Didactica religiei
este o artã.

Practica religioasã nu mai este doar asigurarea alternativã a unei proprietãþi

comune, ci caracterizeazã mereu ºi procesul achiziþiei sale. În mod crescând,

va fi vorba despre o muncã „creatoare de structuri”, adicã de a ctitori acele

ambiente de comunicare în care problemele vitale practice ºi cãutarea

existenþialã înzestratã cu religie substanþialã sã poatã veni alãturi. Simplul

recurs la religie substanþialã nu mai este suficient astãzi. Aceasta cere din

partea teologilor o competenþã hermeneuticã ce-i face capabili sã fie „alergãtori

de frontierã”. Este vorba de capacitatea de a oscila între elementele constitutive

ale tradiþiei creºtine, stiluri individualizate de religie ºi modele generale de

religiozitate culturalã ºi a produce posibilitãþi de raportare cu scopul de a

ajunge la perceperea religioasã, la limbajul ºi judecata religioasã ºi – în condiþii

favorabile – la o decizie de credinþã (355).
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Concluzie

Deoarece logica religiei îºi gãseºte propria expresie în producþiile ºi
reprezentãrile proprii, spaþiile sacrale, liturgica, jocul religios ºi formele
religioase private constituie cele mai bune cãi pentru înþelegerea ei.
Receptarea esteticã ºi realizarea participatorie fac posibile experienþele
religioase, ºi astfel, oferã cel mai bine o cale convingãtoare de acces la
valorile religiei. În acest context, trebuie înþeles rolul formator al culturii
în profilarea personalitãþii creºtine. Desigur, aici este vorba de o culturã
cu profunde rãdãcini creºtine, capabilã, în acelaºi timp, sã pãstreze
dialogul cu valorile creºtine din care sã se inspire ºi sã se îmbogãþeascã
continuu. În urma celor prezentate, trebuie recunoscut faptul cã nu
eforturile de naturã moralã, înþelese ca iniþiativã pur omeneascã, îl vor
face pe creºtin capabil sã ducã o viaþã frumoasã la nivel personal ºi
comunitar, sã obþinã prin strãdania sa moralã calea de acces la ceea ce
este frumos ºi, în primul rând, apropierea de Dumnezeu, Izvorul
frumuseþii. Formarea personalitãþii creºtinului deschis spre valorile
culturale nu este un proces prin care se ajunge la un punct de sosire care
se cheamã frumuseþe meritatã, ci este o artã a educaþiei religioase estetice,
care are ca punct de plecare chiar tezaurul credinþei comunicat în
celebrãrile religioase.



MUZICA LITURGICÃ – ARTÃ DEVENITÃ RUGÃCIUNE

Pr. Eduard SOARE
Institutul „Musica Sacra” (Roma)

Începând cu civilizaþiile primitive ºi continuând apoi cu teoriile antice
privitoare la ethos-ul muzical, înþelegând ºi experienþa comunã
contemporanã, putem observa cum cântul exprimã sentimente omeneºti:
de durere, de bucurie, de iubire. Se pot exprima sentimente ºi în alte
moduri, de exemplu, prin cuvinte. Dar cuvântul, de multe ori, se rãtãceºte
în concepte ºi pierde din intensitate. Cântând, însã, sentimentele par sã
rãmânã mai aproape de realitatea lor purã.

Istoria omenirii este cititã de credinþa creºtinã în cheie escatologicã, ca
istorie a mântuirii, dialog de iubire între Dumnezeu ºi om. Pe acest drum
cãtre „veºnicul dialog de iubire”, omul, încã de la originile sale, a gãsit în
muzicã ºi în cânt un limbaj privilegiat pentru a realiza comunicarea sa cu
Dumnezeu, Fiinþa supremã. În cânt, el îl ascultã pe Dumnezeu care îi
vorbeºte, astfel încât el îi adreseazã lui Dumnezeu strigãtul rugii sale ºi
îi mulþumeºte pentru binefacerile primite.

În liturgia creºtinã, cântul ºi muzica au avut mereu un rol important,
întrucât oglindesc chipul comunitãþii ecleziale care le produce.

Orice experienþã artisticã îºi are începutul în inefabila Înþelepciune. A
adera la acest Izvor de Frumuseþe înseamnã a exprima semnificaþia
intrinsecã a oricãrei realitãþi ºi a oricãrui limbaj. Istoria omenirii, marcatã
definitiv de misterul întrupãrii Fiului lui Dumnezeu, ne aratã – de-a
lungul timpului – cã existã posibilitatea de a tinde spre Transcendent prin
„frumuseþea” liturgiei Bisericii, înþeleasã ca o „epifanie” ºi actualizare a
misterului lui Cristos. Liturgia, care este un adevãrat „cult în duh ºi
adevãr”, de toþi participat, înþeles ºi trãit, este susþinutã ºi de expresiile
artistice de credinþã ale muzicii. De altfel, aºa cum subliniazã Constituþia
liturgicã a Conciliului al II-lea din Vatican, muzica nu ocupã un loc
periferic sau secundar în cadrul liturgiei Bisericii, nici nu însoþeºte ritul,
ci e parte integrantã ºi necesarã a acesteia (cf. SC 112).

Între liturgie ºi muzicã a existat încã de la început un raport fratern. Atunci

când omul vrea sã-l laude pe Dumnezeu, cuvântul nu-i ajunge, cãci cuvântul

adresat lui Dumnezeu transcende limitele limbajului omenesc. De aceea,

cuvântul, în orice epocã, tocmai în virtutea naturii sale, a invocat ajutorul

muzicii, al cântului ºi al vocii creaturilor însoþite de sunetul instrumentelor.
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Liturgia, ca slujire adusã lui Dumnezeu, înseamnã a ne introduce în realitatea

despre care vorbesc toate lucrurile create .1

1. În Sfânta Scripturã

Putem deduce importanþa muzicii pentru religia Bibliei din faptul cã
verbul „a cânta” (împreunã cu derivatele sale) este unul dintre cele mai
folosite cuvinte în Sfânta Scripturã. În Vechiul Testament îl gãsim de 309
de ori, iar în Noul Testament, de 36 de ori. Acolo unde Dumnezeu intrã în
contact cu omul, simplul cuvânt nu ajunge, cãci sunt atinse puncte ale
existenþei care devin în mod spontan cânt: ceea ce este propriu omului nu-i
ajunge pentru a exprima ceea ce doreºte, astfel încât el invitã întreaga
creaþie sã devinã cânt împreunã cu el: „Trezeºte-te, gloria mea! Treziþi-vã,
harpã ºi alãutã; vreau sã trezesc aurora! Te voi lãuda printre popoare,
Doamne, îþi voi cânta imnuri printre neamuri, pentru cã îndurarea ta este
mare pânã la ceruri ºi fidelitatea ta pânã la nori” (Ps 57,9-11).

Prima menþionare a cântului în Sfânta Scripturã se aflã în textul
imediat urmãtor trecerii Mãrii Roºii. Poporul lui Israel, eliberat definitiv
din sclavie, a experimentat într-un mod miraculos puterea mântuitoare a
lui Dumnezeu. Mulþumirea poporului evreu care a participat la
evenimentul fundamental al mântuirii se exprimã în cânt: „Sã-i cântãm
Domnului, cãci strãlucitã este biruinþa sa: a aruncat în mare calul ºi
cãlãreþul. Domnul este puterea ºi tãria mea: el a devenit mântuirea mea”
(Ex 15,1-2). Un cânt plin de bucurie, pe care îl repetãm ºi noi în celebrarea
Vigiliei pascale, amintindu-ne de Cristos care, rupând legãturile morþii,
a înviat glorios din mormânt ºi, prin Botez, ne-a fãcut ºi pe noi sã
renaºtem la o viaþã nouã, dupã ce am fost robiþi de sclavia pãcatului.

Cântul a însoþit evenimentele cele mai importante ale poporului evreu,
ajuns în Þara Promisã. Muzica era consideratã capabilã sã pãtrundã cele
mai intime trãiri ale fiinþei umane. Un cântãreþ din ceterã a reuºit sã-l
inspire pe profetul Elizeu, care, astfel, a putut prevesti victoria lui Israel
asupra lui Moab (cf. 2Rg 3,14). David, cântând, a reuºit sã liniºteascã, cel
puþin pentru o perioadã de timp, mânia regelui Saul (cf. 1Sam 16,14.23).
Muzica, cântul ºi dansul femeilor israelite au exprimat victoria lui David
asupra lui Goliat (cf. 1Sam 18). Cele mai frumoase ºi mai vechi tradiþii
ebraice se transmiteau pe cale oralã ºi prin intermediul cântecelor, astfel
încât aceste cântece au devenit mãrturii a ceea ce poporul evreu trãia cu
adevãrat.

 J. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, Jaca Book, Milano 1996, 137.1
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În Cartea Deuteronomului stã scris: 

„Scrie cuvintele cântãrii acesteia ºi învaþã-i pe israeliþi sã o cânte; pune-o în

gura lor, pentru ca aceastã cântare sã-mi fie mãrturie printre fiii lui Israel.

Cãci eu îi voi duce în þara pe care am promis-o pãrinþilor lor (…) Ei se vor

îndrepta cãtre alþi dumnezei ºi vor sluji acelora, iar pe mine mã vor lepãda ºi

vor cãlca alianþa pe care am fãcut-o cu ei, dar când îi vor ajunge mulþime de

nenorociri ºi de necazuri, atunci aceastã cântare va fi mãrturie împotriva lor,

cãci ea nu va pieri din gura lor ºi din gura urmaºilor lor”. ªi a scris Moise în

ziua aceea cântarea aceasta ºi a învãþat-o fiilor lui Israel (Dt 31,19-22).

În Cartea Cronicilor, cultul, templul, muzica ºi tot ce se referã la
slujirile din casa lui Dumnezeu, ocupã partea principalã a acestei opere.
Se pare cã autorul a trãit printre personajele care exercitau cultul în
vremea aceea, mai precis printre leviþii cântãreþi. În nici o altã carte a
Bibliei, cântãreþii nu au parte de o mai mare consideraþie, precum în
Cartea Cronicilor. Laudele adresate lui Dumnezeu, care erau cântate,
erau un act principal al slujirii levitice.

Regele David „a poruncit cãpeteniilor leviþilor sã punã pe fraþii lor
cântãreþi cu instrumente muzicale, cu harpe, cu cetere ºi chimvale, pentru
a vesti bucuria cu glas puternic” (1Cr 15,16). Apoi, a mai stabilit ca „unii
dintre leviþi sã stea înaintea chivotului Domnului, ca sã-i slujeascã, sã-i
mulþumeascã ºi sã sã-l laude pe Domnul, Dumnezeul lui Israel” (1Cr 16,4).
Aceºtia cântau din instrumente, din harpe, cetere, chimvale ºi trompete
ºi erau mereu înaintea chivotului legãmântului lui Dumnezeu.

Sintetizând, se poate afirma cã importanþa muzicii în liturgia ebraicã
s-a conturat îndeosebi în timpul domniei regelui David, cel care a
încredinþat conducerea cântului unui numãr de 24 de clase de cântãreþi,
fiecare alcãtuitã din 12 persoane (cf. 1Cr 6,16; 25,9.31). Numãrându-i apoi
pe cei care s-au întors în þarã dupã exilul babilonic, Esdra citeazã un
numãr de 128 de cântãreþi (cf. Esd 2,41), iar Nehemia aminteºte de 148
de cântãreþi (cf. Neh 7,44). Trebuie amintit ºi faptul cã, în timpul
celebrãrilor cultuale, poporul se unea, în general, cu corul de cântãreþi,
participa prin aclamaþii (Amen sau Aleluia) sau prin diferite responsorii
ºi refrene (cf. 1Cr 16,36; Ps 106,48; 136).

Printre cele mai frumoase mãrturii ale Sfintei Scripturi cu privire la
cântul adresat lui Dumnezeu, Psalmii ocupã locul cel mai important.
Chiar dacã nu cunoaºtem sistemul lor de notaþie muzicalã, ei sunt
adevãrata poezie-rugãciune care, datoritã plinãtãþii sentimentelor
exprimate, devine cântec capabil sã reprezinte intimitatea sufletului
omenesc aºezat înaintea lui Dumnezeu. „Într-un anume sens, Psalmii se
pot numi «variaþiuni ale cântãrii lui Moise», deoarece îi înalþã lui
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Dumnezeu laudã, îi aduc mulþumire, îi înalþã rugãciuni de cerere, în
situaþii de suferinþã ºi, mai ales, de speranþã” . De aceea, Cartea Psalmilor2

a devenit cartea de rugãciune a Bisericii peregrine spre patria promisã din
ceruri. 

Pe de o parte, cântarea înaintea lui Dumnezeu se ridicã în situaþii de nevoie,

situaþii în care nici o putere omeneascã nu mai poate interveni, astfel încât

numai Dumnezeu constituie salvarea cea adevãratã. Pe de altã parte însã,

aceastã cântare provine din acea credinþã care, chiar ºi în întunecimea cea mai

mare, rãmâne conºtientã cã evenimentul petrecut la Marea Roºie este o

promisiune cãreia îi aparþine ultimul cuvânt în istorie ºi în viaþã . 3

Doliu, plângere, chiar acuzã, fricã, bucurie, speranþã, recunoºtinþã –
întreaga viaþã este reflectatã în momentul când omul stã înaintea lui
Dumnezeu. Chiar ºi o plângere care vizeazã o situaþie fãrã ieºire are la
sfârºit un cuvânt de încredere, pentru a anticipa acþiunea mântuitoare a
lui Dumnezeu care îºi va face cunoscutã puterea sa în favoarea celui pe
care l-a creat.

Noul Testament ne oferã ºi el mãrturia prezenþei cântului în momente
esenþiale ale vieþii lui Isus. Departe de orice orgoliu uman, Isus se naºte
în ieslea din Betleem, care este încãlzitã de cântul îngerilor: „Dintr-o datã,
s-a unit cu îngerul o mulþime din oastea cereascã, lãudându-l pe
Dumnezeu ºi spunând: «Mãrire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu ºi pe
pãmânt pace oamenilor pe care el îi iubeºte!»” (Lc 2,13). În seara ultimei
cine, Isus împreunã cu ucenicii îi mulþumesc lui Dumnezeu, cântând
împreunã psalmi: „ªi, dupã ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele
Mãslinilor” (Mt 26,30). Dacã îngerii vestesc naºterea lui Cristos aducând
laudã ºi mulþumire lui Dumnezeu pentru darul întrupãrii, mai apoi, însuºi
Cristos continuã prin viaþa sa sã fie un imn de laudã adus Tatãlui ceresc,
aducere de laudã la care este invitatã sã participe toatã suflarea umanã
(cf. SC 83).

Sfântul apostol Paul le demonstreazã efesenilor cã muzica este
consideratã o activitate a Duhului Sfânt care umple inimile credincioºilor
ºi care îi îndeamnã sã-i aducã mulþumire lui Dumnezeu pentru toate
binefacerile primite în numele lui Isus Cristos: „Vorbind între voi în
psalmi, imnuri ºi cântãri sfinte, cântând ºi intonând psalmi în inimile
voastre pentru Domnul, aduceþi mulþumiri lui Dumnezeu Tatãl

 A. MISTRORIGO, La musica sacra nella liturgia, Portalupi Editore, Casale Monferrato2

2002, 18.
 J. RATZINGER, Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Milano 2001 , 135.3 3
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întotdeauna ºi pentru toate în numele Domnului nostru Isus Cristos” (Ef
5,19-20). Cântul ºi muzica nu au funcþie decorativã, nu sunt numai o
coregrafie pentru a face mai vie liturgia, ci au în sine o funcþie spiritualã,
cristologicã ºi eclezialã .4

Cântul devine, aºadar, un dar pascal, un semn pascal al bucuriei aduse
de Cristos cel înviat. „Dacã în Vechiul Testament muzica era dependentã
de un cult (încã) material, în Noul Testament, ea devine spiritualã, la fel
ca noul cult ºi noua liturgie. Liturgia este cea care pune în legãturã cântul
sacru cu acordul ontologic dintre supranatural ºi natural” . Cântul sacru5

exprimã adevãrul creºtin care a intrat în timp ºi trãieºte veºnic pânã la
sfârºitul veacurilor, care face sensibilã prezenþa lui Cristos între oameni:
cântã bucuria naºterii sale, durerea pãtimirii sale, triumful învierii ºi al
înãlþãrii la ceruri, siguranþa comuniunii în Cristos a tuturor celor din cer
ºi de pe pãmânt.

2. Primele veacuri ale creºtinismului

„În cult se manifestã în mod concret prezenþa lui Cristos în Biserica
sa” . Acest lucru apare în mod clar încã din primele secole de viaþã a6

Bisericii, într-un moment în care ea nu avea alt mijloc specific de
manifestare decât cultul. Predica apostolicã, ce vestea evenimentul salvific
numit Isus Cristos, era un act de cult adresat lui Dumnezeu, în Duhul
Sfânt, însemna participarea la liturgia cuvântului, astfel încât cei care îi
acceptau conþinutul primeau botezul ºi participau la cina euharisticã.
Astfel, se constituia adevãratul „templu al lui Dumnezeu” (cf. Ef 2,21-22),
„poporul sfânt” (cf. 1Pt 2,4-5), ecclesia, sau adunarea cultualã, al cãrei scop
fundamental era acela de a continua sã facã viu în celebrare misterul
pascal al lui Cristos. Toate acestea, într-un climat de simplitate, de
vitalitate ºi bucurie sfântã.

Primele comunitãþi creºtine foloseau încã, în mod logic, în celebrãrile
lor, modul specific sinagogilor de a cânta psalmii. Foarte repede, însã, au
ieºit în evidenþã imnurile ºi cântãrile creºtine. Într-o primã fazã, se cântã
Benedictus ºi Magnificat, cu fundament veterotestamentar, apoi apar
texte cristologice, precum Prologul lui Ioan (In 1,1-18), imnul cristologic

 Cf. G. RAVASI – D.M. TUROLDO, Il canto della rana, Piemme, Casale Monferrato 2003,4

119.
 A. MISTRORIGO, La musica sacra nella liturgia, 23.5

 O. CULLMANN, La foi et le culte de l’église primitive, Neuchâtel 1963, 150, citat de F.6

RAMPAZZO – M. CANOVA – G. DURIGHELLO, ed., Cantare la liturgia, I, Messaggero, Padova
2002, 13.
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din Scrisoarea cãtre Filipeni (cf. Fil 2,6-11), imnul înãlþat lui Cristos din
Scrisoarea întâi a sfântului Paul cãtre Timotei (cf. 1Tim 3,16).

Lipsesc mãrturiile directe cu privire la cântul primilor creºtini, dar ne-a
rãmas un numãr de texte ºi mãrturii cu privire la practica muzicalã din
acþiunile liturgice. Aceste mãrturii, pe de o parte, ne ajutã sã ne întoarcem
pe firul acestei evoluþii pentru a cunoaºte criteriile ºi categoriile
compozitive; pe de altã parte, datoritã conþinutului lor, sunt de o mare
bogãþie, descoperindu-ne spiritul expresiei creºtine în liturgia creºtinã de
la început. ªi aºa cum logos-ul, cuvântul, trebuia sã primeze mereu asupra
iraþionalului, la fel, ºi cântul sau expresia profeticã vocalã trebuia sã
existe în mod obligatoriu în raport cu didaché: cuvântul inteligibil avea
prevalenþã asupra lui melos. Astfel, era exclusã încã de la început funcþia
„captivantã” a muzicii.

Cântul ºi muzica trebuia sã reintre în ordinea funcþionalitãþii ºi a
spontaneitãþii. Aceastã practicã se diferenþia de la un spaþiu lingvistic la
altul, de la o Bisericã la alta, de la o comunitate la alta. Biserica, în forma
ei concretã, se nãºtea în acel timp ºi cãuta moduri proprii de exprimare.

Rãspândirii rapide a creºtinismului îi corespunde în acest timp ºi o
mare vitalitate ºi pluralitate de atitudine. Aceºti factori, la care se adaugã
ºi importanþa pe care o avea muzica în viaþa socialã, i-au stimulat pe
sfinþii pãrinþi sã dea o mare atenþie cântului liturgic ºi problematicilor
care decurg din el. Din scrierile lor reiese clar o elaborare a unei gândiri
originale ºi autentic creºtine cu privire la cântul liturgic. În afarã de unele
poziþii contrare din anumite contexte ascetice radicale, cântul este unanim
exaltat de pãrinþii Bisericii ºi promovat de pãstorii ei. „Cântului psalmilor
îi sunt recunoscute valenþe pozitive care trec de la o dimensiune
antropologicã la o dimensiune spiritualã ºi misticã” .7

Epoca pãrinþilor Bisericii ne transmite, între altele, o primã
sedimentare a textelor ºi repertoriilor care ne permit sã ajungem la o
caracterizare formalã clarã a psalmodiei  ºi imnodiei .8 9

 F. RAMPAZZO – M. CANOVA – G. DURIGHELLO, ed., Cantare la liturgia, I, 16.7

 Cântul declamat al psalmilor ºi al cântãrilor Bibliei, în cadrul sfintei Liturghii ºi al8

Oficiului. Se clasificã în psalmodie antifonalã, când cântul se executã în mod alternat, de
cãtre douã grupuri de cântãreþi; responsorialã, când cântul se executã în mod alternat, de
cãtre solist ºi grupul de cântãreþi, ºi directã, atunci când cântã numai solistul sau numai
corul. Psalmodia cea mai simplã ºi cea mai veche era intonatã pe o singurã notã, cu câteva
inflexiuni caracteristice la începutul ºi sfârºitul fiecãrui verset. Începând cu secolul al III-
lea, sunt organizate tipuri de psalmodie, mai mult sau mai puþin îmbogãþite cu melisme.

 Complexul imnurilor care aparþin unei determinate culturi ºi elementele de stil care9

îi sunt caracteristice.
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Psalmii constituiau o ºcoalã autenticã de formare care permitea lectura
în cheie cristologicã a istoriei mântuirii ºi transformarea vieþii zi de zi
într-un sacrificiu de laudã, preludiu sau anticipare a plinãtãþii
escatologice. În rit, psalmul este utilizat ca o cântare ce uneºte lecturile
liturgiei cuvântului, sau în cântãrile procesionale cu rolul de a comenta
situaþiile rituale prin cuvântul lui Dumnezeu. Textul psalmilor folosit în
liturgie este cel biblic, în formã poeticã, însã nu metricã. Acest lucru
conferã o datã în plus garanþia primatului lui logos, în serviciul cãruia se
pune tehnica lui psallein, bazatã pe o coardã de recitare cu punctualizãri
iniþiale, intermediare ºi finale, care permit o declamare ºi o articulare
clarã a textului. Pe plan formal, psalmodia, cu timpul, capãtã bogãþie ºi
varietate, în conformitate cu stimulii ºi exigenþele diferitelor familii
rituale (psalmodia directã, solisticã sau în coruri alternate, cu sau fãrã
antifonã, psalmodia intercalatã, aleluiaticã sau responsorialã).

Imnul este o compoziþie poeticã, stroficã, de obicei metricã, pe un text
propriu, de creaþie liberã, non-biblic. El rãspunde unei duble exigenþe.
Prima este aceea de a-i cânta o laudã lui Dumnezeu, cu cuvinte proprii; a
doua exigenþã este legatã de faptul cã poporul tinde spre o mai mare
cantabilitate datoritã mijloacelor metricii ºi melodiei de care se foloseºte
imnul. Aceste aspecte au fãcut ca imnul sã gãseascã teren liber pe lângã
miºcãrile eretice ºi, dimpotrivã, poziþii contradictorii între pãstori, pe
alocuri chiar ostilitate. Sfântul Efrem, episcop de Edessa, tocmai pentru
a combate propaganda ereticã, a introdus imnul în practica Orientului
creºtin. În Occident, dupã o tentativã nereuºitã a sfântului Ilariu, episcop
de Poitiers, sfântul Ambroziu, episcopul de Milano va fi acela care va gãsi
forma cea mai potrivitã culturii latine . Imnul de tip „ambrozian” s-a10

demonstrat imediat eficace, fiind primit imediat de popor ºi rãspândindu-
se repede în toatã Europa, în special, datoritã mãnãstirilor.

În celebrãrile din secolul al II-lea, cântul devine un element constitutiv
de o importanþã fundamentalã. Corul vocilor s-a dezvoltat cu multã
demnitate ºi forþã de expresie, încât a fãcut din celebrarea Euharistiei o
adevãratã sãrbãtoare a credinþei. Pentru a contura încetul cu încetul
diferenþa dintre noul rit creºtin, cu tot ceea ce cuprinde el, ºi riturile
pãgâne, muzica creºtinã s-a aflat în opoziþie deschisã faþã de acestea din
urmã, preferând o exprimare mai degrabã vocalã celei instrumentale ºi
refuzând sistemele ritmico-melodice ale muzicii greco-romane. Sfântul

 Imnurile sfântului Ambroziu sunt metrice, într-o schemã de 8 strofe de 4 versuri10

fiecare, cu picior iambic. Ele fac trecerea de la metrica clasicã cantitativã la metrica
accentuativã sau calitativã.
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Efrem, spre exemplu, recomandã ca sãrbãtorile martirilor sã nu fie
celebrate cu sunet de instrumente, care amintesc prea mult de banchete,
de teatre ºi de templele pãgâne.

Rãmâne, aºadar, ca o preocupare vie faptul de a nu permite
introducerea în cultul creºtin a vreunui element profan, care nu ar fi
adecvat exigenþelor liturgiei creºtine.

3. Cântul gregorian

Încetul cu încetul, mesajul creºtin lasã cetatea sfântã a Ierusalimului
ºi teritoriile siro-palestiniene ºi se extinde rapid de-a lungul bazinului
mediteranean. Mesajul apostolic face sã fie tot mai rãspânditã liturgia,
rugãciunea publicã creºtinã. Suntem în momentul când nu se pune
problema unei centralizãri a celebrãrii liturgice. De aceea, orice regiune
va celebra liturgia ºi (de aceea) va cânta în propria sa limbã.

Aceastã diversitate de limbaj s-a pãstrat pânã în zilele noastre pentru
liturgiile medio-orientale. Dupã douã secole de liturgie în limba greacã ,11

este adoptatã, în mod progresiv, limba curentã: limba latinã. Fiecare
regiune a Occidentului creºtin a început sã aibã un repertoriu local
propriu de cânt sacru: o limbã unicã, dar texte ºi melodii diferite. Conform
mãrturiilor paleografice, suntem siguri de existenþa unui cânt
„beneventan” pentru sudul Italiei, a unui cânt „roman” pentru oraºul
Roma ºi teritoriile care depindeau de el, un cânt „milanez” în nordul
Italiei, un cânt „galican” în teritoriile Galiei romane.

Astfel, s-a conturat un repertoriu, de tradiþie oralã, care de-a lungul
timpului a ajuns chiar sã capete o formã ºtiinþificã scrisã, lucru care i-a
permis sã fie cunoscut ºi în zilele noastre. Este vorba de cântul care, într-
un mod comun, este numit cântul gregorian, dar care s-ar putea defini mai
concret monodia  liturgicã creºtinã.12

Din toate repertoriile menþionate mai sus, repertorii folosite în
Occidentul antic, unicul rãmas în uz ºi în zilele noastre este cel milanez.
Biserica din Milano a pãstrat, cu destule dificultãþi ºi compromisuri, o

 Pentru cã noua religie a creºtinismului s-a rãspândit foarte rapid în întreg bazinul11

mediteranean, limba greacã a devenit limba folositã în cea mai mare parte în liturgie.
Chiar ºi în interiorul religiei ebraice, în Palestina, existau sinagogi în care cultul se presta
în limba greacã. Aceste sinagogi erau frecventate de aºa-numiþii „eleniºti”, evrei proveniþi
din alte zone ale Mãrii Mediterane.

 Monodia este cântul pe o singurã voce, cânt care poate fi intonat de unul sau mai12

mulþi cântãreþi. Acest termen este opusul polifoniei, care înseamnã cântul pe mai multe
voci, care executã în mod simultan linii melodice diferite.
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liturgie proprie. Cântul sãu este numit „ambrozian”, în amintirea
protecþiei spirituale exercitate de episcopul Ambroziu († 397).

Tradiþia romanã anticã a ajuns la noi prin câteva mãrturii istorice mai
degrabã vagi. Compoziþia repertoriului roman are loc, în partea sa
esenþialã, în secolele al V-lea ºi al VI-lea. Încã de la începutul secolului al
IV-lea, Biserica este eliberatã de persecuþii. Începe construirea marilor
bazilici, care îi permite cultului sã se dezvolte în mod public ºi sã capete
solemnitate.

La toatã aceastã lucrare a artelor ia parte ºi muzica. Dacã pânã atunci
marea parte a cântului era rezervatã unui solist, în aceastã epocã, ia
naºtere schola cantorum . În decursul secolelor al V-lea ºi al VI-lea, acest13

grup de specialiºti elaboreazã un repertoriu de muzicã religioasã cultã,
format din douã tipuri de compoziþii.

Pe de o parte, au prelucrat repertoriul deja existent, încercând sã
confere un aspect divers monodiei liturgice, prin substituirea unor
elemente constitutive, dar nedeterminante în raport cu structura însãºi
a cântului. Astfel, schola va substitui solistul în interpretarea unor texte
muzicale care pânã atunci aparþineau acestuia din urmã, conferind acestor
lucrãri un stil mai ornat ºi o muzicalitate mai complexã.

Pe de altã parte, schola îngrijeºte procesul de creaþie a unor compoziþii
originale, legate de desfãºurarea cultului în marile edificii, de exemplu,
cântul legat de procesiunea impunãtoare a intrãrii celebrantului. Tot acest
proces se desfãºoarã într-un ritm destul de lent, astfel încât, la venirea pe
Scaunul Apostolic a papei Grigore I (590) , compoziþia corpus-ului14

melodiilor romane pare sã fi fost deja încheiatã .15

Când se vorbeºte despre cântul gregorian, sunt mulþi cei care îl numesc
cantus planus , cantus firmus (sau cantus immesuratus) , sau „culegere16 17

de melodii monodice”, cu ajutorul cãrora sunt cântate textele liturgiei

 Un grup compus din aproximativ 20 de clerici (cântãreþi experþi ºi tineri elevi în13

formare). Ei îºi puneau propria competenþã în slujba celebrãrii liturgice.
 Teoria conform cãreia papa Grigore cel Mare († 604) este considerat pãrintele14

cântului gregorian, datoritã renumelui sãu de reformator, renume care s-a menþinut viu
pe tot parcursul Evului Mediu, nu are un fundament istoric. Calificativul „gregorian” nu
vizeazã lucrarea, fãrã îndoialã, preþioasã, a papei Grigore cel Mare, ci izvoarele manuscrise
numite „gregoriene”, întrucât în ele succesiunea formularelor ºi a textelor era conformã
calendarului „gregorian” al secolului al VIII-lea.

 Cf. D. SAULNIER, Il canto gregoriano, Piemme, Casale Monferrato 1998, 9-11.15

 Termenul indicã o melodie în „registrul grav”, în opoziþie cu cantus acutus.16

 Termenul indicã o melodie liberã din punct de vedere ritmic, în opoziþie cu muzica17

exprimatã de note sau sunete de „duratã proporþionalã” în timp.
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Bisericii Romane . Dacã cineva ia în mâini o carte de cântece gregoriene,18

poate sã-ºi facã o idee inexactã, considerând-o o carte care cuprinde
„partituri”, melodii care sunt reprezentate de o succesiune mai lungã sau
mai scurtã de note pãtratice.

Definiþia exactã a cântului gregorian este monodia liturgicã creºtinã,
sau monodia cuvântului ritual. ªi aceasta, deoarece cântul gregorian este
o monodie legatã strâns de textele Sfintei Scripturi (în accepþiunea sa
specificã) ºi de cele ale Cãrþii Psalmilor (în mod particular). Este, aºadar,
un „cânt”, ºi nu o „muzicã” sau o „melodie purã”. Este un cânt ritual, este
cântul „propriu” liturgiei Bisericii Romane, care are drept calitate primarã
aceea de a fi rugãciune, atât când se vesteºte cuvântul lui Dumnezeu în
momentul proclamãrii lecturilor sau în aducerea de mulþumire din
Rugãciunea euharisticã, cât ºi atunci când devine vocea rugãtoare a
comunitãþii ecleziale care simte nevoia de a comunica cu Dumnezeu,
pentru a-i exprima mulþumirea ºi a implora binecuvântarea sa. Cântul
gregorian devine, astfel, semn, gest ºi expresie a unui eveniment sacru.

Alãturi de aceste consideraþii, nu putem pierde din vedere aspectul
subiectiv care trebuie sã fie prezent în orice rugãciune: dispoziþia
interioarã. Cântul gregorian, având elemente bune (text ºi melodie), are
nevoie de un spirit pentru a putea fi interpretat; are nevoie de un suflet
care se roagã, un suflet ce se roagã cântând.

4. Magisteriul Bisericii

Primul document pontifical oficial care abordeazã tema cântului liturgic
este Docta Sanctorum, scris între anii 1324 ºi 1325. Documentul este
important, pentru cã, împreunã cu alte mãrturii ale timpului, ne permite
sã conturãm cadrul situaþiei ca atare. Apar în acest document câteva
probleme ce vor constitui axa pe care se construieºte reflecþia cu privire
la muzica liturgicã în decursul istoriei: raportul dintre cuvânt ºi sunet,
inteligibilitatea ºi integritatea textului sacru, raportul dintre sacru ºi
profan, coerenþa moralã în modul de execuþie.

Ceea ce papa Ioan al XXII-lea doreºte este tocmai întoarcerea la acel
dulce sunet, astfel încât, prin cânt, Dumnezeu sã poatã fi primit în inimile
credincioºilor, inimi care sã se aprindã de iubire ºi devoþiune faþã de el.
Documentul înfiereazã ceea ce, din punct de vedere muzical, în viziunea
timpului, constituie prilej de deviere. Astfel, contrapunctul,

 A. TURCO, Antiquae monodiae eruditio, I, Edizioni „Torre d’Orfeo”, Roma 2004, 15.18
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mensuralismul, politextualitatea, ochetus-ul  devin „pericole” atunci19

când, folosite în exces, dãuneazã inteligibilitãþii textului ºi dezvoltã un pur
exhibiþionism. La apãrarea „inteligibilitãþii” textului se adaugã ºi cea a
„integritãþii” ºi a „sacralitãþii” sale ºi, de aceea, gãsim aici o anumitã
ostilitate pentru teme muzicale de provenienþã profanã. Acelaºi document
condamnã practica executivã lascivã, cea care face ca interpretarea
cântãreþilor, în loc sã trezeascã devoþiune sfântã în inimile credincioºilor,
provoacã ilaritate.

Conciliul Tridentin (1546-1563), reprezentativ în ceea ce priveºte
reformarea întregii Biserici, abordând numeroase probleme ridicate de
Reforma protestantã în domeniul biblic, moral, dar, mai ales, dogmatic,
a încercat sã traseze liniile unei posibile reforme muzicale în ultimele sale
sesiuni . Arta polifonicã  intrase deja în arta muzicalã liturgicã, fiind20 21

aproape acceptatã. Existau însã câteva elemente care nu cadrau cu
liturgia Bisericii: obiºnuinþa de a se compune misse ºi motete pe un motiv
gregorian, denaturând astfel textul muzical gregorian prin mãrirea
duratelor notelor ºi prin modificarea ritmului; folosirea exageratã a
tehnicii contrapunctului  ºi înmulþirea numãrului vocilor care se22

împleteau în polifonie, fapt care a dãunat inteligibilitãþii textului liturgic.
Contribuþia cea mai importantã în acest sens a fost formulatã de

episcopul Vienei din acel timp, F. Nausea Blancicampianus, în
Observationes pe care le-a trimis comisiilor Conciliului. El condamnã
folosirea în liturgie a imnurilor ºi a cântecelor care nu au fost prescrise ºi
care dãuneazã credinþei. El subliniazã pe scurt abuzurile cele mai
obiºnuite la cântãreþii timpului sãu (compozitori ºi executanþi): pregãtirea
proastã din punct de vedere muzical; neglijenþã în copierea cãrþilor de

 Tip de scriiturã contrapunctisticã, în uz încã din secolul al XIII-lea, caracterizatã de19

frecventa întrerupere, prin pauze, ale vocilor dintr-o lucrare muzicalã, producându-se
astfel, o execuþie „ruptã”, non-linearã.

 Cf. G. BAINI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di G. P. da Palestrina, I,20

Società Tipografica, Roma 1828, 74-275, citat de V. SANSON, La musica nella liturgia,
Edizioni Messaggero, Padova 2002, 161.

 Polifonia este execuþia simultanã a mai multor sunete sau succesiuni combinate de21

sunete, cu o individualitate certã. Întrucât este consideratã sub aspect vertical, polifonia
face obiectul armoniei; întrucât este consideratã sub aspect orizontal, polifonia face obiectul
contrapunctului.

 Din lat. punctum contra punctum (odinioarã, nota muzicalã se numea punctum). Este22

arta de a suprapune douã sau mai multe linii melodice. Unui cânt dat (tenor) alcãtuit din
note lungi îi era suprapusã o altã melodie cu valori metrice egale sau o melodie
melismaticã cu valori scurte. Regulile care au coordonat raportul dintre tenor ºi celelalte
voci au variat într-un mod sensibil de-a lungul secolelor.
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cânt, cu destule greºeli de înþeles; puþinã devoþiune; alterarea pãrþilor
sfintei Liturghii; folosirea textelor ºi a melodiilor non-liturgice. Drept
urmare, Conciliul a decis cã din biserici trebuie sã disparã acele texte
muzicale care, cântate fie cu orga, fie cu vocea, au în ele ceva impur,
pentru ca biserica sã fie într-adevãr o casã a rugãciunii. Cei mai buni
muzicieni catolici au început lucrarea de reînnoire a muzicii liturgice.
Giovanni Pierluigi da Palestrina  spunea: „Am simþit cã e de datoria mea23

sã mã ofer cu toatã dragostea ºi inteligenþa mea Bisericii, pentru a
împodobi prin cânt cea mai dumnezeiascã ºi mai mare realitate a religiei
creºtine: sacrificiul sfintei Liturghii”. La rândul sãu, Tomás Luis de
Victoria  declara: „Eu lucrez numai pentru a face ca arta cântului sã fie24

dedicatã exclusiv scopului pentru care ea a fost creatã la începuturi: Deo
optimo maximo laudibusque suis”.

Cu toate acestea, nu toþi au împãrtãºit ideea conform cãreia trebuia sã
existe o diferenþã substanþialã între limbajul sacru ºi cel profan, astfel
încât, de-a lungul secolului al XVII-lea, s-au înmulþit abuzurile: s-a
abandonat cântul latin medieval, muzica teatralã ºi instrumentalã a
invadat adunãrile liturgice, s-a înregistrat o superficialitate ºi o
mundanitate exageratã în interpretarea cântului liturgic, textele oficiale
au fost înlocuite cu altele care nu erau aprobate. În apropierea Anului
Sfânt 1750, papa Benedict al XIV-lea s-a ocupat în mod serios de aceste
lucruri, ºtiind cã principalele bazilici romane rãsunau de multã muzicã
profanã ºi de puþinã devoþiune. Pentru aceasta, la 19 februarie 1749, a
publicat o enciclicã foarte lungã, Annus qui, cunoscutã datoritã
abundentei documentãri istorice, a profundei reflecþii liturgice ºi a marii
sensibilitãþi pastorale. Între altele, documentul prevede îngrijirea
bisericilor cu mare atenþie, astfel încât ele sã devinã într-adevãr edificii
de rugãciune; atenþie acordatã cântãrii din Oficiul divin, respectându-se

 G. P. da Palestrina (1525-1594), compozitor italian, maestrul Capelei Sixtine ºi23

cântãreþ al Capelei Giulia din Vatican, chemat la Roma de papa Iuliu al III-lea. A
îndeplinit apoi ºi funcþia de maestru al Capelei Bazilicii „S. Giovanni in Laterano” ºi al
capelei Bazilicii „S. Maria Maggiore”. Spre sfârºitul vieþii, s-a dedicat publicãrii operei sale,
care cuprinde, între altele, 104 misse, peste 300 de motete, 79 de imnuri, 35 Magnificat,
litanii, Stabat mater. A scris ºi muzicã profanã, peste 140 de madrigaluri, în mare parte
de inspiraþie religioasã.

 T. L. de Victoria (1548-1611), compozitor spaniol, intrat în anul 1565 în Colegiul24

Germanic, a fost probabil elevul lui Palestrina. În anul 1571, devine organist al
Seminarului Roman. Este cel mai mare compozitor ar Renaºterii spaniole. Este
impresionantã (prin bogãþie ºi varietate) producþia sa muzicalã, exclusiv sacrã: 20 misse,
18 Magnificat, douã cãrþi de imnuri, Officium Hebdomadae Sanctae, 6 cãrþi de motete. A
fost considerat un spirit mistic, fiind, între altele, un bun prieten al sfântului Filip Neri.
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textul, într-o conºtientizare interioarã; muzica trebuie sã þinã cont de text
ºi de rit, ºi nu invers, pentru ca edificarea credincioºilor sã fie
proporþionalã cu ritmul celebrãrii, atât în timpul sfintei Liturghii, cât ºi
în celebrarea Oficiului divin; textele oficiale nu trebuie omise sau
abreviate; sunt admise instrumentele muzicale care nu fac „zgomot”, mai
ales orga, cât timp sunt folosite pentru a susþine ºi a înfrumuseþa cântul
liturgic.

Cu toate cã aceastã ultimã enciclicã a fost apreciatã ca fiind cea mai
bunã din toatã istoria Bisericii, cu privire la muzica liturgicã, condiþiile nu
s-au îmbunãtãþit. Lipsa spiritului liturgic, a conºtiinþei pline de credinþã
cã muzica liturgicã trebuie sã fie în slujba textului sacru ºi a ritului nu au
permis muzicienilor sã foloseascã limbajul muzical al timpului lor în forme
adecvate celebrãrii liturgice. Au apãrut din nou proteste ºi interdicþii.
Autoritatea ecleziasticã a fost din nou chematã sã regândeascã funcþiile
ºi caracteristicile stilistice ale artei muzicale în vederea unei simbioze
fecunde cu ritul creºtin.

La 22 noiembrie 1903, în sãrbãtoarea sfintei Cecilia, papa Pius al X-lea
a promulgat un important motu proprio cu privire la muzica sacrã, Inter
sollicitudines, care constituie punctul de sosire al întregii miºcãri liturgice
ºi muzicale din secolul al XIX-lea ºi un punct de plecare pentru reflecþia
ulterioarã pânã la Conciliul al II-lea din Vatican. Documentul rãspundea
exigenþelor ºi cerinþelor multor specialiºti care lucrau cu entuziasm la
reformarea muzicii sacre ºi dãdea o importanþã majorã principiilor care
reglementau raportul dintre liturgie ºi muzicã. Sfântul Pius al X-lea
stabileºte cã muzica este pentru liturgie, liturgia este pentru poporul lui
Dumnezeu, iar adunarea liturgicã este prezentã pentru a-i aduce laudã lui
Dumnezeu. În prescrierile sale detaliate, papa rãmâne intransigent cu
privire la respectarea textelor, folosirea limbii latine, excluderea muzicii
teatrale, seriozitatea cântãreþilor care în Bisericã împlinesc „o adevãratã
slujire liturgicã”. Este momentul când se vorbeºte despre instituirea
comisiilor diecezane de muzicã sacrã, ale aºa-numitelor schola cantorum
ºi despre studiul muzicii liturgice în seminarii.

Papa Pius al XII-lea continuã munca predecesorilor sãi, spiritul sãu
inovator resimþindu-se în toate sectoarele Bisericii. În anul 1955, în
sãrbãtoarea Naºterii Domnului, papa prezintã Bisericii enciclica Musicae
sacrae disciplina, în care reia, cu o mai mare amploare ºi cu multe
îmbunãtãþiri, multe dintre chestiunile deja discutate în ultimele decenii.
„Muzica este un dar al lui Dumnezeu fãcut omului. Ea contribuie la
bucuria spiritualã ºi la delectarea sufletului”, spune papa în deplinã
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sintonie cu sfântul Augustin . În acelaºi document, papa expune o teologie25

a artei sacre, de care þine ºi muzica. El afirmã cã „nu existã artã de dragul
artei, ci artã pentru a fi pusã în slujba omului ºi oferitã lui Dumnezeu”.
Documentul propune atenþiei credincioºilor nu numai muzica liturgicã, ci
chiar ºi pe cea religioasã, care trebuie folositã în celebrãri non-liturgice,
trebuie sã fie accesibilã poporului, cu texte scrise în limba vorbitã.

Conciliul al II-lea din Vatican ºi constituþia liturgicã Sacrosanctum
Concilium împletesc într-un singur document toatã tradiþia muzicalã
liturgicã existentã pânã în acel moment. De aceea, ca o evoluþie fireascã,
Conciliul nu a gândit un document separat privitor la muzica sacrã, dar
a tratat aceastã problemã în interiorul discuþiei despre liturgie. Sunt
confirmate, astfel, normele ºi prescrierile disciplinei ºi tradiþiei
ecleziastice cu privire la scopul muzicii sacre: lauda lui Dumnezeu ºi
sfinþirea credincioºilor. Muzica sacrã este cea care exprimã în modul cel
mai suav rugãciunea, favorizeazã consensul, conferã solemnitate riturilor.
Muzicienii, animaþi de spirit creºtin, sã înþeleagã cã sunt chemaþi sã
cultive muzica sacrã ºi sã facã sã-i creascã patrimoniul .26

Documentul cel mai important ºi cel mai complet cu privire la muzica
liturgicã este instrucþiunea De musica in sacra liturgia, emis de Sfântul
Scaun la data de 5 martie 1967. El introduce câteva elemente noi, în
comparaþie cu cele precedente: acum se tinde spre o teologie a muzicii
liturgice. Astfel, muzica este înþeleasã ca un semn ce amplificã alte semne
liturgice, precum cuvântul, gestul, adunarea liturgicã; sunt introduse
conceptele pastorale de gradualitate, de adaptabilitate ºi varietate, în
participarea activã la cântul liturgic.

În toate aceste documente, succint prezentate, am vãzut preocuparea
autoritãþii Bisericii de a aminti funcþia importantã a muzicii sacre, pe care
Pius al X-lea o prezintã fie ca un mijloc de elevaþie a spiritului cãtre
Dumnezeu, fie ca un preþios ajutor pentru credincioºi „în participarea
activã la misterele preasfinte ºi la rugãciunea publicã ºi solemnã a
Bisericii”. Muzicii sacre trebuie sã i se acorde o atenþie deosebitã, pentru
cã, fiind parte integrantã a liturgiei, ea participã la scopul ei general, care
este gloria lui Dumnezeu ºi sfinþirea ºi edificarea credincioºilor. Ea este
capabilã sã adauge o mai mare eficacitate textului însuºi, încât

 Cf. AUGUSTIN DE HIPPONA, Epistula 161, De origine animae hominis, 1,2: PL 33, 725,25

citat de V. SANSON, La musica nella liturgia, 210.
 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituþia despre sfânta liturgie Sacrosanctum26

Concilium, cap. VI, nr. 112-121.
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credincioºii sã se dispunã mai bine sã primeascã în ei roadele harului,
proprii celebrãrilor sfintelor mistere.

5. Muzicã „liturgicã”, muzicã „religioasã”, muzicã „sacrã”

Am folosit pe parcursul acestei prezentãri de multe ori termenii:
„muzicã religioasã”, „muzicã sacrã”, „muzicã liturgicã”. Dar, de multe ori,
aceste expresii sunt folosite în sens univoc. Este vorba de expresii care, la
prima vedere, înseamnã acelaºi lucru, dar ele conþin în sine o semnificaþie
diferitã. Aceastã semnificaþie definitivã a avut de strãbãtut un drum lung,
presãrat cu documente ale Bisericii, cu cât aprofundarea în domeniu a
intensificat reflecþia specificã. Trebuie sã spunem de la început cã o
asemenea distincþie este rodul studiului muzicologilor ºi al documentelor
recente ale Bisericii.

Muzica religioasã, aºa cum o considerã instrucþia Congregaþiei pentru
Cultul Divin despre concertele din biserici (1987), este cea care se inspirã
din textul Sfintei Scripturi sau din liturgie ºi care este referitã la persoana
lui Dumnezeu, a sfintei Fecioare Maria, a sfinþilor, a Bisericii. O definiþie
care vrea sã cuprindã în sine muzica ce abordeazã chestiunea omului ºi
toate acele teme care conduc la evanghelie. Toatã literatura muzicalã,
provocatã ºi de sentimente (chiar) generic religioase, poate fi consideratã
pe drept muzicã religioasã. Însã aceastã muzicã nu este fãcutã pentru
liturgie, ea poate sã se facã auzitã în biserici, dar în afara celebrãrilor
liturgice, în concerte spirituale sau în meditaþii muzicale. În categoria
muzicii religioase intrã toate compoziþiile care nu au fost concepute pentru
celebrãrile liturgice (reprezentãrile sacre, laude, oratorii, madrigale,
cântãri spirituale) ºi toate cântãrile religioase ale autorilor moderni de
muzicã creºtinã. Sunt compoziþii care, chiar dacã rãspund la intenþii ºi
scopuri devoþionale, nu au fost „la origine” momente integrante ale unei
acþiuni liturgice, sau nu posedã calitãþile necesare din punct de vedere
artistic, liturgic ºi ritual.

Muzica sacrã este cea care, compusã pentru celebrarea cultului divin,
este împodobitã cu sfinþenie ºi forme bune . Din aceastã categorie fac27

parte cântul gregorian, polifonia sacrã, anticã ºi modernã (în diferitele ei
genuri), muzica sacrã pentru orgã ºi alte instrumente legitim aprobate în
liturgie. Muzica sacrã are naturã ºi scop specifice, autorul voind sã
potriveascã cât mai mult posibil natura intimã a muzicii cu sfinþenia
liturgiei. Fac parte din genul muzicii sacre toate acele compoziþii vocal-

 Cf. Instrucþiunea De musica in sacra liturgia, 2.27
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instrumentale care, îndeplinind condiþiile cerute, au preluat conþinutul lor
textual direct din Sfânta Scripturã sau din alte izvoare liturgice sau din
devoþiunea popularã. Sunt apoi compoziþiile pentru orgã, compoziþiile
pentru cor ºi orchestrã (de exemplu, Missele).

Muzica liturgicã este acea „muzicã sacrã” ce poate fi prezentã în mod
concret în celebrarea cultului, pentru cã, afarã de sacralitatea
indispensabilã, ea posedã anumite caracteristici: are un text liturgic oficial
sau aprobat de autoritatea ecleziasticã; corespondenþã între ceea ce se
cântã, ritul care se celebreazã ºi timpul liturgic în care se celebreazã;
compoziþiile au dimensiuni acceptabile, capacitatea de a fi înþelese ºi de
a fi într-adevãr eficace din punct de vedere spiritual, pentru a nu se
transforma într-un concert.

Trebuie precizat, în sfârºit, cã muzica religioasã nu este sacrã ºi nici
liturgicã; muzica sacrã este religioasã, dar nu în mod obligatoriu liturgicã.
Doar muzica liturgicã posedã atât predispoziþia necesarã, cât ºi
caracteristicile cele mai potrivite finalitãþii sacre ºi sacramentale a
riturilor.

Concluzie

Liturgia Bisericii vrea sã-l uneascã pe om (trup ºi suflet) cu Dumnezeu
ºi sã-i confere vieþii sale un aspect sacru. Acest lucru cere ca ºi muzica sã
se încadreze în simbolismul complex al liturgiei, pentru a exprima
calitãþile pe care numai liturgia Bisericii le poate dãrui: interioritate,
unitate, comuniune. Ca acest lucru sã se întâmple, trebuie ca între liturgie
ºi muzicã sã existe o adevãratã armonie, ºi nu o simplã juxtapunere.
Trebuie ca liturgia ºi muzica sã devinã un singur lucru, în efortul lor de
a arãta ceea ce le este comun amândurora: credinþa, iubirea, rugãciunea
ºi comuniunea cu Dumnezeu. În timp ce liturgia oferã „tema” pe care o
celebreazã în mod sacramental, muzica trebuie sã ºtie sã ofere mijloacele
pentru a o exprima, a o trãi ºi a o traduce în rugãciune ºi viaþã. Numai aºa
liturgia ne elibereazã de modul nostru comun de a acþiona ºi ne face sã
înþelegem cã ea îmbrãþiºeazã Universul, ne este cosmicã. Ea cântã ºi o
face împreunã cu îngerii. Tocmai în aceastã cântare, creºtinul atinge
apogeul dimensiunilor sale ºi reuºeºte încã de pe acest pãmânt sã-ºi
ascundã viaþa sa cu Cristos în Dumnezeu.

Mahatma Gandhi evidenþia trei spaþii în viaþa Cosmosului ºi arãta cã
fiecare dintre aceste trei spaþii vitale comunicã un mod propriu de a fi. 

În mare trãiesc peºtii, ºi peºtii tac. Animalele de pe pãmânt strigã, dar

pãsãrile, care au ca spaþiu vital cerul, cântã. Mãrii îi este proprie tãcerea,
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pãmântului îi este propriu strigãtul, iar cerului, cântul. Omul participã însã la

toate aceste trei moduri de manifestare: poartã în sine profunzimea mãrii,

amãrãciunea pãmântului ºi înãlþimea cerului. De aceea îi sunt proprii toate

aceste trei proprietãþi: tãcerea, strigãtul ºi cântul. Astãzi vedem cum omului,

lipsit de transcendent, nu i-a mai rãmas decât sã strige, pentru cã nu vrea sã

fie decât pãmânt, vrea sã aducã pe pãmânt înãlþimea cerului ºi profunzimea

mãrii. Adevãrata liturgie, liturgia comuniunii sfinþilor, îi restituie omului

totalitatea. Îl învaþã din nou sã tacã ºi sã cânte, deschizându-i profunzimea

mãrii ºi învãþându-l sã se ridice în zbor, asemenea pãsãrilor .28

 Citat de J. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, 153-154.28
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Locul ºi semnificaþiile lor în cadrul cultului divin

Prof. dr. pr. Viorel SAVA
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

1. „Lex credendi est lex orandi et Lex orandi lex est credendi”

În tradiþia rãsãriteanã, rugãciunea obºteascã, publicã ºi oficialã se
identificã cu dogma, cu învãþãtura de credinþã a Bisericii. Cultul divin
propovãduieºte dogma, o apãrã, o exprimã într-un limbaj accesibil ºi o
experimenteazã în spaþiul liturgic, iar dogma este aceea care conferã
autoritate, autenticitate ºi profunzime rugãciunii liturgice. O rugãciune
care nu exprimã învãþãtura de credinþã a Bisericii poate fi, cel mult,
folclor religios, iar dogma care nu se regãseºte exprimatã în rugãciunea
publicã a Bisericii nu poate fi decât exerciþiu intelectual sau speculaþie pe
teme religioase.

Relaþia dintre rugãciunea Bisericii ºi credinþa ei este o relaþie fireascã,
rezultatã din apariþia ºi creºterea lor împreunã. Perioada de mari
frãmântãri teologice determinatã de apariþia ereziilor, în primele secole
creºtine, este ºi perioada maturizãrii, uniformizãrii ºi generalizãrii
cultului divin public. Însã aceste douã realitãþi nu s-au întâmplat în
planuri paralele, ci prin determinare reciprocã.

Unitatea dintre credinþã ºi rugãciune este menþionatã chiar la primele
manifestãri liturgice (care aveau în centru „frângerea pâinii”) ale celei
dintâi comunitãþi creºtine: „Stãruiau toþi în învãþãtura apostolilor ºi în
împãrtãºire, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni” (Fap 2,42). Deci
învãþãtura transmisã de sfinþii apostoli, Euharistia, în special, ºi
rugãciunea, în ansamblul ei, stau împreunã. În Didahie, în Apologia I a
sfântului Iustin Martirul, ca ºi în alte scrieri ale vremii, manifestarea
liturgicã nu era altceva decât exprimarea sub forma rugãciunii a
conþinuturilor de bazã ale credinþei creºtine . Mai mult decât atât, „un1

crez [un simbol de credinþã, n.n.] se putea foarte uºor transforma într-o

 Karl Christian FELMY, De la Cina de Tainã la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii1

Ortodoxe. Un comentariu istoric, Deisis, Sibiu 2004, 39.
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rugãciune euharisticã” , iar „amin”-ul pe care comunitatea rugãtoare îl2

rostea la finalul anaforei liturgice, ca ºi la finalul celorlalte rugãciuni, nu
era altceva decât o întãrire ºi o confirmare cã rugãciunea respectivã este
în acord cu credinþa Bisericii .3

Unitatea intrinsecã dintre dogmã ºi rugãciune a fost admirabil
evidenþiatã de sfântul Irineu al Lyonului, care a lansat formula celebrã
potrivit cãreia dogma ºi rugãciunea se exprimã reciproc: „concepþia
noastrã”, spune el, „este în acord cu învãþãtura despre Euharistie ºi
Euharistia confirmã iarãºi concepþia noastrã” . Acest fapt nu se aplicã4

doar cu referire la Euharistie, ci, prin analogie, a devenit principiul care
a guvernat toate serviciile divine instituite de Bisericã spre slava lui
Dumnezeu ºi în vederea sfinþirii credincioºilor ei.

În forma actualã, cultul divin al tradiþiei bizantine este rezultatul unui
proces îndelungat de formare, generalizare ºi uniformizare, cu trãsãturi
specifice care îl individualizeazã în contextul larg al tuturor manifestãrilor
liturgice creºtine. Între trãsãturile esenþiale ale cultului divin ortodox,
menþionãm: legãtura lui strânsã, trainicã ºi neîntreruptã cu primele
veacuri creºtine; caracterul sacrificial ºi ierarhic; uniformitatea ºi
stabilitatea sa; bogãþia, varietatea ºi frumuseþea elementelor de artã,
solemnitatea, fastul ºi strãlucirea formelor externe; caracterul ecleziologic
sau comunitar; dimensiunea epifanicã ºi escatologicã; ºi pancosmismul
sau universalismul sãu (prin care înþelegem cã rugãciunea Bisericii nu
vizeazã doar persoana umanã, ci ºi fãptura înconjurãtoare sau spaþiul în
mijlocul cãruia omul îºi pregãteºte mântuirea) .5

Structura rânduielilor ortodoxe de cult este complexã, însã este
alcãtuitã în aºa fel încât sã transparã echilibrul liturgic, adicã sã se punã
în evidenþã, în egalã mãsurã, spre folosul participanþilor la cult ºi spre
slava lui Dumnezeu, aspectul sacramental, latreutic ºi didactic al oricãrei
slujbe religioase. Rugãciunea obºteascã ortodoxã are astãzi o structurã
bine definitã. În componenþa ei intrã rugãciunile, cântãrile sau imnele
liturgice, lecturile biblice sub diferite forme, gesturile sau miºcãrile

 Karl Christian FELMY, De la Cina de Tainã..., 39.2

 Karl Christian FELMY, De la Cina de Tainã..., 39.3

 IRINEU DE LYON, Adversus haereses, X, 2, 3, citat de Karl Christian FELMY, De la Cina4

de Tainã..., 38. Cf. Cornel TOMA, „Lex orandi, lex est credendi sau unitatea dintre dogmã,
spiritualitate ºi cultul Bisericii”, prefaþã la Alexander SCHMEMANN, Introducere în teologia
liturgicã, Editura G@DÂ, Bucureºti 2002, 23.

 Ene BRANIªTE, Liturgica generalã, I, Editura Episcopiei Dunãrii de Jos, Galaþi 2002 ,5 3

66-68.
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rituale, mãrturisirea credinþei ºi arta sacrã . Toate aceste elemente s-au6

dezvoltat pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, din îmbinarea
lor armonioasã rezultând ceea ce numim ritul liturgic ortodox sau
bizantin. Cântarea bisericeascã ºi arta bisericeascã sunt pãrþi componente
ale cultului divin. Ele nu apar în exteriorul vieþii liturgice ca ceva adãugat,
ci în interiorul ei, ca pãrþi componente ale acesteia ºi determinate de
aceasta. Cu alte cuvinte, rugãciunea liturgicã determinã spiritul cântãrii
ºi al artei bisericeºti, iar acestea confirmã caracterul inspirat al
rugãciunii.

2. Cântarea bisericeascã – aspecte istorice

„Una dintre caracteristicile cultului divin public ortodox este aceea de
a fi cântat. Slujba ortodoxã este o slujbã cântatã” . Ea apare o datã cu7

primele manifestãri ale vieþii liturgice creºtine, aºa încât ea a fost
consideratã parte integrantã necesarã a cultului divin. Fãrã ea, cultul
divin ortodox ar fi sãrac, lipsit de strãlucire ºi de parfumul duhovnicesc
specific. Istoria cântãrii bisericeºti se identificã, în etapele ei de
cristalizare, cu însãºi istoria cultului divin în ansamblu.

O primã fazã importantã în aceastã evoluþie o constituie primele trei
secole creºtine. În aceastã fazã putem vorbi mai mult despre o moºtenire
decât despre o muzicã bisericeascã de inspiraþie creºtinã. Ca ºi alte
elemente componente ale cultului divin, ºi cântarea s-a inspirat din
tradiþia culticã de la sinagogã. Mare parte dintre creºtinii primelor
comunitãþi erau proveniþi dintre iudei. De asemenea, mare parte a
serviciilor divine, în primele trei secole, se compuneau din lecturi biblice
ºi psalmi. Aceºtia din urmã erau cântaþi în diferite moduri: 

simfonic, adicã de cãtre toatã adunarea din bisericã, de cãtre tot poporul,

bãrbaþi ºi femei; antifonic, adicã de cãtre douã cete care executau pe rând

versetele psalmilor; refrenar, adicã prin reluarea finalului versetului, cântat

de un bãrbat, de cãtre toatã adunarea sau obºtea; responsoric, adicã prin

preluarea de cãtre tot poporul a versetului cântat de cântãreþ .8

 Ene BRANIªTE, Liturgica specialã, EIBMBOR, Bucureºti 1980, 14-15.6

 D. NECULA, „De ce nu se foloseºte muzica instrumentalã în bisericile ortodoxe ?”, în7

Tradiþie ºi înnoire în slujirea liturgicã, II, Editura Episcopiei Dunãrii de Jos, Galaþi 2001,
59; Idem, „Cum ºi ce cântãm în bisericile noastre?”, în Ibidem, III, EIBMBOR, Bucureºti
2004, 56.

 D. NECULA, „De ce nu se foloseºte muzica instrumentalã...”, 61.8
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Despre prezenþa psalmilor în cadrul cultului divin ºi despre cântarea
lor existã o bogatã argumentaþie scripturisticã. Psalmii înºiºi conþin o
mulþime de îndemnuri adresate poporului, participanþilor la rugãciunea
publicã, de a-l lãuda pe Dumnezeu prin cântare, iar cântarea este jertfã de
laudã bine plãcutã lui Dumnezeu. „Jertfeºte lui Dumnezeu”, citim într-un
psalm, „jertfã de laudã ºi împlineºte Celui Preaînalt fãgãduinþele tale.
Jertfa de laudã mã va slãvi…” (Ps 49,15.24). Mai adânc grãitoare sunt alte
exemple: „Cântaþi-i Domnului cântare nouã, cântaþi laudele lui în
adunarea credincioºilor” (Ps 149 1); „Toatã suflarea sã-l laude pe Domnul”
(Ps 150,6) etc. Fiind o cântare cu conþinut religios, evreii aveau un respect
deosebit pentru ea ºi refuzau sã cânte atunci când nu se aflau într-un
mediu ºi într-un spaþiu optim. Aflându-se în robia babilonicã, li s-a cerut
evreilor sã cânte din cântãrile Sionului. Rãspunsul dat de ei nu necesitã
comentarii: „Cã acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouã cântare,
zicând: «Cântaþi-ne din cântãrile Sionului!» Cum sã cântãm cântarea,
Domnului în pãmânt strãin? De te voi uita, Ierusalime, uitatã sã fie
dreapta mea! Sã se lipeascã limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi
aduce aminte de tine…” (Ps 136,3-6).

În Noul Testament aflãm mãrturii care menþioneazã faptul cã însuºi
Mântuitorul cânta psalmi împreunã cu apostolii. Acest fapt s-a întâmplat
dupã cina cea de tainã, când Mântuitorul, însoþit de sfinþii apostoli,
mergând în Grãdina Ghetsemani, a cântat psalmi (Mt 26,30; Mc 14,26).
Referindu-se la aceasta, sfântul Niceta de Remesiana spune: „Cine se va
mai îndoi chiar de o astfel de dovadã despre sfinþenia psalmilor ºi a
imnelor? Când acela care este închinat ºi lãudat de puterile cereºti, el
însuºi e adus ca mãrturie cã a cântat imne cu ucenicii sãi” . Sfântul9

apostol Pavel, în mai multe rânduri, îi îndeamnã pe creºtini sã-i aducã lui
Dumnezeu jertfã de laudã (Rom 15,5-6; Evr 13,15 etc.), iar sfântul apostol
Iacob îndeamnã expres la cântarea psalmilor: „Este cineva dintre voi în
supãrare ? Sã se roage. Este cineva cu inimã bunã ? Sã cânte psalmi”
(5,3.13).

Însã primele comunitãþi creºtine nu s-au limitat doar la o simplã
imitare a cântãrii psalmilor de la sinagogã, ei nu au rãmas robii tradiþiei
spirituale din care proveneau, ci au alcãtuit de timpuriu imne ºi cântãri
specifice, de inspiraþie pur creºtinã, care sã corespundã spiritului Legii
Noi. Sfântul apostol Pavel îi îndeamnã pe efeseni astfel: „Vorbiþi între voi

 NICETA DE REMESIANA, De psalmodiae bono, 9, citat de Ene BRANIªTE, „Temeiuri9

biblice ºi patristice pentru cântarea în comun a credincioºilor”, Studii Teologice 6 (1-2/1954)
19.



162

în psalmi ºi în laude ºi în cântãri duhovniceºti, lãudând ºi cântând
Domnului în inimile voastre, mulþumind întotdeauna pentru toate, întru
numele Domnului nostru Iisus Hristos” (Ef 5,19-20) Deci, încã din veacul
apostolic, este inauguratã a doua etapã de dezvoltare a cântãrii bisericeºti,
impusã de contextul în care Biserica îºi desfãºura activitatea ºi de
necesitãþile misionare. Aceasta se va desfãºura în strânsã relaþie cu
apariþia ºi dezvoltarea imnografiei de inspiraþie pur creºtinã.

Ereziile care au tulburat Biserica primelor veacuri au influenþat viaþa
bisericeascã deosebit de pozitiv, cel puþin sub douã aspecte. Mai întâi, ele
au determinat autoritatea bisericeascã sã elaboreze norme canonice
privitoare la viaþa liturgicã. Mai important a fost, însã, faptul cã ele au
determinat apariþia imnografiei de inspiraþie creºtinã, prin intermediul
cãreia sã se fixeze dreapta credinþã ºi sã se transmitã în rândul
credincioºilor cu ajutorul cântãrii. Aceastã metodã a fost uzitatã iniþial de
cãtre eretici. Ei sunt cei care au folosit primii imnele ca arme de luptã
dogmaticã ºi ca mijloace de propagare a ereziei în rândul maselor.
Tertulian ne spune cã, pe la jumãtatea secolului al II-lea, gnosticii
Marcian ºi Valentin, venind la Roma, au început sã-ºi rãspândeascã
învãþãtura printre creºtini folosindu-se de imne alcãtuite chiar de ei .10

Aceeaºi metodã va fi folositã mai târziu de gnosticul Bardesan în Siria,
care a compus o mulþime de imne ritmate, uºor de reþinut ºi de executat,
iar fiul sãu ºi continuatorul ereziei a organizat coruri ambulante pentru
a rãspândi învãþãtura . Un rol important l-a avut atunci sfântul Efrem11

Sirul († între 373 ºi 378), care se bucura de un talent poetic remarcabil,
dublat de o adâncã evlavie. În demersul sãu pentru apãrarea dreptei
credinþe, el va utiliza chiar instrumentele folosite de cãtre eretici: imnul
ºi cântarea . Exemplul lui va fi urmat ºi de alþi pãrinþi ai Bisericii din alte12

centre ale lumii creºtine. Corurile de credincioºi, împreunã cu preoþii ºi
episcopii, ieºeau în procesiuni prin cetãþi, cântând imne ce conþineau texte
referitoare la adevãrurile de credinþã contestate de cãtre eretici. Despre
un astfel de cor, iniþiat de sfântul Ioan Gurã de Aur la Constantinopol, se
spune cã era net superior celor ariene .13

Aria de formare a cântãrii bisericeºti ortodoxe este identicã celei în care
s-a format întregul cult divin al Bisericii de Rãsãrit. Leagãnul a fost

 TERTULIAN, De carne Christi, 18: PL 2, 781, citat de Petre VINTILESCU, Despre poezia10

imnograficã din cãrþile de ritual ºi cântarea bisericeascã, Bucureºti 1937, 38.
 Petre VINTILESCU, Despre poezia imnograficã..., 38.11

 Petre VINTILESCU, Despre poezia imnograficã..., 38-39.12

 Petre VINTILESCU, Despre poezia imnograficã..., 41.13



163

Bizanþul. De aici s-a rãspândit în toate þãrile cu populaþie ortodoxã, unde
a fost pãtrunsã de specificul local. Astãzi, putem vorbi de o cântare
bisericeascã ortodoxã de facturã româneascã, alta ruseascã, alta greceascã
etc. Însã toate aceste interpretãri locale, nuanþãri specifice anumitor zone
ºi popoare, pãstreazã fondul ºi spiritul muzicii bizantine. Rugãciunea
ortodoxã are aceastã caracteristicã ºi pentru faptul cã este cântatã în
manierã ortodoxã. Astfel, cântarea bisericeascã, dupã ce, în prima fazã, a
fost, în parte, moºtenire din tradiþia iudaicã, dupã ce, în perioada ereziilor,
a fost o necesitate pastoral-misionarã, ni se prezintã astãzi ca modalitate
de afirmare a identitãþii ºi de confirmare a acestei identitãþi. Când auzim
o cântare ortodoxã, chiar fãrã sã înþelegem cuvintele, ne dãm seama de
felul ei, pentru cã poartã pecetea spaþiului ºi a spiritului în care s-a format
ºi a fost promovatã ºi pe care acum îl afirmã ºi confirmã.

3. Cântarea bisericeascã – „îndeletnicirea îngerilor”14

În iconografia ortodoxã întâlnim chipuri de sfinþi reprezentând aripi
(este cazul, spre exemplu, uneia dintre reprezentãrile sfântului Ioan
Botezãtorul). Alþi sfinþi sunt numiþi în imne ºi rugãciuni „îngeri în trup”
sau „oameni cereºti ºi îngeri pãmânteºti”. Despre creºtinul care a depus
voturile cãlugãriei se spune cã „a îmbrãcat chipul îngeresc” . Despre copii15

spunem cã sunt îngeri datoritã curãþiei lor, stare spre care ºi cei mari sunt
invitaþi sã tindã. Când omul posteºte sau se roagã, el sãvârºeºte lucrul
îngerilor ºi se aseamãnã lor. Aceste numiri, situaþii ºi stãri vor sã ne arate
ceea ce trebuie sã devenim ºi, totodatã, sã ne sugereze lucrurile ºi
lucrãrile cu care sã ne îndeletnicim. 

La sãvârºirea sfintei Liturghii, credincioºii, împreunã cu clericii, cu
sfinþii din toate locurile ºi timpurile ºi cu îngerii din ceruri, într-o armonie
desãvârºitã, îl preamãresc pe Dumnezeu. În prima parte a sfintei
Liturghii, în timpul ritualului cu sfânta Evanghelie (vohodul mic sau
intrarea micã), preotul se roagã astfel: „Stãpâne Doamne, Dumnezeul
nostru, cel ce ai aºezat în ceruri cetele ºi oºtile îngerilor ºi ale
arhanghelilor spre slujba slavei tale, fã ca, împreunã cu intrarea noastrã,
sã fie ºi intrarea sfinþilor îngeri, care slujesc împreunã cu noi ºi împreunã

 Vasile GRÃJDIAN, „Simbolismul specific al cântãrii liturgice ortodoxe”, Altarul14

Banatului 10 (49) (10-12/1999) 26-28.
 Molitfelnic cuprinzând slujbe, rânduieli ºi rugãciuni sãvârºite de preot la diferite15

trebuinþe din viaþa creºtinilor, Rânduiala schimei celei mari sau a marelui ºi îngerescului
chip, EIBMBOR, Bucureºti 2002, 571-602. Cf. Andrei PLEªU, Despre îngeri, Humanitas,
Bucureºti 2003, 124-157.
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slãvesc bunãtatea ta” . Imnele Trisaghion  ºi Sanctus  sunt inspirate16 17 18

din cântarea îngereascã despre care aminteºte profetul Isaia (6,3). Deci,
ne asociem cu îngerii, mai cu seamã în cântare, pentru cã acesta este
modul lor propriu de manifestare în faþa tronului slavei lui Dumnezeu.

Efectele cântãrii sunt multiple ºi deosebit de benefice. Ea unificã
persoana umanã cu ea însãºi, o armonizeazã cu ceilalþi ºi o deschide spre
comuniunea cu ceilalþi, este un mijloc eficient de comunicare cu
Dumnezeu. O sintezã a acestora o prezintã pãrintele Dumitru Stãniloae,
care nu era un specialist în muzicã bisericeascã, nici nu avea darul de a
cânta, însã avea o profundã experienþã duhovniceascã ºi o profundã
percepþie teologicã a rugãciunii cântate: 

Cântarea – spune el – îndulceºte cuvintele de rugãciune ºi de slãvire ale

credincioºilor ºi, deci, ºi inima celor ce le rostesc. Prin aceasta, face mai dulce

chiar conþinutul rostit în chip cântãtor ºi, deci, persoana al cãrei nume este

lãudat ºi rugat în chip melodios. Prin aceasta, cântarea lipeºte mai mult inima

de darul cerut sau primit, sau de persoana de la care a cerut acest dar ºi pentru

care e lãudatã în chip melodios. În felul acesta, sporeºte plãcerea sau bucuria

faþã de darul cerut sau primit ºi iubirea faþã de persoana al cãrei nume e rostit

prin cântare. Bucuria sau iubirea aceasta se manifestã în avânturi de

entuziasm, în accente de duioºie, de dor, de hotãrâre de a rãmâne ataºat

persoanei cãreia i se adreseazã cântarea ºi voii ei, cu orice preþ… Trezirea

acestor sentimente stã în legãturã cu faptul cã, prin cântare, se pun în relief

adâncuri de tainã, valori cu neputinþã de mãsurat ale realitãþilor, persoanelor

ºi darurilor cântate. Prin cântare, cel ce cântã trezeºte în sine o relaþie

afectuoasã cu ceea ce formeazã obiectul cântãrii [cu Dumnezeu ºi cu sfinþii sãi

n.n.], mai bine zis, cântarea îl pune cu ceea ce e cântat într-o relaþie totalã prin

fiinþa întreagã .19

Cântarea bisericeascã autenticã trezeºte în fiinþa noastrã dorul dupã
Dumnezeu ºi are putere dinamizatoare, determinându-ne la fãptuire
plãcutã lui Dumnezeu. 

Deoarece Duhul Sfânt – spune sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei

Capadociei – a cunoscut neamul omenesc ca greu de condus spre virtute ºi pe

noi nesocotind înclinarea spre viaþa virtuoasã, din pricina plãcerii, ce face? A

 Liturghier, EIBMBOR, Bucureºti 2000, 130.16

 „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi”.17

 „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin este cerul ºi pãmântul de mãrirea ta. Osana18

întru cei de sus. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de
sus!”

 D. STÃNILOAE, „Cântarea liturgicã comunã, mijloc de întãrire a unitãþii în dreapta19

credinþã”, Ortodoxia 33 (1/1981) 58.
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amestecat plãcerea cântãrii în dogme, ca, prin plãcerea ºi dulceaþa auzului, sã

plinim fãrã sã ne dãm seama folosul cuvintelor, cum fac unii doctori înþelepþi,

care, dându-le unor bolnavi sã bea medicamente foarte amare, ung buzele

paharului, de multe ori, cu miere . 20

Sau în alt loc: 

Cântarea dã strãlucire sãrbãtorilor, produce întristarea cea dupã Dumnezeu,

cãci cântarea e lucrul îngerilor, e vieþuire cereascã, tãmâie duhovniceascã. Este

o invenþie înþeleaptã a Dascãlului [Dumnezeu], care a meºteºugit ca în acelaºi

timp sã cântãm ºi sã învãþãm cele de folos. Prin ea se întipãresc mai bine în

suflete învãþãturile .21

Deºi cântarea nu este numai mijloc de întãrire în virtute ºi în credinþã,
prin însuºirea adevãrurilor transmise prin intermediul textului cântat, ci
ºi mijloc de întãrire a iubirii ºi comuniunii, acelaºi sfânt pãrinte spune:

Cine oare mai poate fi socotit vrãjmaº al altuia, atunci când îºi uneºte glasul

la un loc cu el, pentru a-i da laolaltã laudã lui Dumnezeu? Psalmodia aduce cu

sine tot ce poate fi mai bun: iubirea, fãcând din tovãrãºia laolaltã a glasului un

fel de trãsurã de unire între oameni, adunând credincioºii împreunã într-un

singur glas . 22

Acelaºi fapt îl subliniazã ºi sfântul Ambroziu, episcopul Milanului, cel
care a fost unul dintre promotorii cântãrii în comun. El spune cã „psalmul
este chezãºie a pãcii ºi armoniei, un fel de chitarã care scoate o singurã
cântare din glasuri felurite ºi deosebite. Într-adevãr, mare legãturã de
unitate este strângerea tuturor credincioºilor într-un singur cor! Sunt
deosebite sunetele chitarei, dar simfonia este una” . 23

Însã cea mai tulburãtoare dintre lucrãrile rugãciunii cântare ne-o
mãrturiseºte fericitul Augustin. Cu el s-a petrecut acest fapt. Cântarea
trezeºte pocãinþa ºi are putere de a converti. Nu de la o confesiune la alta,
de la o Bisericã la alta, deºi se poate întâmpla ºi aceasta, ci convertire de
la înstrãinarea de Dumnezeu la slujirea lui. Ea ne ajutã sã ne întoarcem
la Dumnezeu pe calea lacrimilor. Pe aceastã treaptã, cântarea este

 VASILE CEL MARE, Omilie în psalm I: PG 29, 212C, citat de D. STÃNILOAE, „Cântarea20

liturgicã comunã...”, 60.
 VASILE CEL MARE, Omilie în psalm I: PG 29, 213B, citat de D. STÃNILOAE, „Cântarea21

liturgicã comunã...”, 60.
 VASILE CEL MARE, Comentariu la psalmi, 25, citat de Ene BRANIªTE, „Temeiuri22

biblice...”, 23.
 AMBROZIU DE MILANO, Enarratio in psalmum, I, 9: PL 14, 968-969, citat de Ene23

BRANIªTE, „Temeiuri biblice...”, 24.
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purtãtoare de har ºi lucreazã cu puterea acestuia. El a fost miºcat
deopotrivã de „inimile ºi vocile fraþilor care se uneau cu mare zel în timpul
cântãrii”  ºi de frumuseþea tainicã a cântãrii înseºi. 24

Nu mã sãturam în acele zile – se confeseazã el – de o dulceaþã uimitoare,

gândindu-mã la adâncimea planurilor tale pentru mântuirea neamului

omenesc. Cât am plâns în imnele ºi cântecele tale, miºcat adânc de glasul

Bisericii tale, care rãsunau plãcut. Acelea curgeau în urechile mele ºi adevãrul

se scurgea în inima mea ºi clocotea de aici simþirea evlaviei, ºi curgeau

lacrimile, ºi mã simþeam bine cu ele .25

Dumnezeu atinge tainic adâncurile fiinþei noastre ºi trezeºte izvoarele
de viaþã sfântã nu doar prin intermediul cuvântului sfânt al Scripturii, nu
numai prin intermediul întâmplãrilor concrete din viaþa noastrã ºi al
evenimentelor istorice, nu numai prin glasul semenilor noºtri, ci ºi prin
intermediul rugãciunii ºi al cântãrii . Cântarea este un alt mod în care26

Dumnezeu ni se adreseazã, în care ne comunicã ºi ni se comunicã, un alt
mod în care ne provoacã la dialog intim ºi personal. Privitã astfel, ea are
o funcþie sfinþitoare în cadrul cultului divin ºi în viaþa credincioºilor ºi un
extrem de bogat potenþial pastoral-misionar .27

4. Semnificaþiile artei bisericeºti în cadrul vieþii liturgice

S-a spus cã arta bisericeascã, în general, ºi pictura bisericeascã, în
special, reprezintã Biblia neºtiutorilor de carte . Pornind de la aceastã28

afirmaþie, vom încerca sã vedem ce conþinuturi are ºi transmite aceastã
„Biblie” pentru neºtiutorii de carte, sau aceastã „altfel” de Sfântã
Scripturã.

Arta bisericeascã are o accentuatã funcþie cateheticã, didacticã sau
instructiv-educativã. Ea însoþeºte rostirea cuvântului ºi continuã sã
vorbeascã atunci când cuvântul înceteazã a se mai rosti. În Ortodoxie,

 AUGUSTIN DE HIPPONA, Confessiones, IX, 7; trad. românã, EIBMBOR, Bucureºti 1985,24

193.
 AUGUSTIN DE HIPPONA, Confessiones, IX, 6; trad. românã, 193.25

 Cf. studiul nostru intitulat: „Limbajul liturgic al lui Dumnezeu”, în „În Biserica Slavei26

Tale”. Studii de teologie ºi spiritualitate liturgicã, I, Erota, Iaºi 2003, 51-58. 
 Cf. Vasile STANCIU, „Cântarea culticã ortodoxã, mijloc de activitate misionarã”, Studii27

Teologice 37 (7-8/1985) 539-553; Nicodim BELEA, „Funcþia comunitarã ºi soteriologicã a
cântãrii în comun în bisericã”, Mitropolia Ardealului 31 (2/1986) 165-167.

 „Ceea ce este Scriptura pentru cei ce ºtiu sã citeascã, aceea este pictura pentru cei28

neînvãþaþi, pentru cã în ea chiar ºi cei neºtiutori vãd ce trebuie sã urmeze”, GRIGORE CEL

MARE, Epistolarum liber, X, 13: PL 27, 1128C, citat de Ene BRANIªTE, Liturgica generalã,
425.
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Evanghelia, textele liturgice ºi icoana stau împreunã , explicându-se29

reciproc. Chipul sfântului zugrãvit în icoane exprimã în culori dãltuirea
sfintei Evanghelii în persoana umanã.

De asemenea, în cadrul cultului divin, arta bisericeascã are o funcþie
anamneticã . Ea aminteºte permanent de chipurile multe ºi diferite în30

care Dumnezeu a lucrat în lume. Este memoria în imagini a istoriei
mântuirii. Reprezentarea iconograficã a persoanelor sfinte ºi a
evenimentelor din istoria mântuirii, spre permanentã aducere-aminte, se
întemeiazã pe cuvintele Mântuitorului rostite la cina cea de tainã:
„Aceasta sã faceþi spre pomenirea mea” (Lc 22,19). Pomenirea ºi amintirea
Mântuitorului Hristos nu se rezumã la reproducerea cuvintelor rostite de
el ºi la sãvârºirea actelor pe care el le-a sãvârºit, ci impun ºi redarea a
ceea ce ochii au vãzut. Dacã cele auzite sunt pomenite ºi amintite prin
cuvânt, iar cele lucrate de Mântuitorul sunt amintite prin acte ºi gesturi
liturgice, cele vãzute de cei ce i-au urmat lui sunt amintite prin imagini.
Altfel spus, icoana este un alt mod de a ne aminti ºi de a-l pomeni pe
Cristos, împlinindu-i astfel porunca.

Însã a rãmâne doar la funcþia cateheticã, cea care descrie evenimente
ºi persoane, ºi la cea anamneticã, care tezaurizeazã, înregistreazã ºi
pãstreazã în memorie evenimentele ºi persoanele implicate în ele, ar
însemna sã subevaluãm rolul artei bisericeºti în cadrul cultului divin
ortodox. De aceea, trebuie sã spunem cã arta bisericeascã îl descoperã sau
reveleazã  pe Dumnezeu, descoperind totodatã adevãruri mântuitoare. Pe31

aceastã treaptã, pe lângã formã ºi culoare, arta capãtã ºi conþinut. În chip
paradoxal, arta bisericeascã reveleazã ºi ascunde în acelaºi timp. Este
revelatoare pentru sufletul credincios sau pentru cel aflat în cãutare ºi
ascunde faþã de cel care priveºte doar ca sã-ºi încânte ochii, sã-ºi satisfacã
curiozitatea, sau din motive de ordin strict profesional. Pentru cel
credincios sau pentru cel aflat în cãutarea lui Dumnezeu, „imaginea sfântã
devine cale de comunicare cu Dumnezeu” . Aceasta nu se întâmplã decât32

atunci când cel ce priveºte este angajat ferm ºi responsabil în cãutarea
împãrãþiei lui Dumnezeu. „Icoana ne interpeleazã, dar nu ne vorbeºte cu
adevãrat decât în momentul când întoarcem spatele împãrãþiei trupului,

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, Editura Enciclopedicã, Bucureºti 1990,29

86. 
 Marchita B. MAUCK, „Liturgical art”, în The New Dictionary of Sacramental Worship,30

ed. Peter E. FINK, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1990, 66.
 Marchita B. MAUCK, „Liturgical art”, 67.31

 Marchita B. MAUCK, „Liturgical art”, 68.32
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pentru a primi Duhul Sfânt, care numai el poate sã ne umple de o bucurie
desãvârºitã” . Urcuºul pe noi trepte duhovniceºti ne ajutã sã descoperim33

noi dimensiuni ale adevãrului revelat prin icoanã. Aºa cum fapta grãieºte
mai mult decât cuvântul, icoana descoperã mai profund adevãrul revelat
decât îl descoperã cuvântul: „Cuvântul gãseºte în icoanã, pe de o parte, un
suport de neînlocuit, dar, pe de altã parte, icoana oferã, mai ales, o mai
mare revelare a misterului afirmat” .34

Puterea revelatoare pe care arta bisericeascã o cuprinde în sine
stabileºte o relaþie foarte strânsã ºi profundã între aceasta ºi învãþãtura
de credinþã. Învãþãtura de credinþã se exprimã, se propovãduieºte ºi este
apãratã prin intermediul artei ºi arhitecturii bisericeºti. Este de-ajuns sã
reamintim faptul cã una dintre funcþiile principale pe care arta
bisericeascã le comportã este cea didacticã ºi cã o urmare fireascã a
precizãrii învãþãturii de credinþã privitoare la sfintele icoane, într-un
cadru oficial, la al VII-lea Sinod ecumenic (Niceea, 787), a fost apariþia
variatelor tipuri de icoane, ca sã ne dãm seama cã arta bisericeascã ºi, mai
cu seamã, iconografia exprimã ºi apãrã învãþãtura de credinþã a Bisericii.
Mai mult vom insista aici arãtând cum arta bisericeascã exprimã
adevãrurile de credinþã.

Potrivit programului iconografic statornicit în Ortodoxie , în turla35

centralã a bisericii, turla ce se aflã deasupra naosului, se picteazã, în
mijloc, icoana numitã Pantocrator (Atotþiitorul). În jurul Pantocratorului
se zugrãvesc cele nouã cete îngereºti, iar pe pereþii verticali, acolo unde
locul permite, sunt reprezentate chipuri ale sfinþilor prooroci. Urmãtorul
registru este destinat reprezentãrii sfinþilor apostoli, iar dedesubt se
zugrãveºte dumnezeiasca Liturghie, numitã ºi Liturghia cereascã sau
îngereascã . Aceastã reprezentare poate fi intercalatã ºi mai sus, între36

Pantocrator ºi registrul ce reprezintã chipurile sfinþilor apostoli. Chiar la
baza turlei, pe pandantivi, se zugrãvesc chipurile celor patru sfinþi

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, 63.33

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, 86.34

 Ene BRANIªTE, „Programul iconografic al bisericilor ortodoxe – îndrumãtor pentru35

zugravii de biserici”, Biserica Ortodoxã Românã 92 (5-6/1974) 730-771.
 În aceastã reprezentare apare Mântuitorul, în mijloc, slujind ca mare arhiereu, având36

în partea dreaptã ºi în partea stângã îngeri – preoþi ºi diaconi, în atitudine de miºcare ºi
purtând cãtre altarul (sfânta Masã) din centrul reprezentãrii ori discul ºi potirul cu sfintele
Daruri (ca la Vohodul Mare la Liturghia arhiereascã), ori sfântul Epitaf simbolizând trupul
mort al Domnului (ca la procesiunea înconjurãrii bisericii cu sfântul Epitaf la slujba
Prohodului din Vinerea Sfintelor Patimi). Cf. Ene BRANIªTE, „Programul iconografic...”,
731.
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Evangheliºti, însoþite de reprezentãrile lor simbolice. Ce vor sã exprime
toate aceste reprezentãri?

Dupã sfântul Simeon al Tesalonicului, 

Biserica lui Dumnezeu închipuieºte cerul împreunã cu raiul care dãruieºte

darurile cereºti, pentru cã are în ea nu lemnul vieþii de atunci, ci pe însãºi

Viaþa ce se jertfeºte ºi se dã. Ea nu are lemnul cunoºtinþei care sã pricinuiascã

goliciunea celor ce vor mânca, ci pe Înþelepciunea cea vie care se dã pe sine ca

hranã ºi bãuturã... În dumnezeiasca bisericã noi intrãm ca în rai sau ca în cer .37

Sfântul Maxim Mãrturisitorul, în al sãu Poem despre Sfânta Sofia din
Edesa, spune: „de mirare lucru este cã, în micimea ei, biserica este
asemãnãtoare marelui univers... Cupola e asemeni cerului cerurilor... E
ziditã cu temeinicie pe partea sa de jos. Arcele sale reprezintã cele patru
pãrþi ale lumii” . Iar patriarhul Gherman al Constantinopolului spune:38

„Biserica este cerul pe pãmânt, în care locuieºte Dumnezeu cel ceresc” .39

Biserica este, deci, imaginea raiului, imaginea împãrãþiei lui Dumnezeu.
Împãrãþia lui Dumnezeu este simbolizatã în bisericã de turla centralã
aºezatã pe naos ºi, mai ales, de felul în care ea este întocmitã ºi
împodobitã. În jurul Împãratului Slavei sunt adunaþi îngerii, aceia care-l
laudã neîncetat; profeþii, aceia care l-au vestit ºi l-au fãcut cunoscut
oamenilor înainte de venirea sa; ºi apostolii, aceia care l-au vestit în lume
dupã învierea ºi înãlþarea sa la cer. În plus, la baza turlei, apar încã o datã
patru dintre sfinþii apostoli, aceia care au consemnat în scris o parte din
ceea ce au propovãduit lumii despre Hristos cel prezis de prooroci,
întrupat, rãstignit ºi înviat. Aceastã alcãtuire este expresia învãþãturii
despre Bisericã reflectatã în Epistola cãtre Efeseni a sfântului apostol
Pavel, în care citim: „Zidiþi fiind pe temelia apostolilor ºi proorocilor,
piatra cea din capul unghiului fiind însuºi Iisus Hristos” (2,20). 

Împãrãþia lui Dumnezeu, pe care o preînchipuie turla centralã a
bisericii, nu este izolatã ºi închisã în sine, ci este orientatã spre lume. „Cu
privirea coborând spre credincioºii adunaþi în bisericã, Hristos pare cã

 SIMEON AL TESALONICULUI, Despre Sfânta Bisericã, cap. 140 ºi 155, citat de Toma37

TEODORESCU, Tractat asupra tuturor dogmelor credinþei noastre ortodoxe, dupã adevãratele
principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos ºi urmaºii Sãi, Bucureºti 1865, 125-129. Cf.,
mai pe larg, Nicolae D. NECULA, „Simbolismul locaºului de cult în opera liturgicã a
Sfântului Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (secolul XV)”, Glasul Bisericii 42 (10-
12/1983) 634-650.

 Paul EVDOCHIMOV, Arta icoanei, o teologie a frumuseþii, Meridiane, Bucureºti 1992,38

128.
 Dumitru STÃNILOAE, „Locaºul bisericesc propriu-zis, cerul pe pãmânt sau centru39

liturgic al creaþiei”, Mitropolia Banatului 31 (4-6/1981) 285.
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scruteazã adâncul inimilor” . Dând expresie aceluiaºi adevãr, Paul40

Evdochimov spune: 

Catedralele de odinioarã erau încãrcate de o forþã ºi de o intensitate

supranaturalã; dinamismul lor taie ºi azi rãsuflarea... În gotic, verticalele ºi

masa de pietre se aruncã violent spre infinit ºi trag dupã ele spiritul omului.

Din contrã, în Sfânta Sofia, totul se ordoneazã în jurul unei axe centrale,

încoronatã de maiestatea unei cupole, ºi exprimã frumuseþea într-un mod mai

esoteric [mai lãuntric], venind dintr-o adâncime tainicã ºi dintr-o înãlþime

nelimitatã, care, coborând peste om, îl umple de o pace transcendentã... Prin

liniile ei, cupola traduce miºcarea coborâtoare a iubirii dumnezeieºti;

sfericitatea ei îi reuneºte pe toþi oamenii în sinaxã [adunare liturgicã], în

trupul lui Hristos. Sub cupolã noi ne simþim protejaþi, scãpaþi de angoasa

pascalianã a spaþiilor infinite .41

Turla centralã este sintetizatã de sfântul Altar, locul unde se întâlneºte
cerul cu pãmântul ºi hotarul unde începe veºnicia, tocmai datoritã
modului alcãtuirii ºi împodobirii acestuia. Aici, pe boltã, este zugrãvit
chipul Sfintei Fecioare cu Pruncul în braþe. Deºi, la prima vedere,
zugrãvirea chipului Sfintei Fecioare în sfântul Altar ar pãrea sã
contravinã învãþãturii, comunã Ortodoxiei, Romano-Catolicismului ºi
Bisericilor Vechi Orientale, care spune cã slujirea Altarului este rezervatã
doar persoanelor de parte bãrbãteascã, în realitate, zugrãvirea chipului
Maicii Domnului în sfântul Altar este expresia unui adevãr fundamental,
ºi anume: cea în care s-a întâlnit cerul cu pãmântul, divinul cu umanul,
prin întruparea Mântuitorului Hristos, este Maica Domnului. În sfântul
Altar se întâlneºte permanent cerul cu pãmântul, în sfânta Liturghie,
pentru cã aici reactualizãm ºi ne aducem permanent aminte „de toate cele
ce s-au fãcut pentru noi: de cruce, de groapã, de învierea cea de a treia zi,
de suirea la ceruri, de ºederea de-a dreapta ºi de cea de-a doua ºi slãvitã
iarãºi venire” . De aceea, prezenþa Maicii Domnului, a celei ce a unit cerul42

cu pãmântul prin naºterea Fiului lui Dumnezeu, în sfântul Altar, acolo
unde permanent se uneºte cerul cu pãmântul, este posibilã ºi justificatã.

Am menþionat mai sus cã altarul sintetizeazã turla centralã. Nu numai
asemãnarea unor scene picturale fac din altar o sintezã a turlei de pe
naos , ci ºi modul în care este alcãtuitã sfânta Masã. În Slujba de sfinþire43

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, 90. 40

 Paul EVDOCHIMOV, Arta icoanei, o teologie a frumuseþii, 129-130.41

 Liturghier, 138.42

 În sfântul Altar, ca o reflexie a Liturghiei cereºti, care se picteazã sub Pantocrator,43

este reprezentatã Liturghia arhiereascã sau Împãrtãºirea sfinþilor apostoli. Cf. Ene
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a bisericii noi zidite este prevãzut ca pe sfânta Masã, în cele patru
unghiuri, sã fie aºezate chipurile celor patru sfinþi Evangheliºti. Acest fapt
aratã, potrivit sfântului Simeon al Tesalonicului, cã Biserica s-a adunat
din cele patru margini ale lumii ºi s-a zidit prin propovãduirea sfintei
Evanghelii . Ceea ce este interesant ºi important, în acelaºi timp, este44

faptul cã împãrãþia lui Dumnezeu, reprezentatã în chip simbolic prin
împodobirea turlei principale, se sprijinã pe cei patru sfinþi Evangheliºti,
aºa cum ºi Altarul în care se uneºte cerul ºi pãmântul ºi în care împãrãþia
lui Dumnezeu se întinde permanent pânã la noi ºi ne cuprinde, iar noi
intrãm permanent în ea, se sprijinã tot pe cei patru sfinþi Evangheliºti.
„Fãrã altar, nu poate fi bisericã, ci numai casã de rugãciune care se
împãrtãºeºte de sfinþenie numai prin rugãciune, fãrã sã fie sãlãºluirea
slavei lui Dumnezeu, nici lãcaºul lui ºi neavând dumnezeiascã putere a sui
rugãciunile noastre prin darul sãu cãtre Dumnezeu” , spune sfântul45

Simeon. Deci ceea ce-i conferã calitatea de bisericã este sfântul Altar,
tocmai pentru faptul cã el sintetizeazã ceea ce este Biserica în totalitatea
ei: imaginea împãrãþiei lui Dumnezeu. O dovadã în plus este sfântul
Antimis, pe care, de asemenea, apar chipurile sfinþilor Evangheliºti în cele
patru unghiuri ºi ale celorlalþi sfinþi apostoli înconjurând icoana punerii
în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. Conþinutul lui face din Antimis
o bisericã „portabilã”. În bisericã, sfânta Liturghie se oficiazã permanent
pe sfântul Antimis desfãcut pe sfânta Masã. Când, din motive
binecuvântate, sfânta Liturghie se oficiazã în afara bisericii, ea nu se
poate oficia fãrã sfântul Antimis. Cu alte cuvinte, chiar ºi atunci când
sãvârºim Liturghia în afara bisericii, datoritã sfântului Antimis, noi o
sãvârºim, de fapt, tot în bisericã, ºi aceasta întrucât arta ºi arhitectura
bisericeascã nu sunt elemente adãugate ºi exterioare vieþii liturgice în
Biserica Ortodoxã, ci pãrþi constitutive ale acesteia ºi, împreunã cu ea, în
relaþie strânsã cu învãþãtura de credinþã ºi expresii ale ei.

5. Vocaþia unificatoare a cântãrii ºi a artei bizantine într-o lume
tot mai divizatã

BRANIªTE, „Programul iconografic...”, 371.
 SIMEON AL TESALONICULUI, Despre Sfânta Bisericã, cap. 101 ºi 105, trad. cit., 120-129.44

Cf. N.D. NECULA, „Simbolismul locaºului de cult...”, 643.
 SIMEON AL TESALONICULUI, Despre Sfânta Bisericã, cap. 10, trad. cit., 109.45



172

„Astãzi, Biserica se aflã într-o lume împãrþitã între tradiþie ºi
modernitatea secularizatã” . Acest context poate genera douã stãri de46

lucruri la fel de periculoase: pe de o parte, ispita modernizãrii artei,
arhitecturii ºi cântãrii sacre, determinatã de tendinþa lumii în care trãim
ºi în care „totul” se modernizeazã; ºi, pe de altã parte, pericolul
încremenirii autosuficiente la umbra dictonului „aºa e tradiþia”. În primul
caz, s-ar putea pierde total legãtura cu izvorul din care s-au plãmãdit arta
ºi muzica autentice, anume, rugãciunea în comuniune a celor vii cu cei
adormiþi, a celor sfinþi împreunã cu a celor ce doresc sã se sfinþeascã,
având în vedere cã „spaþiul vital al artei, ca ºi al muzicii bizantine este
rugãciunea” . În cel de-al doilea caz, s-ar putea pierde legãtura cu47

realitatea concretã în care trãim, condamnându-ne de bunãvoie la
autoizolare.

ªi arta, ºi cântarea sacrã sunt surse de bucurie curatã ºi sfântã. Aºa a
definit rolul artei Constantin Brâncuºi. El spunea: „Nu cãutaþi mistere în
lucrãrile mele; ele vã oferã bucurie curatã, cei ce sunt aproape de
Dumnezeu au înþeles acest lucru” . Deci arta ascunde în sine taina48

comuniunii omului cu Dumnezeu care ne deschide spre bucuria curatã ºi
netrecãtoare. 

Acelaºi lucru se poate spune ºi despre muzica bizantinã; ea produce bucurie

curatã, care vine în sufletul omului dupã ce el se curãþeºte de patimile egoiste;

de aceea, toatã muzica bizantinã poartã în ea pecetea ascezei, a sfintelor

nevoinþe. Cântãrile de Paºti, de pildã, sunt compuse de oameni care ºi-au plâns

pãcatele în timpul Postului Mare, de oameni care au trãit în ascezã, de oameni

care au încercat permanent sã se detaºeze de toatã grija cea lumeascã; nu ca

sã rãmânã într-un vid, ci ca sã se ataºeze de Cel Netrecãtor, de Cel cu adevãrat

Viu, de Cel care are viaþã din belºug, Hristos cel înviat .49

Aproximativ în aceeaºi termeni, cu referire la cântarea bisericeascã, dar
cu aplicare ºi în cazul artei ºi arhitecturii bisericeºti, se exprimã ºi
teologul grec Christos Yannaras: 

Biserica a dezvoltat un gen de muzicã ce nu satisface sentimentul, ci muzica

bisericeascã provoacã o stare de trezvie. Muzica bisericeascã nu are în vedere

 DANIEL, Mitropolit al Moldovei ºi Bucovinei, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, în46

„Byzantion”, Revista de arte bizantine, II, Academia de Arte „George Enescu”, Iaºi 1996,
4.

 Nicolae DASCÃLU, „Tinereþea artei bizantine”, în Byzantion Romanion, III, Editura47

Artes, Academia de Arte „George Enescu”, Iaºi 1997, 4.
 DANIEL, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, 3.48

 DANIEL, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, 3.49
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sentimentele individuale, ci urmãreºte sã transforme aceastã prezenþã

colectivã în relaþie ºi comuniune. Când mergem într-o salã de concerte, toþi

stau unul lângã altul, necunoscându-se ºi neavând nici o relaþie între ei... În

Bisericã, rolul muzicii nu este acesta. Rolul muzicii este acela de a face din toþi

un trup euharistic; ne ajutã sã transformãm viaþa noastrã în comun în ofrandã

adusã lui Dumnezeu .50

Despre cântarea bisericeascã, dar ºi despre arta ºi arhitectura
bisericeascã, se poate spune cã sunt ortodoxe dacã sunt în conformitate cu
Liturghia ortodoxã , cu spiritul ºi conþinutul acesteia, în care se reflectã51

Sfânta Scripturã ºi teologia sfinþilor pãrinþi. Ele sunt înveliºuri ce învãluie
misterul liturgic, dar îl ºi reveleazã în acelaºi timp. Pe aceastã treaptã, ele
nu mai pot fi acuzate de încremenire ºi nu mai reclamã necesitatea
„modernizãrii”. Frumuseþea tainicã a Liturghiei, ca ºi a întregului cult
divin, exprimatã prin imagine, formã arhitectonicã ºi cântare, este
„respiraþie” vindecãtoare într-o lume îmbolnãvitã de patimi.

În relaþiile intercreºtine, arta sacrã, cu formele ei multiple de
exprimare, nu este doar o modalitate de afirmare a identitãþii, ci ºi un
posibil câmp de dialog în care sunt invitaþi sã se întâlneascã toþi cei
iubitori de frumuseþe sfântã, dãtãtoare de bucurie veºnicã.

 Christos YANNARAS, Ortodoxie ºi Occident, Editura Bizantinã, Bucureºti 1995, 108,50

citat de Nicolae DASCÃLU, „Tinereþea artei bizantine”, 4.
 DANIEL, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, 4.51



MUZICA ÎN GÂNDIREA 
FILOZOFICO-TEOLOGICÃ MEDIEVALÃ 

Asist. univ. pr. Florin Spãtariu
Institutul Teologic Romano-Catolic Iaºi

1. Locul artelor în gândirea esteticã medievalã

Evul Mediu este cunoscut ca fiind perioada cea mai bogatã în domeniile
filozofiei, teologiei ºi artei, cu toate ramurile lor (literaturã, picturã,
arhitecturã ºi muzicã).

Dacã, în domeniul artelor figurative, rodul gândirii medievale îºi spune
cuvântul ºi astãzi prin patrimonii inegalabile lãsate umanitãþii, în
domeniul artei muzicale, prezenþa aspectului practic ºi cel teoretic este la
fel de abundentã. Un Ev Mediu fãrã muzicã nu s-ar putea concepe, aºa
cum nu s-ar putea concepe un Ev Mediu fãrã filozofie ºi fãrã teologie,
picturã, arhitecturã etc. Dacã ar fi sã definim încã de la începutul acestei
consideraþii Evul Mediu, una dintre cele mai potrivite definiþii ar fi cea a
lui Gérard Denizeau: perioada de maximã comuniune dintre filozofie,
teologie ºi arte .1

Care este elementul ce a realizat aceastã comuniune? Concluziile
comune la care s-a ajuns în urma cercetãrilor din diferite domenii de
gândire ºi creaþie au fost cã ideile de bazã din Evul Mediu au fost stabilite
de timpuriu ºi transmise de la o generaþie la alta, prin intermediul
teologiei. Artele în acest „tot” erau subordonate concepþiei filozofico-
teologice generale a vremii. Deosebirile erau mai mult de naturã
metodologicã, însã concluziile erau mereu comune .2

A existat o singurã mare controversã doctrinalã în domeniul picturii;
iconoclasmul din secolele VIII-IX. Însã ºi aceastã controversã a fost cu
privire la venerarea imaginilor, ºi nu la pictarea ºi motivarea originii lor.

În concluzie, Evul Mediu, în afarã de controversa iconoclasmului, nu a
cunoscut controverse majore. Divergenþele se reduceau, de cele mai multe
ori, la amãnunte.

Este posibil sã se înþeleagã cã prezenþa unitãþii ar fi fost datã doar de
rodul religiozitãþii. Religioasã era ºi arta anticã. Arta medievalã nu a fost

 G. DENIZEAU, Larousse, Meridiane, Bucureºti 2002, 2.1

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, Meridiane, Bucureºti 1978, 195.2
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în întregime teologicã sau doar de orientare teologicã. Noutatea a constat
în faptul cã Evul Mediu depindea de o religie diferitã de cea din
antichitate: creºtinismul care, prin dogme precise, a imprimat artei o
direcþie precisã. Ideea centralã în artã era cã frumosul derivã din
Dumnezeu ºi trebuie sã reflecte frumuseþea divinã; codul dupã care se
ghida arta era dezvãluirea adevãrului moral pe care îl propunea, adicã
adevãrul frumosului în artã sã fie cât mai conform cu frumosul divin, sã
îndemne spre bine ºi spre contemplaþie ºi sã fie o copie cât mai fidelã a
inefabilului .3

2. Muzica în concepþia filozofico-teologicã de la începutul
Evului Mediu

De la bun început, trebuie precizat cã primul mileniu creºtin ºi
începutul mileniului al II-lea, pânã în secolul al XIII-lea (momentul
apariþiei ºi impunerii muzicii polifonice), a fost predominat de aspectul
speculativ despre muzicã. Muzica era privitã mai mult sub aspect
speculativ decât din punct de vedere practic. Partea practicã, muzicienii
care practicau muzica erau consideraþi inferiori celor ce fãceau speculaþii
despre muzicã. Muzicianul ideal nu era cel care practica muzica, ci cel care
ºtia sã vorbeascã despre muzicã, sã creeze idei despre muzicã, ºi nu
melodii. Iacob din Liège fãcea urmãtoarea afirmaþie: „Acela este muzician
adevãrat ºi desãvârºit, care posedã muzica teoreticã, îndrumãtoarea celei
practice. În aspectul ei principal, muzica e mai degrabã speculativã decât
practicã” .4

 Artizanul (artifex) muzical era considerat de multe ori un falsificator
al armoniei muzicale din univers, ca urmare a faptului cã el încerca sã
reproducã ºi sã creeze el însuºi o muzicã, fapt pentru care muzica lui era
numitã artificialis. Gil de Zamora împãrtãºeºte aceeaºi idee: 

Trebuie ºtiut cã este numit muzician nu acela care produce cu mâinile muzica,

ci cu adevãrat muzician este acela care, datoritã înclinaþiei sale naturale,

discutã despre muzicã ºi explicã înþelesul acesteia pe baza unor anumite

principii raþionale. Cãci orice artã ºi ºtiinþã este în mod natural mai demnã de

cinstire decât meºteºugul care se desãvârºeºte cu mâinile ºi strãdania

meºteºugarului .5

A gândi ºi a exprima idei despre muzicã era idealul.

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 426.3

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 203.4

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 204.5
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Aceastã concepþie a fost pãrãsitã începând cu secolul al XIII-lea,
perioadã în care începe sã se impunã muzica polifonicã ºi cea cu caracter
laic. Muzica nu mai era un patrimoniu unic al Bisericii. Ea a început sã
prindã un dublu contur: pe de o parte, a început sã iasã din sfera Bisericii
ºi sã fie prezentã în ambientul laic, iar pe de altã parte, a început sã
introducã în Bisericã parfumul polifoniei, prin bogãþia împletirii mai
multor voci. Primatul muzicii gregoriene ºi a monodiei a început sã cedeze
în favoarea altor forme muzicale polifonice noi. 

Este, de asemenea, perioada în care se impun nu cei care creeazã idei
despre muzicã, ci cei care creeazã melodii. Aspectul speculativ continuã în
gândirea scolasticilor ºi, în paralel, se dezvoltã aspectul practic, începe sã
abunde creaþia muzicalã. Idealismul concepþiei antice ºi din prima
perioadã medievalã este înlocuit de aspecte practice ºi de atitudini
concrete ale Bisericii faþã de muzicã.

Teoria muzicalã medievalã din prima parte a Evului Mediu a fost un
patrimoniu la care au contribuit cei mai mari gânditori, muzicologi, în
acelaºi timp, clerici sau monahi ai Bisericii Occidentale. 

În conþinutul scrierilor lor erau dezvoltate, în special, argumente care
în mod uzual sunt numite matematico-acustice (distanþa dintre intervalele
muzicale ºi raportul consonanþã-disonanþã), filozofice (natura ºi originea
muzicii), psihologice (efectele muzicii asupra oamenilor) .6

2.1. Concepþia matematico-acusticã

Concepþia medievalã despre muzicã a fost o preluare a concepþiei antice
despre muzicã. Teza principalã era cã esenþa muzicii stã în proporþie ºi
numãr, idee preluatã de la pitagoreici. Ideea a fost preluatã ºi asimilatã
de Casiodor care afirma cã musica est disciplina, quae de numeris
loquitur . Gânditorii medievali legau muzica mai strâns de matematicã7

decât de esteticã, deºi o priveau ca pe o artã, pentru ei, era mai mult o
ºtiinþã . Convingerea lor era cã tot ce e suav în melodie e produs de numãr8

prin mãrimile fixe ale sunetelor: „Îmi dau seama cã nimic altceva nu place
sufletului ºi nimic nu produce frumuseþe în afarã de intervalele raþionale
ale diferitelor sunete, care, strânse împreunã, produc dulceaþa melodiei

 R. ALLORTO, Nuova storia della musica, Ricordi, Milano 2000, 70.6

 Muzica este disciplina care vorbeºte despre numere.7

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 334.8
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muzicale. Nu diferitele sunete produc dulceaþa armoniei, ci relaþiile
sunetelor ºi proporþiile lor” . Aceastã concepþie a fost dominantã.9

Muzica nu era doar corelatã cu matematica, ci era o ramurã a
matematicii. Astfel, conceptul de proporþie a devenit conceptul central în
muzicã, iar fiindcã despre proporþie se ºtia cã derivã din realitate, teoria
muzicii a fost privitã ca o ramurã a teologiei existenþei. Oriunde existã
armonie sau un raport numeric adecvat, existã muzicã (consonantia
habetur in omni creatura) .10

2.2. Concepþia filozoficã

Care era natura ºi originea muzicii? Cu privire la originea muzicii, de-a
lungul istoriei au fost diferite concepþii. În general, muzica era atribuitã
divinitãþii. Însã care era natura ºi în ce subzista muzica era o problemã ce
i-a provocat atât pe filozofii antichitãþii, cât ºi pe cei medievali.

Iacob din Liège spunea urmãtorul lucru: „Muzica, în general, se aplicã
în mod obiectiv tuturor, lui Dumnezeu ºi creaþiilor sale spirituale sau
fizice, cereºti ºi omeneºti, ºtiinþelor teoretice ºi celor practice” .11

De la aceastã concepþie universalistã s-a trecut la o altã întrebare: în
ce subzistã muzica? Concepþia despre muzicã s-a divizat astfel în trei
secþiuni: musica mundana (muzica din univers), musica humana (muzica
din om) ºi musica instrumentalis (muzica nãscutã din operele omului) .12

Teoria aceasta, preluatã de la pitagoreici, a fost universal acceptatã de
teoreticienii muzicali medievali.

Musica mundana era acea muzicã a sferelor, a universului, o muzicã ce
crea echilibru între sferele universului; musica humana era acea muzicã
din sufletul omului care consta în armonia lãuntricã; musica
instrumentalis era muzica inventatã de om ºi produsã cu ajutorul
instrumentelor muzicale. Astfel, medievalii au împãrþit natura muzicii în
douã: muzica artificialis (tot ce era creat de om în domeniul muzical) ºi
musica naturalis (muzica din univers, echilibrul, armonia universului).

Scolasticii, plecând de la aceastã distincþie, priveau muzica umanã,
instrumentalã, ca provenind din adevãratul izvor al muzicii universului.
Artistul, muzicianul, nu ar putea crea la rândul lui o muzicã decât dacã

 Ioan Scotus ERIUGENA, De divisione naturae musicae: PL 122, 965.9

 În orice creaturã existã consonanþã.10

 IACOB DIN LIÈGE, Speculum musicae (Oglinda muzicii), 86, ed. Grossmannn, II, 122.11

 Aurelianus DE MOÛTIERS-SAINT-JEAN, Musica disciplina, 3, ed. Gerbert, I, 32.12
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s-ar inspira din muzica, din armonia universului. Creaþia umanã nu este
nimic altceva decât o imitare a muzicii universului.

2.3. Concepþia psihologicã

Muzicologul ºi clericul Guido d’Arezzo, din secolul al XI-lea, în tratatul
sãu, Micrologus de Musica, redã poate cel mai frumos, la începutul
mileniului al II-lea al creºtinismului, efectele pe care le produce muzica
în inima ascultãtorului. În esenþã, ideile lui sunt preluate din concepþia
anticã a grecilor despre efectele muzicii. La greci, concepþia psihologicã
despre efectele muzicii a luat denumirea de doctrina etosului muzical. În
ce consta aceastã doctrinã a etosului muzical? Ea indica relaþiile existente
între unele aspecte ale limbajului muzical ºi determinatele stãri ale
sufletului . Doctrina a fost elaboratã în ambientul ºcolii pitagoreice ºi13

dezvoltatã sistematic, începând cu secolul al V-lea î.C., de cãtre filozofii
Damone, Platon ºi Aristotel.

Guido d’Arezzo (995-1050), preluând gândirea greacã anticã, a elaborat-
o ºi a redat-o analizatã din douã puncte de vedere: obiectiv ºi subiectiv. În
creaþia muzicalã trebuie sã se þinã cont atât de factorul obiectiv, adicã de
armonia eternã, cât ºi de factorul subiectiv, adicã de gustul ascultãtorului.
Nu se poate separa calitatea obiectivã a unei muzici de calitatea
subiectivã, emoþionalã pe care o are în comun ºi cu alte arte ce se percep
prin miros ºi vãz: „Nu este de mirare cã auzul se delecteazã cu
diversitatea sunetelor, cãci ºi privirea se bucurã de felurimea culorilor, ºi
mirosul de diversitatea parfumurilor, ºi limbii îi plac schimbãrile
gusturilor” .14

Un alt muzicolog medieval, Jean de Muris, în tratatul Musica, vorbeºte
ºi el despre aspectul emoþional al muzicii: „Este inerent muzicii ca prin ea
însãºi sã fie o desfãtare pentru toþi” .15

Adam din Fulda, în tratatul Musica, se îndreaptã spre efectul creat de
o muzicã bunã, ºi anume o conduitã moralã corectã ºi materializarea
raþiunii existenþei muzicii: lauda lui Dumnezeu. „Muzica, prin mãsura
exactã ºi egalã a numerelor, îi face pe oameni drepþi ºi egali în comportãri.
Învioreazã spiritul, predispune cugetele spre acceptarea efortului,

 R. ALLORTO, Nuova storia della musica, 38.13

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 205.14

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 205.15
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dobândeºte, în cele din urmã, pentru suflet mântuire, cãci, dintre toate
artele, ea a fost fãcutã spre a-l lãuda pe Domnul” .16

3. Muzica în concepþia filozofico-teologicã scolasticã

Am afirmat mai sus cã partea a doua ºi finele Evului Mediu, din punct
de vedere muzical, au fost dominate de aspectul practic. Aspectul teoretic
nu a lipsit nici el în gândirea scolasticilor, dar s-a supus unei idei generale
despre artã. Teoria muzicalã nu-i mai preocupa atât de mult pe gânditori
sub aspectele ei de proporþionalitate dintre intervale, cosmice, filozofice,
sau psihologice, ci din punct de vedere al evoluþiei limbajului ºi tehnicii
componistice. Totuºi, se impun câteva idei filozofice centrale.

Scolastica nu a neglijat problemele estetice ale artei. În sistemul de
gândire scolastic, muzica era supusã unei concepþii generale despre arte.

Robert Grosseteste a fost primul estetician franciscan din secolul al
XIII-lea care a argumentat esteticul în artã din trei puncte de vedere,
matematica fiind la bazã. 

Artele, spunea el, trebuie sã cuprindã trei lucruri: logicã, muzicã ºi

matematicã; toate cer o exprimare corectã, pentru care e necesarã logica;

armonie, mãsurã ºi ritm, care necesitã muzicã; ºi matematicã, deoarece, în

operele lor, artiºtii fie divizeazã ceea ce în naturã e legat, fie introduc ordine

ºi aranjament, fie dau lucrurilor forme, lucru pentru care e nevoie de

aritmeticã ºi geometrie . 17

Giovanni di Fidanza, cunoscut sub numele de Bonaventura, contureazã
un alt tip de orientare, cea dominicanã, susþinutã ºi de Toma de Aquino.
El spunea cã „artistul nu poate crea, ci doar transforma; doar Dumnezeu
este cel care creeazã cu adevãrat. Totuºi, o operã de artã începe în mintea
artistului ºi existã acolo ca idee pânã când artistul o realizeazã ºi-i dã
formã” .18

Toma de Aquino, reprezentantul cel mai autorizat în filozofie al
scolasticii atinge incidental problema artei în scrierile sale. El merge pe
aceeaºi linie a artelor, în general, unde include ºi muzica. Adoptã cuvântul
artã pentru toþi artiºtii care creeazã ceva, care, dupã regula corectã a
raþiunii lor, ajung la produsul finit al artei prin anumite mijloace fixe.
Apar totuºi douã noutãþi în concepþiile sale: conceptul de valoare în sine
a artei, indiferent de calitãþile morale ale artistului; „în artã nu se cere ca

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 205.16

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 326.17

 BONAVENTURA, Sententiae, D, 7, 2, q. 2.18
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artistul sã procedeze bine, ci sã facã o operã bunã”, pentru cã valoarea
operei de artã rezidã în calitãþile obiective ale operei propriu-zise; ºi
conceptul operativ: artele propriu-zise nu sunt arte „speculative”, ci
„operative” .19

În paralel cu aceste opinii filozofice ale marilor gânditori din a doua
jumãtate a Evului Mediu, nu au lipsit nici reacþiile din partea oamenilor
Bisericii la apariþia noutãþilor muzicale care depãºeau canoanele neatinse
de secole ale Bisericii. 

Apariþia polifoniei creeazã primele reacþii în sânul Bisericii. La început
ea întâmpinã chiar opoziþii. Papa Ioan al XXII-lea, într-o bulã din anul
1324, îºi exprimã îndoielile cu privire la noua muzicã polifonicã ce
pãtrundea tot mai mult în Biserica Catolicã: 

Unii adepþi ai noii ºcoli... se strãduiesc sã producã, prin notaþii noi, melodii de-

a-dreptul rod al invenþiei lor, în dauna muzicii tradiþionale [gregoriene],

introduc moliciune femeiascã prin acest discant al lor [prima melodie care

acompania melodia gregorianã – polifonia în primul stadiu], ºi au ajuns pânã

acolo încât sã dispreþuiascã principiile fundamentale ale antifonarului ºi

gradualului... Muzica se nãpusteºte fãrã odihnã, îmbatã urechea fãrã a

tãmãdui sufletul... ºi evlavia e datã uitãrii . 20

Reacþii de acest tip nu au lipsit în faþa unor fenomene de transformare
muzicale inerente, ºi cum ele erau verificate în laboratorul cel mai la
îndemânã, care era mediul bisericesc, era fireascã opoziþia.

În timp ce în zona filozoficã ºi cea bisericeascã oficialã se acceptau sau
se refuzau pãrerile ºi noutãþile din domeniul artei, într-o altã lume a
muncii ºi a tãcerii mãnãstireºti, numeroºi cãlugãri franciscani sau
benedictini, înclinaþi spre muzicã, puneau bazele teoretice ºi practice ale
muzicii care lua amploare. 

Aºa cum tratatele filozofice ºi teologice abundau, la fel de numeroase
au început sã devinã ºi cele muzicale. În majoritatea dintre ele, monahii
analizau, transformau ºi inventau elemente noi ale limbajului muzical
scris, vocal sau instrumental. Redau în continuare câþiva autori ºi titluri
de tratate muzicale: Johannes de Garlandia, cãlugãr de origine englezã
care a predat la Paris ºi Toulouse, a scris tratatul De musica mensurabili
positio (cca. 1240) ; Frank din Köln a scris tratatul muzical Ars cantus21

mensurabilis (cca. 1260) ; Johannes de Muris a scris tratatul muzical Ars22

 TOMA DE AQUINO, Summa teologiae, I, II, q. 57, a. 5-1.19

 W. TATARKIEWICZ, Istoria esteticii, II, 198.20

 Despre locul muzicii mãsurate.21

 Arta cântului mãsurat.22
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novae musicae (1319) ; Philippe de Vitry a scris tratatul Ars nova musicae23

(1320) ; Marchetto da Padova, cu tratatul muzical Pomerium in arte24

musicae mensuratae (cca.1321) .25

Exemplele ar putea continua în aceastã direcþie. Tratatele muzicale
sunt numeroase ºi o datã cu apariþia Renaºterii ºi a tiparului, ele încep sã
circule, reprezentând un instrument util în mâna atât a muzicienilor
teoreticieni, cât ºi a celor practicieni.

Concluzie

Ca un rezumat la cele expuse mai sus, se poate spune cã arta din a
doua jumãtate a Evului Mediu îºi avea, de fapt, o esteticã proprie,
deosebitã de cea a teoreticienilor. Pictorii ºi sculptorii nu se interesau prea
mult de ideile înalte elaborate de filozofi sau de canoanele ce legau sau
dezlegau manifestãrile lor artistice, iar aceºtia, la rândul lor, nu erau
preocupaþi prea mult de operele lor. Unii discutau despre frumosul etern
ºi dimensiunile filozofice ale artei, ceilalþi decorau palatele suveranilor cu
o frumuseþe de tipul cel mai temporal; unii speculau armoniile muzicale
din univers ºi dãdeau naºtere la ideile grele despre muzicã, în timp ce alþii
produceau melodii care dãinuie ºi bucurã sufletul ºi astãzi; unii se
opuneau noutãþii de teama de a nu pierde fundamentul motivaþiei lor –
operele trecutului –, în timp ce alþii creau capodopere ca sã-ºi demonstreze
existenþa lor în aceastã lume ºi Bisericã; unii credeau doar cu mintea
lucruri pe care nu le puteau depãºi, fiindcã ei le creaserã, în timp ce alþii
creau lucruri pe care le înþelegeau ºi care puteau sã ajungã la mintea
omului. 

În definitiv, Evul Mediu a fost un „Da” ºi „Nu” continuu. Chiar dacã
opiniile erau diferite, rezultatele erau mereu aduse la unison. Ce alimenta
aceastã realitate? Continua legãturã a gândirii filozofice, teologice ºi
artistice cu divinul; raportul vertical continuu dintre om ºi Dumnezeu.
Dumnezeu, artizanul prin excelenþã, care a creat atâtea frumuseþi, era
motivaþia tuturor artizanilor de a imita actul primar al lui Dumnezeu, ºi
mai mult, de a imita frumuseþea divinã prin toate mijloacele pe care arta
le avea la dispoziþie.

Care este locul muzicii în familia artelor? Poate cuvintele cele mai
potrivite sunt ale lui Adam din Fulda, citat mai sus, care spune

 Arta noii muzici.23

 Arta nouã a muzicii.24

 Pauza muzicalã în arta cântului mãsurat.25
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urmãtoarele despre muzicã: „Învioreazã spiritul, predispune cugetele spre
acceptarea efortului, dobândeºte în cele din urmã pentru suflet mântuire,
cãci, dintre toate artele, ea a fost fãcutã spre a-l lãuda pe Domnul”.



CÂNTUL ÎN LITURGIA ROMANÃ
Muzica cereascã ºi muzica pãmânteascã

Conf. pr. Claudiu Dumea
Institutul Teologic Romano-Catolic Iaºi

Cântarea a fost consideratã dintotdeauna ca fiind manifestarea cea mai
solemnã a sentimentului religios, expresia cea mai înaltã de laudã, de
adoraþie, de mulþumire adusã lui Dumnezeu. Dintotdeauna a existat o
legãturã strânsã între liturgie ºi muzicã. Cuvântul adresat lui Dumnezeu
transcende limitele limbajului comun. De aceea, cuvântul adresat lui
Dumnezeu cheamã în ajutor cântarea. La popoarele antice, precum
asirienii, babilonienii, egiptenii, grecii, muzica se prezintã ca având un
caracter sacru, ca fiind un dar al divinitãþii fãcut oamenilor, destinat în
exclusivitate cinstirii divinitãþii. Pentru Platon, a folosi muzica în scopuri
profane însemnã un abuz, dacã nu chiar un sacrilegiu. I se atribuiau
puteri magice, de pildã, puterea de a izgoni spiritele rele (apotropia) ºi
puterea de a invoca divinitatea la locul de jertfã (epicleza). ªi în timpurile
noastre, formulele de vrãjitorie ºi cele de desfacere a farmecelor se cântã
(incantanþii ºi descântece). În cultele misterice, muzica avea o funcþie
catarcticã, adicã era o acþiune de purificare a sufletului de pãcat.

Ce importanþã are muzica pentru religia nãscutã din Biblie se poate
vedea cu uºurinþã din faptul cã verbul a cânta (împreunã cu derivatele
sale) este unul dintre cuvintele cele mai folosite în Biblie: îl întâlnim de
309 ori în Vechiul Testament ºi de 36 de ori în Noul Testament. Fiindcã
muzica este limbajul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbeºte oamenilor
cântând. Textele din cãrþile considerate inspirate de Dumnezeu nu sunt
citite în adunãrile de cult, ci cântate, cum sunt textele din Biblie la
sinagogã, cele din Coran la moschee. În riturile creºtine, numai în liturgia
romanã este permis a fi citite, ºi nu cântate. Iar când Dumnezeu îi
vorbeºte omului, omul, voind sã rãspundã în rugãciune, gãseºte cuvântul
insuficient, ºi atunci cuvântul se transformã în cântare. Mai mult, simte
nevoia, pentru a exprima ce trebuie sã exprime, sã invite întreaga creaþie
sã se asocieze la cântarea lui: „Trezeºte-te, inima mea, treziþi-vã harfã ºi
alãutã; voi trezi zorile. Te voi lãuda între popoare, Stãpâne, îþi voi cânta
între neamuri, cãci mare pânã la ceruri este îndurarea ta ºi pânã la nori
adevãrul tãu” (Ps 57,9-11). 
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Omul face parte din mãreþul concert pe care cosmosul îl cântã
Creatorului; cosmos, de fapt, înseamnã armonie. Îngerii, omul, fãpturile
neînsufleþite sunt interpreþii acestui concert. În toate liturgiile creºtine
gãsim îndemnul de a uni glasurile cu ale îngerilor ºi arhanghelilor, spre
a cânta împreunã cu cetele oºtirii cereºti imnul de laudã pe care profetul
Isaia l-a auzit cântat de îngeri înaintea tronului dumnezeiesc din ceruri:
„Sfânt, sfânt, sfânt...” În limbaj biblic, oºtirea cereascã este o expresie care
se referã atât la aºtrii cereºti cât ºi la ierarhiile cereºti. 

Creºtinismul a îmbrãþiºat concepþia pitagoreicilor potrivit cãreia
perfecþiunea cosmicã este de naturã muzicalã. Marele mecanism al
universului este ca un uriaº instrument muzical care produce „muzica
sferelor”, musica perennis, concertul cosmic. Nimic nu este mut în univers.
Hildegard von Bingen, vizionara germanã din secolul al XII-lea, spunea
cã „fiecare element are, aºa cum a fost rânduit de Dumnezeu, sunetul sãu.
Laolaltã, ele rãsunã ca versul acompaniat de ceterã într-o singurã
armonie”. Aceastã muzicã a lumii (musica mundana) este un reflex al
muzicii cereºti (musica coelestis) supra-mundanã ºi trans-sonorã pe care
o cântã îngerii, cãci, scrie cartea apocrifã a lui Enoh: „Toate lucrurile îºi
au îngerul lor: vremurile, anii, marea ºi râurile, fructele ºi iarba, zãpada
ºi norii, stelele”. Din musica mundana se naºte musica humana, cãci,
spune iarãºi Hildegard von Bingen: „sufletul omului este purtãtor de
eufonie ºi, prin natura sa, este sonor (symphonisans)”. Iar din muzica
cosmicã ºi din muzica sufletelor, explicã comentatorii timpurii, se naºte
muzica liturgicã, având ca „reper” „performanþa” corurilor îngereºti,
îngerii fiind liantul întregului sistem muzical al universului .1

1. Cântarea în Biblie

Pentru poporul Vechiului Testament, cântarea liturgicã începe dupã
trecerea Mãrii Roºii. Aceasta este prima cântare menþionatã în Biblie.
Israelul eliberat de sclavie, salvat de apele Mãrii Roºii precum Moise
fusese salvat din apele Nilului, experimenteazã puterea salvatoare a lui
Dumnezeu într-o situaþie disperatã. „Atunci, Moise ºi fiii lui Israel i-au
cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: «Voi cânta Domnului, cãci
ºi-a arãtat slava. A nãpustit în mare calul ºi cãlãreþul. Domnul este tãria
mea ºi temeiul cântãrilor mele de laudã. El m-a salvat. El este Dumnezeul
meu: pe el îl voi lãuda»” (Ex 15,1-2).

 Cf. A. PLEªU, Despre îngeri, Humanitas, Bucureºti 2003, 162-164.1
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Cu aceeaºi cântare începe liturgia Noului Testament. Noul popor al lui
Dumnezeu continuã sã cânte cântarea lui Moise. O auzim intonându-se an
de an în noaptea de Paºti. Dar noul Israel cântã o intervenþie mult mai
puternicã a lui Dumnezeu prin apa botezului care, de fapt, este Marea
Roºie a sângelui lui Cristos, Mielul sacrificat. Dumnezeu salveazã ºi
elibereazã poporul sãu din sclavia pãcatului, a morþii ºi a Satanei. Sfântul
Ioan, vizionarul din Patmos, descrie în Apocalips noul popor al lui
Dumnezeu salvat definitiv din toate primejdiile la sfârºitul veacurilor,
când liturgia pãmânteascã se va încheia: 

ªi am vãzut ca o mare de sticlã amestecatã cu foc; ºi pe marea de sticlã, cu

alãutele lui Dumnezeu în mânã, stãteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei ºi ai

numãrului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise ºi cântarea Mielului. ªi

ziceau „Mari ºi minunate sunt lucrãrile tale, Doamne Dumnezeule

atotputernic” (Ap 15,2-3).

Sfântul Augustin are o explicaþie celebrã: Cantare amantis est (Cine
iubeºte cântã). Toatã cântarea liturgicã în Vechiul ºi Noul Testament se
naºte din iubire, este expresia iubirii dintre mire ºi mireasã, este cântarea
ce însoþeºte ospãþul de nuntã. În Vechiul Testament, Cântarea Cântãrilor,
iniþial, a fost un poem cântat la nunta unui cuplu regal. Intrat în canonul
Sfintei Scripturi, devine cântecul de iubire dintre Dumnezeu, mirele, ºi
Israel, mireasa sa. Aceastã imagine nupþialã o întâlnim frecvent la profeþi.
Creºtinismul a vãzut de la început în celebrarea Liturghiei ospãþul
anticipat de nuntã al lui Cristos, mirele, ºi al Bisericii, mireasa. ªi cum nu
este de conceput un ospãþ de nuntã fãrã muzicã, la fel, este aproape de
neconceput o Liturghie fãrã cântare.

Cel care a organizat cântarea liturgicã în Vechiul Testament a fost
regele David. Cu ocazia aducerii chivotului legãmântului la Ierusalim,
„David le-a zis cãpeteniilor leviþilor sã-i aºeze pe fraþii lor cântãreþi cu
instrumente de muzicã, cu lãute, harfe ºi cimbale ºi sã sune din ele cântãri
rãsunãtoare, în semn de bucurie” (1Cr 15,17). Cartea de cântãri liturgice
folosite atât la templu, cât ºi la sinagogã a fost Psaltirea. Cuvântul psalm
înseamnã, de fapt, imn acompaniat de instrumente cu coarde.

2. Creºtinii, un popor care cântã

Cum primele comunitãþi creºtine proveneau din cei care frecventaserã
sinagoga, Psaltirea a rãmas în continuare cartea de cântãri folosite în
adunãrile lor liturgice. Numai cã ei, creºtinii, le dãdeau psalmilor o altã
interpretare. Cum rugãciunea de bazã a lui Isus fuseserã psalmii, psalmii
încreºtinaþi, ca sã spunem aºa, era cântarea lui Isus care continua pe
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buzele ucenicilor sãi. Psalmii reflectã toate experienþele ºi sentimentele
umane care, în faþa lui Dumnezeu, devin rugãciune ºi cântare: doliu, jale,
indignare, spaimã, speranþã, încredere, recunoºtinþã, bucurie. În curând,
în adunãrile liturgice creºtine au apãrut, pe lângã psalmii biblici, ºi alte
compoziþii: psalmii nebiblici, imnuri, cântãri specifice creºtine precum
Benedictus, Magnificat, Prologul Evangheliei dupã sfântul Ioan (1,1-18),
imnul cristologic din Scrisoarea cãtre Filipeni (2,6-11), imnul cãtre Cristos
din 1Tim 3,16. Apostolul Pavel îi stimuleazã pe primii creºtini în crearea
de noi imnuri liturgice: „Când vã adunaþi laolaltã, dacã unul dintre voi are
o cântare (psalmón), altul o învãþãturã, altul o descoperire, altul o vorbã
în altã limbã, altul o tãlmãcire, toate sã se facã spre zidirea sufleteascã”
(1Cor 14,26). Dintr-o scrisoare trimisã de scriitorul Pliniu cel Tânãr
împãratului de la Roma aflãm cã, la începutul secolului al II-lea, cântarea
înãlþatã lui Cristos ºi dumnezeirii sale era unul dintre elementele
constitutive ale liturgiei creºtine.

Deºi, cum am amintit deja, liturgia ºi muzica sunt, din natura
lucrurilor, strâns unite, raporturile dintre ele nu sunt întotdeauna
paºnice; existã stãri conflictuale, tensiuni, în special în perioadele de
tranziþie ale istoriei ºi ale culturii.

Cât timp creºtinismul s-a aflat în mediu semit, nu au existat probleme.
Cântarea era ca ºi la sinagogã, monodicã, unisonã. Exista convingerea, ca
ºi la pitagoreici, cã ºi muzica sferelor cereºti, ca ºi cea a îngerilor este
unisonã. De unde îndemnul, înainte de „Sfânt, sfânt, sfânt”, de a ne uni
cu toate oºtirile cereºti spre a cânta într-un singur glas, la unison.

Urmând tradiþia liturgiei sinagogale, instrumente muzicale menite sã
acompanieze cântul liturgic creºtinii nu foloseau. În Occident a pãtruns
în cântul liturgic, în Evul Mediu târziu, polifonia, iar mai târziu, orga ºi
alte instrumente muzicale. În starea de la început a rãmas cântul
gregorian: monodic ºi neînsoþit de instrumente muzicale. În Orient – cel
puþin în mediul bizantin – a rãmas pânã astãzi muzica monodicã ºi
neînsoþitã de instrumente muzicale. Doar în aria slavã, sub influenþa
Occidentului, ºi-a fãcut loc ºi muzica polifonicã.

Conflictele dintre muzicã ºi liturgie au început în momentul în care
creºtinismul a ieºit din graniþele Palestinei, venind în contact cu
civilizaþia greco-romanã. Acum pãtrund în creºtinism gnoza, ereziile,
sectele: poarta de intrare a fost muzica. Secretul succesului la secte pânã
în ziua de astãzi a rãmas arta muzicalã. Tot muzica a fost poarta prin care
a pãtruns în creºtinism imoralitatea, dezmãþul în floare la pãgâni. Au
existat forme de rezistenþã extremistã. Pentru a salva integritatea
credinþei, canonul 50 al Conciliului din Laodiceea interzice folosirea în
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celebrãrile liturgice a imnurilor ºi compoziþiilor extra-biblice. Canonul 15
stabileºte cã psalmii trebuie cântaþi numai de corul psalþilor, în timp ce
„ceilalþi în bisericã trebuie sã tacã”. 

În secolele al IV-lea ºi al V-lea a existat ici, colo în Bisericã, mai ales
printre monahii rãsãriteni, un curent ostil miºcãrii liturgice: muzica
trebuie izgonitã din cult, întrucât provoacã plãceri senzuale. Scria în
aceastã perioadã Niceta Remesianul: „ªtiu cã sunt unii, nu numai între
noi, ci ºi în pãrþile Rãsãritului, care considerã cã este superfluã ºi mai
puþin potrivitã cântarea psalmilor ºi a imnurilor. Ei cred cã este de ajuns
ce se spune în inimã ºi cã este lasciv dacã se rosteºte cu limba” . 2

Rezistenþa la un fals model de înculturare ºi adaptare era legitimã. Dar
era epoca marilor pãrinþi ai Bisericii: sfântul Vasile cel Mare, sfântul Ioan
Gurã de Aur, sfântul Ambroziu, care, deºi au vegheat la puritatea
credinþei ºi a moravurilor, au adoptat o altã atitudine. Sfântul Ambroziu,
vãzând cã arienii atrãgeau prin cântãri adepþi la erezia lor, a recurs la
aceeaºi metodã pentru a apãra dreapta credinþã: a compus imnuri
nemuritoare ºi a pus poporul sã cânte cu înflãcãrare. Exemplul lui a fost
urmat ºi de celelalte Biserici. Cântãrile însufleþite din catedrala din
Milano, unde slujea sfântul Ambroziu, au avut un rol hotãrâtor în
convertirea lui Augustin. Îºi aminteºte mai târziu Augustin: 

De câte ori am plâns ascultând imnurile ºi cântãrile tale, profund miºcat de

glasul Bisericii tale, glas care, rãsuna dulce ºi pãtrundea în urechile mele, în

timp ce adevãrul se strecura în inima mea! Sentimente pioase se aprindeau în

sufletul meu ºi lacrimi salutare ieºeau nestãvilite din ochii mei .3

3. Sursa de conflicte dintre muzicã ºi liturgie

De-a lungul istoriei Bisericii, a existat pericolul falselor înculturãri, de
unde confruntarea între liturgie ºi un anumit tip de muzicã incompatibilã
cu spiritul creºtin al liturgiei. 

E o problemã cu care s-au confruntat ºi filozofii antici ai Greciei, Platon
ºi Aristotel. Platon deosebea douã tipuri de muzicã fundamental diferite,
derivând din douã tipuri diferite de culturã, din douã tipuri diferite de
imagine cu privire la Dumnezeu ºi cu privire la om. Primul tip de muzicã
îºi trage obârºia ºi inspiraþia, mitologic, de la Apollo, zeul luminii ºi al
raþiunii. Aceastã muzicã nu anihileazã simþurile, ci le subordoneazã
raþiunii ºi le integreazã spiritului: în felul acesta, spiritul este înãlþat prin

 N. REMESIANUL, De Psalmodiae bono.2

 AUGUSTIN DE HIPPONA, Confesiuni, IX, 14.25.3
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simþuri, iar simþurile sunt purificate ºi înãlþate de spirit, ele devenind una
cu spiritul. Logosul, raþiunea primeazã, ºi astfel, omul îºi pãstreazã
integritatea ºi personalitatea fiinþei sale. Al doilea tip de muzicã îºi are
obârºia ºi inspiraþia de la Marsia ºi e cunoscutã cu denumirea de muzicã
dionisiacã. E o muzicã iraþionalã ºi abrutizantã, ce îl târãºte pe om în
beþia simþurilor, distruge raþionalitatea ºi subjugã simþurilor spiritul. E
o încercare de a depãºi limitele condiþiei umane, de a potoli setea de infinit
sãditã în inima omului prin frenezia sacrã, extaz orgiac, prin delirul
ritmului ºi instrumentelor asurzitoare. Aceastã muzicã abate barierele
individualitãþii ºi personalitãþii umane; omul se elibereazã în felul acesta
de povara conºtiinþei. Muzica devine extaz, eliberarea de eu, unificare ºi
contopire cu universul.

Evident cã acest tip de muzicã dionisiacã, senzualã, nu are ce cãuta în
liturgie. Ea pãtrunsese masiv pe vremea Renaºterii (pãgâne) la începutul
timpurilor moderne. Conciliul Tridentin a izgonit-o din casa lui
Dumnezeu.

Muzica dionisiacã a revenit în forþã în timpurile noastre, iar liturgia
creºtinã nu poate face vreo concesie în numele înculturãrii: Biserica nu
poate concura cu discoteca în speranþa sau iluzia de a câºtiga tineretul.
Problema este tratatã foarte limpede în discursul cardinalului Joseph
Ratzinger la al VII-lea Congres Internaþional de Muzicã Sacrã þinut la
Roma în noiembrie 1986. Spunea cardinalul: 

Astãzi experimentãm revenirea profanã a acestui model [dionisiac] în muzica

rock ºi pop, ale cãrei festivaluri constituie un anti-cult, urmând aceeaºi

direcþie: mania distrugerii, distrugerea barierelor cotidianului ºi iluzia

mântuirii prin eliberarea de eu în extazul furios al zgomotului ºi mulþimii. E

vorba de practici mântuitoare asemãnãtoare cu ale drogului în forma lor de

mântuire ºi fundamental opuse concepþiei de mântuire propusã de credinþa

creºtinã. Drept consecinþã, se rãspândesc astãzi din ce în ce mai mult, în

aceastã atmosferã, culte ºi muzici satanice, a cãror putere periculoasã, întrucât

urmãreºte intenþionat distrugerea ºi destrãmarea persoanei umane, nu e luatã

suficient în serios (...) Cãutând mântuirea în eliberarea de propria

personalitate ºi responsabilitate, muzica rock se încadreazã perfect în ideile de

libertate anarhice care sunt dominante astãzi în Occident mai mult decât în

Orient; dar tocmai de aceea se împotriveºte radical concepþiei creºtine cu

privire la mântuire ºi la libertate, mai mult, e contradicþia ei absolutã. De

aceea, nu pentru motive estetice, nici din încãpãþânare restaurativã, nici din

imobilism istoric, ci pentru motive antropologice de fond, acest tip de muzicã

trebuie exclus din bisericã.

Existã ºi alte tipuri de muzicã ce nu-ºi gãsesc locul în bisericã.
Continuã cardinalul Ratzinger: 
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Avem muzica de propagandã, care îl pune în miºcare pe om spre a atinge

anumite scopuri colective. Existã muzica senzualã, care îl introduce pe om în

sfera eroticã sau tinde într-un alt mod, în esenþã, sã stârneascã senzaþii de

plãceri ale simþurilor. Este muzica uºoarã, care nu vrea sã spunã nimic, ci vrea

doar sã rupã greutatea tãcerii. Este o muzicã raþionalistã, ale cãrei sunete

servesc doar pentru construcþii raþionale, fãrã aprofundarea realã a spiritului

ºi a minþii.

Atunci, care muzicã poate fi muzicã liturgicã creºtinã? Mergând pe linia
gândirii platonice, putem spune cã e muzica Dumnezeului raþiuni ºi
luminii, inspiratã de Duhul Sfânt, Duhul iubirii curate, care l-a inspirat
ºi pe autorul psalmilor, muzicã ce duce la un soi de beþie, dar nu la beþia
dionisiacã, ci la ceea ce se numeºte „sobria ebrietas” (beþie lucidã); cu
specificarea cã, în creºtinism, Dumnezeul raþiunii ºi al luminii nu este
Apollo, ci Cristos, Logosul întrupat. Nu întâmplãtor, arta creºtinã din
primele secole îl reprezenta pe Cristos sub chipul tânãr ºi frumos al lui
Apollo. Liturgicã e numai acea muzicã ce îi conduce pe creºtini la unirea
cu Cristos prezent în tainele mântuitoare care se celebreazã.

4. Funcþiile cântãrii în liturgie

Exigenþele muzicii rituale creºtine decurg din scopul ei, care este acela de a

realiza omul nou în Isus Cristos înviat. Autenticitatea, valoarea, farmecul ei nu

se mãsoarã doar prin capacitatea ei de a provoca participarea activã, nici prin

valoarea esteticã, culturalã, nici prin vechimea receptãrii ei în Bisericã, nici

prin succesul ei la popor, ci prin faptul cã le va fi permis credincioºilor sã strige

Kyrie eleison al oprimaþilor, sã cânte Aleluia al înviaþilor ºi sã susþinã

Maranatha al credincioºilor în speranþa venirii împãrãþiei .4

Aºadar, prima funcþie a muzicii sacre este, de fapt, la fel ca ºi prima
funcþie a liturgiei în ansamblul ei: prin ea, Dumnezeu îºi reactualizeazã
lucrarea sa de mântuire. Tratând despre muzica sacrã, constituþia
liturgicã a Conciliului al II-lea din Vatican noteazã: „Tradiþia muzicalã a
Bisericii universale constituie o comoarã de o valoare inestimabilã ºi ea
are întâietate asupra altor expresii ale artei, mai ales pentru faptul cã,
unit cu cuvintele, cântul sacru constituie o parte necesarã ºi integrantã a
liturgiei solemne” (SC 12). Vrea sã spunã documentul Conciliului cã
muzica în liturgie nu este doar un accesoriu menit sã provoace emoþii
estetice. E parte necesarã ºi integrantã a liturgiei, e un semn de naturã

 Universa Laus. De la musique dans les liturgies chrétiennes, Musique et Célébrations,4

nr. 18, Solaro, Belmont–Tramonet 1981, 13.
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sacramentalã ca ºi celelalte semne sacramentale: cuvinte, gesturi, miºcãri,
icoane, prin care se înfãptuieºte în comunitatea întrunitã în prezent
sfinþirea, adicã mântuirea, înfãptuitã odinioarã de Cristos. De aici, marea
demnitate ºi valoarea inestimabilã a cântului liturgic: e vehicul al
mântuirii divine.

În celebrarea liturgicã, comunitatea care beneficiazã de lucrarea de
mântuire rãspunde tot prin semne sacramentale, prin cântare de laudã ºi
mulþumire. Aceasta este a doua funcþie esenþialã a semnelor liturgice, în
general, ºi a cântului sacru, în special. Este ºi ea scoasã în evidenþã de
constituþia liturgicã: 

Cântul sacru a fost proslãvit atât de Sfânta Scripturã, cât ºi de sfinþii pãrinþi

ºi de pontifii romani, care, în vremea din urmã, începând cu Pius al X-lea, au

subliniat cu tãrie funcþia de slujire (munus ministeriale) a muzicii sacre în

serviciul divin. De aceea, muzica sacrã va fi cu atât mai sfântã cu cât va fi mai

strâns legatã de acþiunea liturgicã, fie exprimând mai plãcut rugãciunea sau

favorizând unitatea, fie contribuind la o mai mare solemnitate a riturilor sacre

(...) Episcopii ºi ceilalþi pãstori sufleteºti vor veghea cu atenþie ca, în orice

acþiune sacrã celebratã cu cânt, întreaga adunare a credincioºilor sã-ºi poatã

manifesta propria participare activã (SC 12-13).

Dintre papii ce au subliniat funcþia de slujire a muzicii sacre e amintit
numai Pius al X-lea, care, în motu proprio Tra le sollecitudini, din 1903,
numeºte muzica „umile ancella” (slujitoare umilã). Meritã sã fie amintiþi
ºi ceilalþi papi. Pius al XI-lea, în constituþia apostolicã Divini cultus
sanctitatem din 1928, o defineºte „serva nobilissima” (slujitoarea
preanobilã), iar Pius al XII-lea, în instrucþiunea Musicae sacrae disciplina,
din 1955, o numeºte „sacrae liturgiae quasi administra” (slujitoarea sfintei
liturgii). Aceastã funcþie de slujire distinge muzica sacrã de muzica
liturgicã. Funcþie de slujire a cui? A poporului lui Dumnezeu, a
comunitãþii care celebreazã. Frumuseþea unei bucãþi muzicale, faptul cã
încântã urechile, cã place poporului nu e de ajuns. Muzica ce nu þine cont
de comunitatea prezentã, consideratã doar ca auditoriu, care face artã
pentru artã, care îºi reclamã propria autonomie în numele artei, care îºi
subordoneazã liturgia, folosind-o ca simplu pretext de afirmare – muzicã
pe fond liturgic, oricât ar fi de performantã sub aspect artistic –
interpretativ, nu mai este muzicã liturgicã, ci, mai degrabã, muzicã
anarhicã, deoarece, din slujitoare umilã a liturgiei, se transformã în
stãpâna liturgiei. Muzica în liturgie nu este reprezentaþie sau spectacol.
Ea e sursã de comuniune cu Dumnezeu ºi cu fraþii, expresie a rugãciunii
ºi legãturã a solidaritãþii. Ea trebuie sã-i ajute pe credincioºi sã se roage
cântând într-un singur glas. Mai ales dupã introducerea polifoniei, adesea,
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papii, în reformele muzicale pe care le-au înfãptuit, au izgonit din liturgie
muzica devenitã spectacol de operã, care reducea credincioºii la tãcere, la
condiþia de spectatori muþi. Muzica spectacol în bisericã face cele mai mari
deservicii liturgiei ºi poporului creºtin.

Dacã adunãrile noastre nu mai simt nevoia sã-ºi uneascã glasurile împreunã,

e semn cã au pierdut simþul fraternitãþii chiar pe plan pur uman. Dar mai

înseamnã cã chiar credinþa lor este închisã într-o atitudine individualistã care

îi împiedicã sã-ºi trãiascã marele ideal al unitãþii creºtine. Paul al VI-lea a spus

în aceastã privinþã: „Dacã poporul nu cântã, pãrãseºte biserica; ºi dacã

pãrãseºte biserica, pierde credinþa”. ªi a mai spus: „Când cântarea poporului

slãbeºte, se rãceºte credinþa” .5

Muzica are menirea de a favoriza unitatea în credinþã ºi iubire ºi de a
încerca sã înlãture separarea ºi inegalitatea dintre credincioºi. Or, dacã
responsabilii cu cântarea: corul, schola cantorum, dascãlul, soliºtii,
dirijorul, monopolizeazã cântarea în bisericã, interpreteazã mereu melodii
necunoscute ºi grele pentru popor, sau cântã ei pe voci chiar ºi
rãspunsurile destinate poporului, pe un ritm care intenþionat eliminã
participarea poporului spre a nu bruia corul, aceºti responsabili
iresponsabili, în încercarea lor de a-ºi etala virtuozitatea, calitãþile lor
interpretative, fac cele mai mari deservicii liturgiei ºi poporul e privat de
un drept al sãu fundamental ºi provoacã dezbinare în poporul lui
Dumnezeu.

Muzica trebuie sã încurajeze participarea activã a credincioºilor la
slujbele sfinte. Dar ar fi greºit sã se creadã cã participarea activã
înseamnã dezlãnþuire freneticã a glasurilor, urlete, instrumente muzicale
asurzitoare, difuzoare date la maximum. Aceste elemente caracterizeazã
muzica dionisiacã, orgiacã, lascivã, pe care o întâlnim în discoteci ºi la
festivalurile de muzicã rock. Participarea activã în liturgie nu se mãsoarã
în decibeli. Cea mai activã participare la celebrãrile liturgice se realizeazã
în momentele de tãcere sacrã destinate unirii intime ºi personale cu
Dumnezeu. Cântarea sacrã în liturgie trebuie sã se nascã din aceastã
tãcere, de aceea, ea nu poate fi decât o cântare dulce, suavã, potolitã,
însufleþitã, dar nu pasionalã, nu violentã, nu freneticã.

În discursul amintit mai înainte, cardinalul Ratzinger recurge la o
observaþie a lui Mahatma Gandhi. Gandhi scoate în evidenþã trei spaþii
ale vieþii în comun, fiecare dintre aceste trei spaþii vitale oferind un mod

 L. BORELLO, „Alcune norme generali”, în Musica sacra e azione pastorale, Torino 1967,5

41-42.
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propriu de a fi. În mare trãiesc peºtii care tac. Pe pãmânt trãiesc
animalele care rag ºi urlã. În vãzduh trãiesc pãsãrile care cântã. Mãrii îi
aparþine tãcerea, pãmântului, urletul, cerului, cântarea. Omul aparþine
tuturor acestor spaþii vitale: poartã în el profunzimea mãrii, greutatea
pãmântului ºi înãlþimea cerului. De aceea, posedã toate cele trei însuºiri:
sã tacã, sã urle ºi sã cânte. Omului modern, lipsit de dimensiunea
transcendentã, se pare cã nu i-a mai rãmas decât sã urle. Liturgia
adevãratã, liturgia comuniunii sfinþilor, îl repune pe om în plinãtatea
fiinþei sale: îi redã profunzimea ºi înãlþimea, tãcerea ºi cântarea. Îl învaþã
sã se scufunde în adâncurile tãcute ale inimii sale, îl învaþã sã zboare,
pentru ca, eliberat de instinctele primare care îl þin legat de pãmânt, sã
poatã cânta cu îngerii din înãlþimi.

Rezultã din cele de mai sus cã orice muzicã liturgicã trebuie sã fie
muzicã religioasã, adicã sã exprime raportul omului cu Dumnezeu, ºi
totodatã sã fie muzicã sacrã, adicã sã exprime raportul omului cu
Dumnezeu în cadrul unei religii concrete, istorice, revelate sau care se
considerã revelatã. Dar nu orice muzicã religioasã sau sacrã este ºi
liturgicã, chiar dacã este de inspiraþie creºtinã autenticã; dacã ea nu poate
îndeplini funcþia de slujitoare a comunitãþii adunate pentru celebrare, ea
nu poate fi liturgicã. Aºa e cazul unor misse clasice ale unor compozitori
celebri, oratorii, concerte etc. Biserica preþuieºte aceste compoziþii
religioase ºi face în favoarea lor o concesie: sã fie reprezentate în bisericã,
dar în afara celebrãrilor liturgice.

Un document al Congregaþiei pentru Cultul Divin din 6 decembrie 1987
stabileºte condiþiile pentru admiterea concertelor în biserici: sã nu se
piardã din vedere cã biserica este casã a lui Dumnezeu, loc sfânt ºi în
afara celebrãrilor liturgice; sã fie admise numai opere muzicale religioase,
nu profane; sã se cearã în scris aprobarea episcopului printr-o cerere în
care sã se specifice ziua ºi ora concertului, programul cu operele ºi numele
autorilor; cântãreþii ºi muzicanþii nu vor ocupa prezbiteriul; vor avea o
þinutã decentã ºi un comportament vrednic de lãcaºul sfânt; sfântul
Sacrament va fi dus într-un loc de cinste; intrarea la concert va fi gratuitã.

5. Câteva norme de ordin general

Conciliul al II-lea din Vatican ºi documentele ulterioare ale Bisericii
care reglementeazã cântul sacru în liturgie în spiritul Conciliului dau o
serie de dispoziþii care, dacã sunt puse în practicã, fac ca muzica sã-ºi
atingã finalitatea ei de slujitoare a poporului creºtin, care este aceea de a
promova unitatea, solidaritatea, coeziunea comunitãþii, de a da un impuls
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participãrii active, de a înãlþa inimile într-o rugãciune mai înflãcãratã.
Iatã câteva dintre ele.

E necesar ca nu numai în comunitãþile locale, dar chiar pe plan
naþional, poporul sã aibã un repertoriu minim de cântãri comune pe care
sã le cunoascã toþi ºi pe care sã le poatã cânta toþi cu ocazia unor celebrãri
la care iau parte comunitãþi ºi grupuri diferite. Dacã fiecare comunitate
ºi fiecare grup are cântãrile ei proprii: copiii, cântãrile lor, tinerii,
cântãrile lor, comunitãþile cãlugãreºti ºi miºcãrile religioase, cântãrile lor,
la celebrãrile mai mari, cântarea liturgicã, în loc sã fie instrument de
comunicare, devine instrument de diviziune, în loc sã uneascã ºi sã
realizeze fuziunea inimilor ºi a glasurilor, dezbinã adunarea care
celebreazã ºi împiedicã participarea activã.

Folosirea la slujbele religioase a muzicii înregistrate pe bandã de
casetofon ar însemna sã se transforme liturgia în spectacol, iar
comunitatea chematã sã se roage ºi sã cânte ar fi transformatã într-o
comunitate de spectatori muþi chemaþi la o audiþie muzicalã. Muzica
liturgicã are drept scop sã-i însufleþeascã pe credincioºi, sã le uneascã
glasurile spre a-l preamãri pe Dumnezeu cu o singurã inimã ºi un singur
suflet. Or, aparatele ce reproduc muzica în bisericã sunt moarte; nu au
nici suflet, nici inimã ca sã-i cânte lui Dumnezeu. Cel mult, ar putea fi
pusã o muzicã abia perceptibilã în momentul de pauzã sacrã dupã predicã
sau la împãrtãºanie, care sã favorizeze meditaþia ºi adoraþia credincioºilor
ºi nu sã le distragã atenþia tocmai în aceste momente atât de importante.

Corul ºi dascãlul trebuie sã anime poporul la cântare, nu sã-l
înlocuiascã sau sã-l împiedice. Între credincioºi, un oficiu liturgic propriu
îl exercitã schola cantorum sau corul cãruia îi revine sarcina de a se ocupa
de buna executare a pãrþilor care îi sunt rezervate, dupã diferite genuri
ale cântãrii, ºi sã înlesneascã participarea activã a credincioºilor la
cântare. Ceea ce se spune despre schola cantorum e valabil, de asemenea,
cu adaptãrile care se impun, ºi pentru ceilalþi muzicanþi, în special pentru
organist.

E bine sã fie un cântãreþ sau un dirijor de cor care sã conducã ºi sã
susþinã cântarea poporului. Mai mult, când lipseºte corul, îi revine unui
cântãreþ sarcina de a conduce diferitele cântãri, lãsând poporul sã
participe la pãrþile care îi revin .6

Locul cântãreþilor trebuie sã fie fixat în aºa fel încât sã aparã rolul lor
de animatori ai cântãrii poporului ºi sã se vadã cã ei constituie o parte a
comunitãþii care celebreazã ºi nu sunt ca niºte lãutari tocmiþi sã cânte la

 Cf. Liturghierul Roman, Institutio generalis Missalis Romani, nr. 103-104.6
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o petrecere. Evident, locul lor cel mai potrivit este aproape de altar, în faþa
poporului, nu în spatele lui, sus .7

Cântul gregorian este cântul propriu liturgiei romane ºi în celebrãrile
liturgice trebuie sã ocupe primul loc. Dar nu sunt excluse nici celelalte
genuri de muzicã sacrã, mai ales cele polifonice, cu condiþia sã fie
conforme cu spiritul acþiunii liturgice. Se poate folosi, dar în mod
inteligent, ºi cântul religios popular, respectându-se normele ºi
prescrierile rubricilor (cf. SC 116-118). Din pãcate, constatãm cã,
împotriva voinþei Conciliului, cântul gregorian a fost aproape definitiv
abolit, spre a fi înlocuit cu alte cântãri.

În Biserica Latinã, orga rãmâne instrumentul muzical tradiþional. Alte
instrumente pot fi admise în cultul divin numai cu aprobarea episcopului
(cf. SC 120). Biserica a avut grijã sã nu admitã instrumente muzicale
zgomotoase: instrumente de percuþie, tobã, baterie, pian etc.

Orga ºi celelalte instrumente muzicale trebuie sã tacã în timp ce
preotul rosteºte sau cântã pãrþile prezidenþiale la Liturghie; parte
prezidenþialã este ºi Prefaþa.

Orga ºi celelalte instrumente muzicale sã fie folosite cu reþinere în
Advent ºi numai pentru susþinerea cântãrii în Postul Mare. Excepþie fac
duminica Laetare (a IV-a din Postul Mare), solemnitãþile ºi sãrbãtorile .8

O atenþie cuvenitã trebuie acordatã muzicii sacre în þãrile de misiuni.
Liturgia trebuie sã þinã cont de mentalitatea ºi tradiþia muzicalã a acestor
popoare (cf. SC 119). Dar ar fi ridicol ca, în numele înculturãrii ºi
adaptãrii, sã se introducã în liturgia din România muzicã sau alte gesturi
liturgice care þin de tradiþiile ºi de civilizaþia popoarelor africane.

Pentru a nu se transforma liturgia în spectacol, nu se admite cântarea
solo sau duet: se admite numai atunci când cântarea solo sau duetul
alterneazã cu un refren pe care îl cântã tot poporul.

6. Norme privind cântarea la Liturghie

Cum cântul liturgic priveºte, în primul rând, Euharistia, sunt necesare
câteva precizãri legate de cântul în cursul sfintei Liturghii.

Sunt trei cântãri destinate sã însoþeascã cele trei procesiuni ale
Liturghiei: la intrare, la ofertoriu ºi la împãrtãºanie. Aceste cântãri pot fi
înlocuite cu alte cântece luate din Colecþia de cântãri aprobatã de
Conferinþa Episcopalã, cu condiþia sã fie inteligent alese ºi sã corespundã

 Cf. Liturghierul Roman, Institutio generalis Missalis Romani, nr. 312.7

 Cf. Liturghierul Roman, Institutio generalis Missalis Romani, nr. 313.8
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naturii sãrbãtorii ºi momentului respectiv al Liturghiei. De pildã, nu are
ce cãuta un cântec în cinstea Maicii Domnului la împãrtãºanie. Antifonul
de la intrare ºi cel de la împãrtãºanie din Liturghier se omit când se
cântã; altminteri, se citesc, cel de la intrare dupã ce preotul salutã
poporul, cel de la împãrtãºanie înainte de împãrtãºania poporului. La
împãrtãºanie nu este prevãzutã vreo rugãciune comunitarã a poporului.
Dupã cântecul de însoþire a procesiunii, se poate face o pauzã în care
credincioºii sã-ºi facã în tãcere rugãciunea personalã, dupã care poate
urma un cântec de mulþumire .9

Celelalte cântãri: Kyrie eleison, Mãrire, Psalmul responsorial (cu
excepþia refrenului), Crezul, Sfânt ºi Mielul lui Dumnezeu, nu pot fi
înlocuite cu alte cântãri, nici cu cele din colecþia aprobatã de Conferinþa
Episcopalã, ci trebuie cântate cu textul din Liturghierul Roman. E un
obicei cvasi-general ca, în special la Crãciun ºi la Paºti, în locul acestor
cântece cu text fix sã se cânte colinde, respectiv cântece de Înviere: e un
abuz grav ºi o mutilare a Liturghiei. Existã o singurã excepþie prevãzutã
în Directorium-ul Congregaþiei pentru Cultul Divin din 1973: la
Liturghiile pentru copii, Mãrire, Crezul, Sfânt ºi Mielul lui Dumnezeu pot
fi cântate pe texte adaptate pentru copii, fãrã ca traducerea lor sã
concorde sutã la sutã cu textul latin. Textele folosite trebuie aprobate de
Conferinþa Episcopalã.

Toate cântecele menþionate mai sus pot fi executate numai de schola
cantorum sau de cor, când e vorba de muzicã polifonicã, dar acest lucru
trebuie sã aibã caracter de excepþie: la sãrbãtorile mari ºi la ocaziile
deosebite. Dacã acest lucru se întâmplã frecvent, poporul e redus la tãcere,
iar corul, monopolizând cântarea, transformã Liturghia în spectacol la
care credincioºii sunt obligaþi sã asiste pasiv.

Practic, pot fi cântate toate pãrþile Liturghiei. E pãcat cã nu se cântã
mai nicãieri Canonul sau mãcar cuvintele instituirii ºi prefacerii. Dar nu
toate pãrþile Liturghiei au aceeaºi importanþã pentru cântare. Existã o
ierarhie a importanþei de care trebuie þinut cont în alegerea pãrþilor
cântate atunci când nu se cântã Liturghia în întregime.

Pentru o participare activã la Liturghie, contribuie în cea mai mare
mãsurã cântarea aclamaþiilor ºi a rãspunsurilor în dialogurile dintre
celebrant ºi popor. Aclamaþia corespunde în vorbirea obiºnuitã strigãtului
care exprimã sonor un sentiment sau o stare sufleteascã intensã: bucurie,
durere, uimire, teamã etc. Fiind destinate poporului, din natura lucrurilor,

 Cf. Liturghierul Roman, Institutio generalis Missalis Romani, nr. 86-87.9
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este exclus ca aclamaþiile sã fie cântate polifonic, cãci ºi-ar pierde
spontaneitatea ºi intensitatea. Nu s-a pomenit vreodatã ca la un miting,
la o manifestaþie, la un meci, mulþimea sã strige pe voci, polifonic: „Ura!
hoþii! Jos comunismul! Hai Dinamo!” etc.

Ordinea alegerii cântãrilor, þinând cont de importanþa lor, este
urmãtoarea:

1. Aleluia, Sfânt (cu Prefaþa ºi dialogul introductiv), Amin (la sfârºitul
doxologiei „Prin Cristos...”); refrenul la psalmul responsorial; cântarea
procesionalã la împãrtãºanie. 

2. Misterul credinþei ºi aclamaþia; dialogurile cu celebrantul sau alþi
slujitori; Tatãl nostru; ritul penitenþial; Mielul lui Dumnezeu; cântecul la
intrare; cântecul de mulþumire dupã împãrtãºanie.

3. „Cãci a ta este împãrãþia...”; Crezul; rugãciunea credincioºilor;
cântecul la ofertoriu; cântecul final.

Cântecul final nu este prevãzut în normele liturgice, dar dacã se cântã,
nu contravine nici spiritului, nici literei reformei liturgice.

Printr-o cântare autenticã, rugãciunea devine un imbold pentru
credinþã, iar credinþa, un imbold pentru înnoirea vieþii: lex orandi devine
lex credendi, iar lex credendi devine lex vivendi. Cântecul devine viaþã, iar
viaþa devine cântec plãcut Domnului.

Cântaþi-i Domnului o cântare nouã. Dezbrãcaþi-vã de omul vechi, învãþaþi o

cântare nouã. Nou este omul, nou este Testamentul, nouã este ºi cântarea. Nu

o învaþã decât oamenii noi, reîntineriþi prin har ºi aparþinând de acum Noului

Testament care este împãrãþia cerurilor. Orice iubire a noastrã dupã el suspinã

ºi cântã o cântare nouã. Cântã întru bucurie. E propriu cântãrii întru bucurie

sã traducã în sunete nearticulate inefabilul care se naºte în inimã. Cui i se

potriveºte aceastã manifestare de bucurie inefabilã, dacã nu lui Dumnezeu cel

inefabil? Inima ta sã se bucure fãrã cuvinte ºi cântarea ta sã nu cunoascã

hotare în a exprima profunzimea bucuriei tale .10
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 DUMNEZEU ÎN MUZICA LUI HÄNDEL ªI BACH

Gabriela ENÃªESCU
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaºi

Cine nu iubeºte natura, nu iubeºte nici muzica, iar acele peisaje ce nu ne

trezesc reprezentãri muzicale nu pot fi amintiri. Cel ce n-a rãtãcit transportat

ºi melancolic prin parcuri nu va înþelege graþia mozartianã. Înserãri grave fãrã

Brahms? Sau monumentalul naturii fãrã Beethoven? Muzica are un caracter

cosmic. Fãrã dragoste de naturã, ne lipseºte baza pasiunii muzicale .1

M-am gândit de multe ori la o definiþie a muzicii ºi cred cã aceasta nu
poate fi datã decât dacã îl cunoºti pe Dumnezeu. În acelaºi timp, poþi face
cunoºtinþã cu Creatorul ajutat fiind de muzicã. Am gãsit o împletire între
muzicã ºi Dumnezeu, o împletire care, de cele mai multe ori, dã rãspuns
unor probleme existenþiale ale vieþii ºi care ne înfãþiºeazã pânã în cele mai
mici detalii controversata naturã umanã. 

Dumnezeu te împinge spre muzicã, spre aceastã artã fericitã care nu
poate fi conturatã, ci poate fi numai simþitã, ºi orice încercare de
materializare a muzicii face ca aceasta sã se volatilizeze, sã înceteze sã
existe atunci când cineva încearcã sã-i gãseascã un conþinut. Nu poþi
cunoaºte muzica în toatã amploarea ei, pentru ca ea se învãluie într-o
enigmã pe care nu mulþi o pot desluºi. Uneori, încercãm sã pãtrundem
prin aºa-numita perdea de mister ºi sã ne lãsãm sufletul inundat de
mãreþia ºi frumuseþea nobilã a muzicii, cãci ea are talentul de „a atinge
sufletul fãrã a strãpunge corpul” . Ne trebuie însã curaj. Curajul de a-l2

lãsa pe Dumnezeu sã dirijeze orchestra sufletului. Curajul de a-l lãsa pe
Dumnezeu sã îmbine toate calitãþile frumoase ale unui suflet nobil într-o
compoziþie care sã ne sensibilizeze, care sã ne facã mai oameni, care sã ne
determine sã înþelegem cã, fãrã credinþã, fãrã dragoste, fãrã bucurie, fãrã
speranþã, clipa ce o trãim nu existã. Muzica dã dimensiune vieþii.
Ascultând-o, orice suflet însetat de Dumnezeu are bucuria de a lua contact
cu Fiinþa supremã. O bucurie extraordinarã inundã acea parte din noi care
nu poate fi materializatã, atunci când îi ascultãm pe marii compozitori ai
lumii: Mozart, Verdi, Beethoven, Bach, Händel, Fauré…

 Emil CIORAN, Lacrimi ºi sfinþi, Humanitas, Bucureºti 2001, 16.1
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Muzica ne face sufletul sã vibreze ºi, de cele mai multe ori, poate fi
folositã ca un balsam pentru tot ce este „negru”. ªi nu întâmplãtor
Dumnezeu a fãcut ca fiecare compozitor sã dezvãluie, la un anumit
moment de-a lungul veacurilor, o parte a drumului spre credinþã ºi
mântuire. 

*****

Pe Händel l-am descoperit ca pe un colos al muzicii, plãmãdit parcã
dintr-un material preþios inalterabil, care a pecetluit cu creaþia sa titanicã
epoca Barocului.

Mult timp, artiºtii ºi umaniºtii au încercat sã fixeze normele ºi
canoanele frumuseþii ºi eleganþei, recuperând antichitatea clasicã. Barocul
marcheazã, în schimb, depãºirea curajoasã a acestor limite. Artã a
efectelor extreme, Barocul cautã minunea spectacolului neprevãzut, dar
e gata sã se cufunde, cum nu se mai fãcuse pânã atunci, în profunzimile
sufletului omenesc. În muzicã s-a manifestat în grandoarea polifoniei,
deseori supraîncãrcatã, în ornamentaþia melodiilor, în mãreþia ºi
amploarea lucrãrilor create.

Händel a operat faza de sintezã creatoare în epoca Barocului. Atât în
timpul vieþii lui, dar mai cu seamã dupã dispariþia sa, a fost considerat
unul dintre cei mai mari compozitori germani, unul dintre marii creatori
de capodopere muzicale din lume. Fiul unui chirurg ºi bãrbier (care avea
ambiþia ca fiul lui sã devinã jurist), Händel a absolvit Universitatea din
Halle, localitate în care s-a nãscut la 23 februarie 1685. Pentru cã tatãl
sãu ºtia cã muzicienii nu câºtigau prea bine, s-a opus oarecum ca G. F.
Händel sã studieze muzica sau, mai bine zis, i-a tolerat niºte studii
particulare pentru care însã bãiatul s-a dovedit extrem de dotat,
dedicându-se mai mult clandestin vieþii muzicale. Tânãrul Händel
cunoºtea destul de bine latina ºi putea sã se exprime corect în francezã,
italianã ºi englezã, limbi pe care le vorbea cu un uºor accent german. Ca
înfãþiºare atrãgea vrând-nevrând atenþia: de o talie supranormalã,
englezii îl numeau „Omul Munte”, prezenþa sa se impunea nu numai din
cauza staturii, ci ºi a mersului sigur ºi maiestos, care trãda o conºtiinþã
clarã a þelului urmãrit, o hotãrâre neînfrântã de a-l atinge, o probitate
ireproºabilã în alegerea mijloacelor întrebuinþate în acest scop. Händel s-a
remarcat ºi prin sonoritatea glasului sãu puternic, dar ºi printr-o voce
foarte plãcutã de bariton. ªtia sã cânte la mai multe instrumente, dar în
mod deosebit prefera orga, clavecinul ºi vioara.
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Atent la manifestãrile epocii, Händel va înregistra, cu o excepþionalã
siguranþã de discernãmânt, tot ce se producea valoros în muzicã în orice
colþ al lumii. Contactul cu micii burghezi, cu marile personalitãþi ale
muzicii, artei ºi literaturii engleze, cu cardinali romani, prinþi germanici
ºi regi britanici, cu micii pastori anglicani sau vânzãtori de cãrbuni ºi
tâmplari iubitori de muzicã, i-a permis sã perceapã pulsul epocii, sã-i
desluºeascã aspiraþiile ºi, pânã la sfârºit, sã-ºi formeze gustul pentru
frumosul muzical, chiar dacã la început pãrea a i se supune. Muzica lui
Händel dezbate marile probleme ale omenirii ºi a locului omului în
univers, ajungând la concluzia cã dragostea este mai puternicã decât
moartea, cã e nevoie de toleranþã politicã ºi religioasã, cã orgoliul ºi
gelozia au constituit sfârºitul civilizaþiilor.

Culmea artisticã a creaþiilor lui Händel o constituie, fãrã îndoialã,
monumentalele sale oratorii, compozitorul punând bazele tiparului clasic
al acestui gen care, pentru prima datã în istoria muzicii, apare plin de
mãreþie epicã, de vigoare ºi de dramatism.

Încununarea genului oratorial este reprezentatã de cea mai mare
capodoperã sacrã – oratoriul Messiah, acesta reuºind sã se impunã printr-
o arhitecturã muzicalã uniformã ºi perfect echilibratã. Händel transpune
în termeni alegorici elanul nãdejdii ca suport indispensabil al vieþii
omeneºti. 

Cât timp a compus Messiah, Händel s-a transpus în cer. El însuºi a mãrturisit

cã, numai dupã ce a terminat, ºi-a dat seama cã trãieºte pe pãmânt. ªi cu toate

acestea, în comparaþie cu Bach, Händel este în lume. Ceea ce la Bach e divin,

la Händel e eroic. Amploarea terestrã este nota specificã händelianã. Reflexele

cerului sunt totuºi prezente în toatã opera lui – o transfigurare din afarã.

Elanurile în imanenþã se dilatã pânã la o vibraþie care asociazã cosmicul cu

transcendentul .3

*****

„Când îl asculþi pe Bach, vezi cum se înfiripã Dumnezeu. Cãci muzica
lui este generatoare de Divinitate. O viziune plasticã a fiinþei divine þi se
desfãºoarã în faþã ºi creºte Dumnezeu sub ochii tãi” .4

Provenind dintr-o familie de muzicieni – organiºti ºi cantori stabiliþi în
Turingia din secolul al XVI-lea –, compozitorul german Johann Sebastian
Bach s-a nãscut la 23 martie 1685, în acelaºi an cu Händel. A fost ultimul

 Emil CIORAN, Lacrimi ºi sfinþi, 18.3
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dintre cei opt copii ai lui Johann Ambrosius Bach, muzician al oraºelor
Erfurt, Eisenach ºi Elisabeth Lämmerhirt. Johan Sebastian ºi-a absolvit
cu strãlucire studiile gimnaziale la Eisenach. Dupã moartea tatãlui sãu,
Bach ºi-a continuat studiile de culturã generalã la liceul din Ohrdruf, iar
muzica a studiat-o cu fratele sãu. La 15 ani, datoritã vocii sale frumoase,
a fost admis în ºcoala de muzicã din Lüneburg; conform statutului, coriºtii
trebuiau sã fie „nãscuþi în familii sãrace, fãrã nici un fel de resurse, dar
sã aibã o voce bunã”.

Abordeazã de-a lungul vieþii toate genurile muzicale, în afarã de operã,
deºi multe episoade ale cantatelor lui se apropie, ca spirit, de aceasta. Aºa
cum se obiºnuia în epocã, creaþia lui cuprinde aproape în întregime lucrãri
de circumstanþã, strâns legate de exigenþele postului pe care îl ocupa
(pedagog, compozitor ºi organist).

Bach... nu exprima sentimente, ci servea cerul. Muzica adormea patimile ºi

pãmântul, iar în locul lor, un calm de contemplaþie te ridica peste golurile

creaþiunii, într-o melancolie divinã, strãinã de oameni, dar nu de regrete. Pe

acea vreme, uºor îþi puteai da drumul în Dumnezeu, uºor te puteai scufunda

în el, anesteziindu-þi astfel umanitatea .5

Muzica lui Bach este ca o licoare pe care un suflet o bea ca sã-ºi
potoleascã setea de contopire cu Creatorul. Din primele acorduri ale unei
cantate, îl iei pe Dumnezeu de mânã ºi pãºeºti în nemurire. Este cel mai
plãcut mod în care omul poate trece dincolo fãrã a fi constrâns de acea
stare, de acel cuvânt sau, pur ºi simplu, de acel gând – moartea. Sufletul
trece necenzurat în acel bine unde nu sunt patimi ºi orgolii, unde nu existã
teamã ºi minciunã, unde suferinþa ºi agonia nu au puterea de a distruge
acel ceva pe care Dumnezeu îl vrea de la fiecare dintre noi – adevãrul.

Bach nu a fost un creator de forme sau de genuri, ci le-a reluat pe cele
lãsate moºtenire de predecesori, lãrgindu-le considerabil, atât pe plan
structural, cât ºi expresiv, ducându-le la un grad de perfecþiune ºi
universalitate necunoscut înaintea lui. Creaþia lui Bach se distinge printr-
un caracter polifonic evident, care merge în paralel cu claritatea ºi bogãþia
melodicã. Se poate vorbi, în acest sens, de o sintezã a elementelor
germanice ºi italiene; asta, fãrã a uita influenþele franceze, asimilate ºi
puse în valoare remarcabil, mai ales în suitele sau uverturile pentru
orchestrã. Dacã Bach a fost moºtenitorul lungii tradiþii polifonice
occidentale, el ºi-a asumat în paralel ºi marea revoluþie a secolului al
XVII-lea (reducerea structurii sonore la o melodie acompaniatã de un bas),

 Emil CIORAN, Lacrimi ºi sfinþi, 153.5
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originalitatea lui esenþialã fiind însã aceea de a fi plasat la rãscrucea celor
douã cãi. Acesta este motivul pentru care el nu a avut un urmaº muzical
direct. 

Muzica pentru orgã l-a preocupat pe Bach de-a lungul întregii vieþi. A
scris în jur de 250 de lucrãri pentru orgã, fie având la bazã coralul luteran,
fie motive melodice originale. În cazul lucrãrilor pentru orgã, fuziunea
elementelor de provenienþe diverse, caracteristicã operei sale în general,
este ºi mai evidentã. Bach a compus mai mult de 150 de corale pentru
orgã, pe care le-a grupat în patru mari culegeri. La polul opus faþã de
corale, fanteziile, toccatele, preludiile ºi fugile sunt pagini de mare
strãlucire, ilustrând elementele decorative ale cultului.

Muzica vocalã a lui Bach, ca, de altfel, ºi muzica sa instrumentalã, este
dominatã de coral, cântarea de bazã a muzicii luterane. Coralele sunt
prezente în motete, în oratorii, în patimi ºi, mai ales, în cantate, gen care
provine direct din coral.

Dupã un oratoriu, o cantatã sau o pasiune, trebuie sã existe Dumnezeu.

Altcum, toatã muzica lui Bach este o iluzie sfâºietoare, ea fiind mult prea

nedefinibilã pentru a o degrada într-un deliciu estetic. Ce va fi fost pe vremuri

prin ceruri nu se ºtie. Doar de la Bach încoace existã Dumnezeu .6

*****

Am ales aleatoriu doi coloºi ai muzicii sacre, pentru a scoate în
evidenþã talentul unor oameni care, prin compoziþiile lor, l-au atins pe
Dumnezeu. Au caracterizat viaþa, prin muzicã, aºa cum este ea: plinã de
bucurii, de frãmântãri, de idealuri, de neajunsuri, de zile albe sau zile
negre, de frumosul care ne înconjoarã ºi pe care nu-l observãm, neavând
timp pentru el.

Muzica pentru un om este o ºansã. Este o ocazie de a-ºi înnobila fiinþa,
de a percepe lumea într-o altã culoare. Este o forma de comunicare
superioarã între oameni. „Nu poþi cunoaºte un om decât dupã nivelul la
care s-a ridicat muzica în sufletul lui” . Îmbãtat de muzicã, sufletul devine7

mai sensibil, mai vulnerabil. Muzica îi ajutã pe oameni sã plângã.
„Prea puþini cunosc genealogia lacrimilor. Cãci de ar cunoaºte-o, nu ar

mai zice: eu, ci Dumnezeu. Nu cã el ar fi izvorul lacrimilor – ochii lui sunt

 Emil CIORAN, Lacrimi ºi sfinþi, 66.6
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umeziþi doar de rãsuflarea muritorilor –, ci noi nu putem plânge decât în
el. Toate lacrimile ce curg din Dumnezeu sunt ale noastre” .8

De multe ori plângem. Plângem de bucurie, plângem din cauza tristeþii
care ne copleºeºte, plângem la auzul muzicii care, la un anumit moment,
face sã iasã la suprafaþã sãmânþa purã din noi. Dar ce este o lacrimã? Un
strop de apã apãrut o datã cu existenþa noastrã? Un mod de a convinge pe
cineva de o realitate? Sau „criteriul adevãrului în lumea sentimentelor” ?9

Poate cã nu am descoperit încã o definiþie, pentru cã de multe ori
lacrimile ne iau pe nepregãtite ºi nu pot fi controlate. Cea mai bunã ocazie
de a ne convinge de valoarea ºi de adevãrul unei lacrimi este aceea de a
merge într-o catedralã ºi de a observa oamenii care plâng atunci când le
este încântat auzul de muzica lui Bach, Händel, Mozart... Acele lacrimi
apãrute din adâncul fiinþei au poate cea mai mare valoare. Credincioºii
ascultã muzicã ºi oferã muzicã – muzica lacrimilor.

„Dacã ar dispãrea muzica, toate bucuriile ºi durerile pãmântului n-ar
putea stoarce o lacrimã de esenþa celei izvorâte din ea” .10

Vine un moment în viaþã când ne desprindem – pregãtiþi mai mult sau
mai puþin pentru eternitate. ªi într-o secundã se deruleazã întreaga
istorie. Totul rãmâne aici. Dar nu suntem singuri. Ducem cu noi o
încãrcãturã inestimabilã: muzica ºi Dumnezeu.

 Emil CIORAN, Lacrimi ºi sfinþi, 87.8
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FILE DE ARHIVÃ

DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA 
ªCOLILOR DE DASCÃLI DIN MOLDOVA

Dr. Dãnuþ Doboº

Pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea, pregãtirea dascãlilor în Moldova
fusese realizatã în plan local de unii parohi talentaþi, iar pânã în 1875, de
cãtre ªcoala de Dascãli (cantori) de la Sãbãoani. Deschiderea cursurilor
ªcolii de Dascãli de la Hãlãuceºti în 1898 rãmâne un moment important
în istoria Bisericii noastre locale, aceastã ºcoalã având misiunea de a
pregãti tineri pentru oficiile de organist, cântãreþ ºi catehet . De1

menþionat faptul cã ºcoala a funcþionat pânã la data închiderii (1916) în
conformitate cu o programã gimnazialã pentru patru ani de studiu, iar la
aceastã ºcoalã au susþinut examenul final ºi unii candidaþi la dãscãlie,
pregãtiþi în particular de unii parohi .2

Dintre foarte puþinele documente pãstrate în arhive privitoare la
aceastã instituþie ºcolarã, le prezentãm cititorilor pe cele care au stat la
baza organizãrii ºi funcþionãrii ºcolii. Astfel, principiile generale dupã care
a fost condusã ºi organizatã ºcoala au fost stabilite la 22 octombrie 1898,
la Iaºi, între episcopul Dominic Jaquet ºi ministrul provincial Daniele
Pietrobono (cf. documentul nr.1 Convention conclue entre l’Evêque de Iassy,
et la Province des Pères Conventuels au sujet d’une Ecole de Dascales , Iaºi3

1898). Potrivit acestei înþelegeri, ºcoala, care urma sã fie fondatã la
Hãlãuceºti, urma sã-ºi desfãºoare activitatea într-un local propriu. De
asemenea, episcopul numea profesorii ºi directorul ºcolii din rândul
minorilor conventuali, cu aprobarea superiorului provinciei. Potrivit
articolului VII al acestei convenþii, directorului ºcolii îi era interzisã
exercitarea oricãrui alt oficiu, în absenþa aprobãrii episcopului . Tot4

episcopul stabilea programa de învãþãmânt ºi disciplinele ºcolare, precum
ºi regulamentele de ordine interioarã.

 C. IGNAT, „Repere istorice privind ªcoala de Dascãli din Hãlãuceºti”, Buletin istoric 41
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La aceeaºi datã, episcopul Jaquet ºi ministrul provincial Daniele
Pietrobono au adoptat ºi primul Regulament general pentru ªcoala de
dascãli , compus din 12 articole în baza înþelegerii-convenþii de mai sus (cf.5

documentul nr. 2 Réglement général pour l’Ecole des Dascales , Iaºi 226

octombrie [3 noiembrie] 1898). Ulterior, la 27 iulie 1906, vicarul general
Iosif Malinowski i-a transmis directorului ºcolii, pr. Alfons Weber, noile
Instrucþiuni pentru direcþiune , document care cuprindea 19 articole ce7

stabileau noile reguli ºi instrucþiuni privitoare la înscrierea elevilor la
ºcoalã, cât ºi îndatoririle tinerilor absolvenþi ai ªcolii de Dascãli (cf.
documentul nr.3, Instrucþiuni pentru Direcþiune , 27 iulie 1906). Acest8

ultim aspect, conþinut în prevederile articolelor 13-19, este important
pentru a înþelege insistenþa cu care episcopul N. I. Camilli a solicitat
parohilor rapoarte cu privire la purtarea tinerilor dascãli ieºiþi de pe
bãncile ºcolii . De altfel, episcopul s-a aflat mereu în legãturã cu parohii,9

fiind interesat de observaþiile acestora în privinþa absolvenþilor ºcolii ºi a
rezultatelor primilor ani de practicã ai dascãlilor .10

În ºcoalã, pregãtirea se desfãºura pe douã planuri: intelectual ºi civil sau

uman, care se reducea la diferite practici în timpul vacanþelor, în special,

munca în agriculturã. Pe plan intelectual, se predau atât muzica religioasã,

care cuprindea orga, cântul plan ºi alte cântece, cât ºi ceremoniile, catehismul

ºi istoria Bisericii .11

La 4 septembrie 1904, în calitate de administrator apostolic al Eparhiei
de Iaºi, preotul Iosif Malinowski a adoptat Programa de studii pentru
ªcoala de dascãli din Hãlãuceºti, formatã din zece materii (Religia,
Ceremoniile, Muzica, Limba latinã, Limba românã, Istoria, Geografia,
Aritmetica, ªtiinþele naturale, Caligrafia ºi Desenul) (cf. documentul nr.
4, Programa de studii pentru ªcoala de Dascãli din Hãlãuceºti , 412

septembrie 1904). A fost adoptat totodatã ºi noul orar al ºcolii, stabilit
pentru toate materiile de studiu .13

 AERC Iaºi, Dosar 1/1898-1912, f 1.5

 AERC Iaºi, Dosar 2/1897.6

 D. DOBOª, ed., Hãlãuceºti - Sat de veche tradiþie cultural-religioasã, 242-248.7

 AERC Iaºi, Dosar 47/1905-1907.8

 AERC Iaºi, Dosar 48/1907, f. 90-91; IDEM, Dosar 45/1904-1909, f. 144-148.9

 D. DOBOª, ed., Hãlãuceºti - Sat de veche tradiþie cultural-religioasã, 223.10

 C. IGNAT, „Repere istorice privind ªcoala de Dascãli din Hãlãuceºti”, 105.11

 AERC Iaºi, Dosar 44/1093-1904.12

 AERC Iaºi, Dosar 44-1903-1904, f. 175-176.13
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O nouã Programã de studii pentru ªcoala de Dascãli a fost adoptatã la
14 iulie 1915, de episcopul N.I. Camilli (cf. documentul nr. 5, Programa de
studii pentru ªcoala de Dascãli din Hãlãuceºti , 14 iulie 1915). În14

preambulul noii programe, episcopul nota urmãtoarele: „ªcoala de Dascãli
trebuie sã aibã, înainte de toate, ca scop a da elevilor o educaþie cu
adevãrat creºtineascã ºi, de aceea, trebuie sã fie întemeiatã pe credinþã vie
ºi sfântã a lui Dumnezeu; al doilea scop al ei e de a da o instrucþiune
îndestulãtoare” .15

Noua programã conþinea doar opt materii (Religia, Ceremoniile,
Muzica, Limba latinã, Limba românã, Aritmetica, Caligrafia ºi Lucrul
manual) .16

Dupã publicarea în 1905 a Decretului nr. 157 privind introducerea în
cântul liturgic a limbii latine ºi a cântului gregorian, în baza la motu
proprio a papei Pius al X-lea din 22 noiembrie 1903, episcopul N.I. Camilli
a reformat din temelii ªcoala de Dascãli. Din pãcate, reforma cântului
liturgic a fost aplicatã diferenþiat de la o parohie la alta, în funcþie de
nivelul de pregãtire al fiecãrui dascãl. În aceste condiþii, dascãlii care nu
aplicau dispoziþiile privind cântul gregorian ºi a celui latinesc se expuneau
riscului de a fi demiºi  (cf. documentul nr. 6, Instrucþiuni asupra muzicei17

sacre ).18

În concepþia episcopului Camilli, ªcoala de Dascãli de la Hãlãuceºti
urma sã formeze ºi ajutori de nãdejde pentru parohi, iar aceºti dascãli
erau aºteptaþi sã se întoarcã în parohii, unde dascãlii locali, slab pregãtiþi,
urmau a fi înlocuiþi .19

Dupã închiderea în 1916 a ªcolii de Dascãli de la Hãlãuceºti, episcopul
Alex. Th. Cisar a dispus organizarea de adunãri ale dascãlilor, cu scopul
uniformizãrii cântecelor în parohii, precum ºi repetarea muzicii ºi a
cântului bisericesc. Aceste adunãri, pentru Districtul de Siret, au fost
coordonate în 1923 de preotul Bonaventura Morariu. La sfârºitul acestor
adunãri, dascãlii erau examinaþi asupra cântului gregorian ºi
acompaniamentului acestuia. Potrivit raportului primit în 1923 de
episcopul Cisar, cei mai mulþi dascãli uitaserã de-a lungul timpului

 AERC Iaºi, Dosar 51/1911-1915.14

 AERC Iaºi, Dosar 51/1911-1915, f. 180-181.15

 AERC Iaºi, Dosar 51/1911-1915, f. 181-183.16

 C. IGNAT, „Repere istorice privind ªcoala de Dascãli din Hãlãuceºti”, 106.17

 AERC Iaºi, Dosar 1/1877.18

 AERC Iaºi, Dosar 47/1905-1907, f. 15-17.19
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noþiunile elementare învãþate în timpul ºcolii. Mai mult chiar, unii dascãli
bãtrâni uitaserã aproape complet notele muzicale .20

În 1924, episcopul Cisar a proiectat o reformã a ªcolii de Dascãli care
funcþiona pe lângã Seminarul „Sf. Iosif” din Iaºi, iar dascãlii cu aptitudini
speciale urmau sã intre în Congregaþia Fraþilor Dascãli ºi Cateheþi, pe
care episcopul Cisar intenþiona sã o înfiinþeze în 1924 . Un ultim proiect21

din anul 1945 a fost sortit eºecului, în condiþiile începutului represiunii
comuniste.

Organizarea activitãþii dascãlilor a fost stabilitã prin Decretul din 19
martie 1908 privitor la dascãlii Eparhiei Catolice de Iaºi.

DECRET PRIVITOR LA DASCÃLII 

EPARHIEI CATOLICE DE IAªI

Nr. 1360

NICOLAE IOSIF CAMILLI

PRIN GRAÞIA LUI DUMNEZEU ªI A SFÂNTULUI SCAUN APOSTOLIC

ARHIEPISCOP-EPISCOP CATOLIC DE IAªI

ACELUIAª SCAUN APOSTOLIC NEMIJLOCIT SUPUS

PRELAT DOMESTIC AL SANCTITÃÞII SALE PAPA PIUS AL X-LEA

ASISTENT LA TRONUL PONTIFICAL

CONTE ROMAN ªI COMANDOR AL COROANEI ROMÂNIEI

CELOR DE FAÞÃ ªI VIITORI, PACE, BINECUVÂNTARE,

MÂNTUIRE ÎNTRU DOMNUL NOSTRU ISUS HRISTOS

Biserica a permis ºi permite ca , mai ales acolo unde numãrul preoþilor este1

restrâns, laicii sã-l poatã ajuta pe preot la predarea învãþãturii religioase, precum

se poate vedea ºi în enciclica Acerbo nimis, de la 15 aprilie 1905, a Preasfântului

nostru Pãrinte Papa Pius al X-lea.

Aceasta s-a întâmplat ºi la catolicii din Moldova, unde, din timpurile vechi ºi

pânã în zilele noastre, numãrul preoþilor a fost ºi este foarte mic faþã de numãrul

cel mare al catolicilor, împrãºtiaþi în atâtea localitãþi, mai ales la þarã.

 D. DOBOª, ed., Sagna. File de monografie istoricã, Sapientia, Iaºi 2003, 101.20

 D. DOBOª, ed., Sagna. File de monografie istoricã, 104.21

 S-au fãcut câteva schimbãri de cuvinte în text. De exemplu, PIU cu PIUS; DASCAL1

cu DASCÃL. S-a schimbat puþin ºi forma unor cuvinte: VIEÞEI-VIEÞII.
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De aceea, din timpurile vechi, preoþii catolici din Moldova au avut ajutãtori,

numiþi dascãli, care, pe lângã datoria de a cânta ºi a-l ajuta pe preot la sfintele

slujbe, au avut, mai presus de toate, ºi datoria de a-i învãþa catehismul pe copii ºi

pe tineri, aºa cã dascãlul a fost întotdeauna ºi un adevãrat catehet. Numele însuºi

de dascãl însemneazã învãþãtor.

Cu privire la dascãli, care au datoria de a-i învãþa pe alþii catehismul, Biserica

a dat mai multe hotãrâri.

Papa Clement al IX-lea, în constituþiunea sa, Speculatores, din 13 septembrie

1669, hotãrãºte ca cei ce au oficiul de cateheþi (dascãli) sã-ºi împlineascã datoriile

lor sub direcþiunea ºi atârnarea episcopilor, iar nicidecum sub atârnarea exclusivã

a preoþilor. Biserica voieºte, de asemenea, ca regulile de observat cu privire la

alegerea cateheþilor sã fie fãcute dupã cum va judeca mai bine episcopul în

Eparhia sa .2

În acelaºi timp, Biserica porunceºte ca episcopii sã aleagã la oficiul de catehet

bãrbaþi care sã strãluceascã prin moralitatea ºi credinþa lor . Pentru a obþine acest3

scop, ea voieºte urmãtoarele :4

a) Episcopii sã înfiinþeze ºcoli pentru cateheþi (dascãli) sub direcþiunea unui

preot.

b) Episcopii sã facã legi, spre a împiedica sã nu fie primit oricine fãrã deosebire

în slujba de dascãl.

c) Episcopii sã nu primeascã în aceastã slujbã decât numai pe aceia care au

ºtiinþã îndestulãtoare ºi au dat dovezi cã duc o viaþã cu adevãrat creºtineascã.

d) ªtiinþa dascãlilor trebuie sã se dovedeascã prin certificatele ce le vor obþine

în urma examenului, trecut în ºcoalã în fiecare an.

e) Cei ce vor fi numiþi dascãli se vor mai examina în fiecare an de un preot

înþelept, ca ei sã nu uite cele învãþate ºi, ceea ce ar fi mai rãu, sã nu amestece

cumva vreo eroare cu învãþãturile cele sãnãtoase.

f) Preoþii sã-i supravegheze pe dascãli ºi sã-i raporteze episcopului în fiecare an

asupra vieþii ºi moravurilor lor.

g) Dascãlii sã primeascã deseori sfintele taine.

În sfârºit, Biserica voieºte ca sã nu fie numiþi dascãli decât bãrbaþi care au

împlinit vârsta de 25 de ani .5

Legile privitoare la numirea ºi datoriile dascãlilor în Eparhia noastrã nu sunt

toate scrise, dar se reduc îndeobºte numai la niºte tradiþii ºi obiceiuri. De aceea,

de multe ori, clerul, mai ales cel tânãr, precum ºi dascãlii cei noi, nu le pot

cunoaºte, ºi în multe cazuri se aflã în nedumerire.

Pentru bunul mers al administraþiunii bisericeºti în Eparhia Noastrã, dorind

Noi a orândui lucrurile ºi a ne conforma pe deplin cu aici pomenitele legi ºi sfaturi

 S.C. de Prop. Fide, 20 Febr. 1802.2

 Instr. S.C. de Prop. Fide, 23 Nov. 1845, n. V.3

 Instr. S.C. de Prop. Fide, 18 Oct. 1883.4

 S.C. de Prop. Fide, 29 Febr. 1836.5
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ale Bisericii relativ la dascãli, dupã ce am auzit pãrerile Vicarilor Noºtri Forani

în ziua de 19 Februarie a anului curent, am fãcut urmãtorul

DECRET

CAP.I. NUMIREA DASCÃLILOR

Art. 1. Slujba dascãlului, mai ales aceea de a învãþa catehismul pe copii ºi tineri,

este cu totul bisericeascã; de aceea, numirea lui nu se poate face decât de

Episcopie, conform Decretului de faþã.

Art. 2. Poporul nu are nici un drept de a se amesteca la numirea unui dascãl.

Prin urmare, este interzis credincioºilor de a prezenta pe cineva la

serviciul de dascãl, ºi cu atât mai mult de a face pretenþii sau agitaþii, pentru ca

cutare sau cutare sã fie primit în slujbã, schimbat sau îndepãrtat.

Art. 3. Când locul de dascãl de la o bisericã parohialã sau filialã a rãmas vacant,

pãrintele administrator al parohiei respective este dator de a-ºi cãuta un bãrbat

destoinic ºi cu purtare bunã pentru serviciul de dascãl la acea bisericã, ºi a-l

prezenta vicarului foran al Districtului sãu.

Art. 4. Vicarul foran va cerceta dacã candidatul prezentat posedã ºtiinþa

necesarã ºi este un om cu adevãratã credinþã catolicã, ºi cu moravuri bune în orice

privinþã.

Art. 5. ªtiinþa unui candidat se va dovedi cu certificatele obþinute în ºcoala

diecezanã de dascãli, sau printr-un examen ce-l va trece candidatul înaintea

Comisiei examinatoare.

La acest examen vor putea fi supuºi de Episcopie chiar ºi absolvenþii

ºcolii de dascãli, spre a dovedi cã n-au uitat cele învãþate.

Art. 6. Comisia examinatoare se va compune din vicarul foran al Districtului,

ca preºedinte, ºi din alþi doi membri, care se vor numi de Episcopie.

Art. 7. Numai în caz de lipsã de candidaþi, care posedã certificate obþinute în

ºcoala diecezanã de dascãli, se vor admite candidaþi care n-au frecventat aceastã

ºcoalã.

Art. 8. Candidaþii vor trece examenul din urmãtoarele obiecte: Catehismul cel

mare; Istoria sacrã; Capacitatea de a preda copiilor ºi tinerilor învãþãtura

religioasã; Ceremoniile bisericeºti; Citirea limbii latine; Cântul gregorian; Cântul

din organe pentru bisericile care posedã acest instrument.
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Art. 9. Vicarul foran va informa Episcopia despre credinþa ºi moralitatea

candidatului, despre notele obþinute de candidat la examen, ºi dacã membrii

Comisiei examinatoare recomandã pe candidat ca dascãl la o bisericã anumitã.

Art. 10. Vor putea fi dispensaþi de examen acei candidaþi care au funcþionat în

trecut ca dascãli la o altã bisericã din Eparhie, ºi au dat dovezi îndestulãtoare de

credinþa, moralitatea ºi ºtiinþa lor.

Art. 11. Episcopia, în urma informaþiilor primite de la vicarul foran asupra

rezultatului examenului, numeºte pe candidat ca dascãl la o bisericã, mai întâi

provizoriu, ºi apoi definitiv.

Art. 12. Episcopia, însã, îºi rezervã dreptul de a chema la examen pe oricare

dascãl aprobat, fãrã deosebire, ori de câte ori va judeca oportun, chiar în fiecare

an.

Art. 13. Vor putea fi numiþi provizoriu numai acei candidaþi care sunt cu totul

liberi de serviciul militar.

Art. 14. Vor putea fi numiþi definitiv numai aceia care au funcþionat cel puþin

timp de trei ani ca dascãli provizorii ºi au împlinit vârsta de 25 de ani.

Art. 15. Absolvenþii ºcolii diecezane de dascãli nu vor putea obþine un loc de

dascãl pe lângã o bisericã, fie numai cu titlu provizoriu, decât împlinind condiþiile

cerute la Art. 13.

Art. 16. Absolvenþii ºcolii de dascãli, pânã nu vor fi cu totul liberi de serviciul

militar, vor sta pe lângã un paroh sau pe lângã un dascãl, ca sã se deprindã mai

întâi cu serviciul dãscãlesc sub ocârmuirea acestuia.

Art. 17. Absolvenþii ºcolii de dascãli trebuie sã se fereascã de ambiþia de a obþine

îndatã dupã ieºirea lor din ºcoalã un loc de dascãl fie numai cu titlu provizoriu. Ei

trebuie sã-ºi aducã aminte cã la vârsta lor necoaptã nu pot avea vazã la popor, nici

mai ales autoritatea trebuincioasã faþã de tinerimea de ambele sexe, spre a le

preda cu folos învãþãtura religioasã.

Art. 18. Oricine ar stãrui pe lângã autoritatea bisericeascã sã obþinã un loc de

dascãl împotriva regulilor prescrise în acest Decret ar da dovadã cã este un

ambiþios, cã îi lipseºte smerenia creºtineascã ºi cã, prin urmare, nu este vrednic

de a se face învãþãtorul altuia.

Art. 19. Oricine ar face intrigi, sau ar stãrui pe lângã popor sã intervinã pentru

a fi numit dascãl la o bisericã, prin însuºi acest fapt, va pierde dreptul de a obþine

un loc de dascãl în toatã Eparhia Iaºilor, iar dacã funcþioneazã deja la o altã

bisericã, el va fi destituit din serviciu.
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Art. 20. Este interzis tuturor cucernicilor pãrinþi administratori din parohiile

rurale de a pune în funcþie dascãli care sã fie numai cântãreþi, iar nu ºi cateheþi

în acelaºi timp.

Art. 21. Este interzis tuturor cucernicilor administratori parohiali de a pune în

funcþie dascãli suplinitori în locurile vacante fãrã a fi obþinut în scris aprobarea

vicarului foran respectiv.

Art. 22. Vicarul foran va putea aproba, în scris, ca dascãli suplinitori la locurile

vacante, dintre aceia care întrunesc condiþiile cerute la Art. 5.

Dacã suplinitorul nu ar întruni aceste condiþii, dar poate împlini funcþia

de dascãl, vicarul foran îl va aproba pe termen de cel mult ºase luni.

Pânã la expirarea acestui termen, un asemenea dascãl suplinitor, ca sã

poatã funcþiona mai departe, va fi dator a se prezenta la examen; fãrã acest

examen, el nu va putea fi confirmat ca suplinitor pe un alt termen limitat peste

cele ºase luni, decât numai cu consimþãmântul Episcopiei, în urma recomandãrii

motivate a vicarului foran.

Art. 23. Pentru motive grave, Episcopia îl poate transfera pe un dascãl de la o

bisericã la alta.

CAP. II. DATORIILE DASCÃLILOR

Art. 24. Datoria dascãlului este de a sluji preotului la toate slujbele bisericeºti,

de a cânta din gurã ºi din organe la aceste slujbe, de a cânta ºi citi rugãciuni în

bisericã dupã obiceiul stabilit, când lipseºte preotul, ºi de a-i învãþa pe copii ºi

tineri Catehismul ºi Istoria sacrã.

Art. 25. În zilele de duminicã ºi sãrbãtoare, dascãlul este dator a sluji la

Liturghia pãrintelui administrator al parohiei.

Acesta va sãvârºi însã sfânta Liturghie la orã potrivitã, pentru ca

dascãlul sã aibã timpul de a se ocupa ºi de interesele sale.

Cu permisiunea premergãtoare a pãrintelui administrator al parohiei,

dascãlul va putea lãsa în zilele de lucru un locþiitor, care sã slujeascã la Liturghie.

Art. 27. Dascãlul mai este dator sã fie în bisericã ºi sã slujeascã la slujbele

bisericeºti parohiale din cursul sãptãmânii, conform obiceiului legitim introdus,

aprobat ºi recunoscut de Episcopie.

Art. 28. Dascãlul este dator a cânta la slujbele liturgice numai în limba latinã,

conform legilor bisericeºti.

De asemenea, el este dator a se conforma întru toate ceremonialului

prescris pentru slujbele bisericeºti.
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Art. 29. Dascãlul este dator a se îmbrãca în sutanã ºi cotã, ori de câte ori serveºte

preotului la slujbele sfinte, fie în bisericã ºi în afara bisericii.

Când însã nu serveºte preotului, îi este aspru oprit de a purta sutanã ºi

cotã.

Art. 30. Mai presus de toate, dascãlul este dator sã-i înveþe catehismul ºi Istoria

sacrã pe copiii ºi tinerii de amândouã sexele, conform cu regulile ce i se vor

prescrie de pãrintele administrator al parohiei.

Art. 31. La aceastã învãþãturã, dascãlul este dator a se îngriji ca copiii ºi tinerii

sã înveþe pe de rost textul Catehismului ºi al Istoriei sacre, ºi a le explica înþelesul

cuvintelor ºi al propoziþiilor; îi este însã interzis cu desãvârºire sã dea explicaþii

dogmatice ºi morale, ceea ce este numai de competenþa preotului.

Art. 32. Dascãlul este dator a þine biserica ºi sacristia foarte curate. Pentru acest

scop, se va servi de ajutoarele ce le are dupã obiceiul local.

Art. 33. Dascãlul este dator a þine el însuºi în bunã rânduialã toate obiectele ºi

veºmintele bisericeºti, a þine curate altarele din bisericã ºi a le împodobi conform

legilor bisericeºti.

Art. 34. Dascãlul este dator a da pildã bunã tuturor credincioºilor. De aceea, el

nu se va mãrgini a merge la spovadã ºi sfânta Împãrtãºanie numai o datã pe an

în timpul Paºtilor, dar va merge mai dese ori, mai ales la sãrbãtorile cele mari,

pregãtindu-se cu sfinþenie la primirea acestor sacramente.

Art. 35. Dascãlul mai este dator sã ducã o viaþã creºtineascã exemplarã. El se va

feri de sudãlmi, beþie, vrãjmãºii, de vorbiri de rãu, de prietenii suspecte, mai ales

cu persoane de alt sex, ºi de altele asemenea, prin care ar putea da pildã rea

aproapelui.

Art. 36. Este interzis tuturor dascãlilor de a merge la cârciumã spre a bea mai

ales bãuturi alcoolice ºi spre a petrece acolo. Cu atât mai mult, le este interzis a

þine în arendã o cârciumã, sau a fi numai vânzãtori în cârciumã.

Art. 37. Orice dascãl nu poate ocupa ºi o funcþie publicã sau privatã care l-ar

împiedica cu totul sau numai în parte de la împlinirea funcþiunilor sale bisericeºti.

Episcopia îºi rezervã însã dreptul de a-i permite unui dascãl, în cazuri cu totul

excepþionale, sã primeascã o asemenea funcþie pentru timp limitat, cu condiþia ca

el sã-ºi punã un substitut, aprobat conform prescripþiilor decretului de faþã.

Art. 38. Dascãlul va fi întotdeauna ascultãtor ºi supus pãrintelui administrator

al parohiei; de asemenea, el va da tuturor preoþilor respectul cuvenit.

CAP. III. RETRIBUÞIILE DASCÃLILOR
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Art. 39 Dascãlul este plãtit de poporul cãruia îi slujeºte.

Fiecare familie este datoare a-i plãti dascãlului simbria sau taxa anualã,

conform regulii stabilite în fiecare localitate cu aprobarea Episcopiei.

Art. 40. Afarã de simbrie, dascãlul mai are dreptul de a se folosi ºi de pãmântul

bisericesc destinat pentru dânsul, precum ºi de taxele legale stabilite de a i se plãti

cu ocazia serviciilor bisericeºti, ce le face în cazuri particulare, de pildã, la cununii,

înmormântãri ºi altele.

Art. 41. Pãrintele administrator însuºi va încasa pentru dascãl atât simbria

anualã, cât ºi taxele datorate acestuia pentru serviciile bisericeºti, ºi apoi i le va

plãti îndatã, fãrã nici o întârziere.

Art. 42. Este strict interzis atât administratorului parohiei, cât ºi dascãlului,

precum ºi credincioºilor, de a micºora sau spori simbria anualã ºi taxele pentru

serviciile religioase datorate dascãlului. O asemenea schimbare nu se poate face

decât cu învoirea Episcopiei, care singurã e competentã a lua o hotãrâre în aceastã

privinþã.

CAP. IV. PEDEPSIREA DASCÃLILOR

Art. 43. Deoarece numai Episcopia are dreptul de a-i numi pe dascãli, urmeazã

cã singurã Episcopia e competentã de a-i judeca ºi pedepsi cum se va crede mai

oportun.

În orice caz, un asemenea drept nu-l poate avea nici administratorul

parohiei, nici vicarul foran, decât în mãsura delegãrii primite din partea

Episcopiei.

Art. 44. Autorizãm pe administratorii parohiilor ca, în cazuri urgente, sã-i poatã

suspenda din serviciu pe dascãlii supuºi lor, cel mult pânã la 15 zile.

Pãrinþii administratori nu vor putea aplica o asemenea pedeapsã decât

numai dacã dascãlii ar da un scandal public în materie foarte gravã sau s-ar abate

de la datoriile lor, de asemenea, în materie foarte gravã.

În cazuri mai puþin grave ºi care nu reclamã o pedeapsã imediatã,

administratorii de parohie îl vor denunþa pe dascãlul vinovat vicarului foran

respectiv, care va proceda conform celor prescrise mai jos la Art. 46.

Art. 45. Un administrator de parohie, care a fost silit a-l pedepsi pe un dascãl

conform articolului precedent, va fi dator în termen de trei zile sã-l înºtiinþeze

despre aceasta pe vicarul foran respectiv, justificând înaintea lui pedeapsa

aplicatã.

Vicarul foran va examina cazul ºi va aproba sau anula hotãrârea

pãrintelui administrator, fãrã drept de recurs din partea acestuia sau a dascãlului.
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Art. 46. Vicarul foran, în urma reclamaþiilor primite contra vreunui dascãl, din

oricare parte ar veni ele, va face o anchetã în scris, ascultând martorii sub

prestare de jurãmânt, ºi dacã-l va afla vinovat, îl va pedepsi chiar cu suspendare

pânã la cel mult 30 de zile.

Art. 47. Dacã abaterile dascãlului ar cere pedepse mai grave, vicarul foran va

trimite Episcopiei actele anchetei sale. Episcopia va examina actele ºi va hotãrî

pedeapsa contra dascãlului vinovat.

Art. 48. În fiecare an, cel mult pânã la 31 august, pãrinþii administratori ai

parohiilor vor trimite Episcopiei un raport asupra purtãrii morale a tuturor

dascãlilor din parohiile lor ºi asupra destoiniciei fiecãruia întru îndeplinirea

datoriilor lor.

DISPOZIÞII TRANZITORII

Art. 49. Toþi cucernicii administratori ai parohiilor Noastre vor trimite acestei

Episcopii, pânã la 1 iulie 1908, tabloul tuturor dascãlilor supuºi lor, indicând:

numele ºi prenumele lor; locul, anul ºi ziua naºterii; unde ºi-au fãcut studiile;

certificatele ce le posedã; de când sunt în funcþie ºi la care bisericã ºi data când au

fost aprobaþi ca dascãli de aceastã Episcopie.

Art. 50. Toþi dascãlii care au fost instalaþi în trecut, fãrã aprobare scrisã din

partea acestei Episcopii, sunt datori a-ºi reglementa situaþia lor cel mai târziu

pânã la 1 octombrie 1908, prin vicarul foran respectiv, conform cu prescripþiile

acestui decret.

ADAOS

DESPRE FECIORII DE BISERICÃ

1. Din timpurile vechi s-a introdus în Moldova obiceiul ca fiecare bisericã ruralã

sã aibã unul sau mai mulþi aºa-ziºi feciori de bisericã. Aprobãm acest obicei.

2. Feciorul de bisericã este un servitor onorific al bisericii ºi mânã de ajutor a

pãrintelui administrator, pentru afacerile morale ºi materiale ale bisericilor din

parohie.

3. Feciorii de bisericã nu sunt în nici un chip epitropi, administratori sau

controlori; ei nu au nici un amestec în administraþia veniturilor ºi cheltuielilor

bisericeºti.

4. Feciorii de bisericã sunt aleºi ºi numiþi de administratorul parohiei dupã

oportunitate ºi trebuinþã, fãrã nici un consimþãmânt sau concurs din partea

credincioºilor.
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5. Feciorii de bisericã sunt numiþi de pãrintele administrator pe termen de trei

ani.

Dupã expirarea acestui termen, ei pot fi confirmaþi în oficiu sau aleºi alþii în

locul lor.

6. Feciorii de bisericã nu primesc nici o retribuþie pentru serviciul lor. Ei sunt

numai scutiþi de simbria anualã ce se plãteºte preotului, dascãlului ºi altor

slujitori ai bisericii.

Noi publicãm astãzi acest Decret ºi poruncim sã fie strict respectat de toþi

cucernicii administratori ai parohiilor Noastre ºi de toþi dascãlii bisericilor

parohiale ºi filiale.

Toate cele contrare acestui Decret al Nostru, fie ele legi, regulamente,

ordinaþiuni, fãcute în trecut de autoritatea bisericeascã competentã pentru

Moldova, fie orice obiceiuri generale ºi particulare, rãmân cu desãvârºire

desfiinþate din ziua de astãzi.

Iaºi, în 19 martie 1908

† NICOLAE IOSIF

ARHIEPISCOP-EPISCOP

Notã: Cucernicii administratori ai parohiilor vor pãstra câte douã exemplare

din acest Decret în arhiva parohialã, ºi câte unul într-un loc sigur din fiecare

sacristie a tuturor bisericilor, fie parohiale, fie filiale, pentru ca, la nevoie, sã fie

întotdeauna la îndemânã atât preotului, cât ºi dascãlului. De asemenea, vor da

câte un exemplar din acest Decret ºi fiecãruia dintre dascãlii actuali din parohiile

lor.



RECENZII

Teologie

JOSEPH CARDINAL RATZINGER , Introducere în creºtinism. Prelegeri despre

Crezul apostolic, (traducere din limba germanã de Mihãiþã Blaj), Editura

Sapientia, Iaºi 2004, 266p.

Problema de a ºti cu exactitate care este conþinutul ºi sensul credinþei creºtine

este înconjuratã astãzi de ceaþa unei asemenea incertitudini cum nu s-a mai

întâlnit niciodatã în istorie. Cine a urmãrit îndeaproape miºcarea teologicã a

ultimului deceniu ºi nu face parte din grupul acelor oameni fãrã minte, care sunt

gata sã considere, oricând ºi fãrã sã cerceteze, cã ceea ce este nou este automat ºi

mai bun, ºi-ar putea aminti povestea lui „Hans cel norocos”. Acesta, din

comoditate, a schimbat bulgãrele de aur, care-i pãrea prea greu ºi obositor, rând

pe rând, cu un cal, cu o vacã, cu o gâscã, cu o piatrã de ascuþit, pe care, în cele din

urmã, a aruncat-o în apã, fãrã sã mai piardã astfel prea mult. Dimpotrivã, prin

ultimul schimb, el credea cã ºi-a câºtigat darul cel mai de preþ: libertatea deplinã.

Cât timp a durat starea sa euforicã ºi cât de amarã a fost trezirea sa din istoria

închipuitei eliberãri, toate acestea, istorioara le lasã, dupã cum se ºtie, pe seama

fanteziei cititorului. În mintea creºtinului îngrijorat de astãzi, nu rareori se nasc

întrebãri ca acestea: n-a intrat oare ºi teologia noastrã din ultimii ani pe un drum

asemãnãtor? N-a alunecat ea oare spre o interpretare în scarã descendentã a

exigenþei credinþei, care pãrea prea apãsãtoare, renunþând mereu puþin câte puþin

la câte ceva ºi având convingerea cã nu se pierde nimic din ceea ce este esenþial,

ºi totuºi, de fiecare datã atât de mult, încât sã se poatã face imediat pasul

urmãtor? Iar „sãrmanului Hans”, creºtinului, care, încrezãtor, s-a lãsat dus din

schimb, în schimb, din interpretare în interpretare, nu-i va rãmâne, pânã la urmã,

în mânã, în locul bulgãrelui de aur pe care-l avusese la început, decât o piatrã de

ascuþit, pe care sã o poatã arunca cu sufletul împãcat?

Desigur, asemenea întrebãri sunt nedrepte, dacã sunt puse la un mod prea

general. De fapt, nu se poate afirma acum cu onestitate cã „teologia modernã”, în

ansamblul ei, a urmat un asemenea drum. Dar nici nu putem nega existenþa unei

opinii destul de larg rãspândite, care întreþine o astfel de orientare, ºi care, în

realitate, duce la schimbarea aurului cu piatra de ascuþit. Bineînþeles, o astfel de

orientare nu poate fi combãtutã doar strângând cu încãpãþânare în mânã metalul

preþios al formulelor rigide din trecut, care, în cele din urmã, rãmâne doar un

bulgãre de metal, o povarã, în loc sã ne câºtigãm, cu preþul lui, posibilitatea unei

adevãrate libertãþi. Tocmai în aceasta constã obiectivul cãrþii de faþã: ea îºi

propune sã ajute la o înþelegere nouã a credinþei, ca cea care face posibilã o

existenþã umanã autenticã în lumea de azi, explicând-o, dar fãrã a o transforma

într-o vorbãrie care cu greu reuºeºte sã acopere un mare gol spiritual.

Cartea a apãrut ca urmare a prelegerilor pe care le-am þinut în semestrul de

varã al anului 1967 la Universitatea din Tübingen pentru auditorii de la toate

facultãþile. Experienþa pe care Karl Adam a fãcut-o în mod magistral, cu o

jumãtate de secol în urmã, la aceeaºi Universitate, cu cartea Wesen des

Katholizismus (Esenþa catolicismului), trebuia sã fie încercatã din nou, în acelaºi
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mod, dar þinând cont de condiþiile schimbate ale generaþiei noastre. Din punct de

vedere lingvistic, textul a fost prelucrat, respectându-se cerinþele unei publicaþii.

Cu toate acestea, nu am schimbat nici structura ºi nici conþinutul, limitându-mã

sã adaug documentaþii ºtiinþifice numai în mãsura în care era necesar pentru a

face referinþã la instrumentele de care m-am folosit în mod direct la pregãtirea

prelegerilor.

Dedicând cartea auditorilor din diferitele etape ale activitãþii mele academice,

doresc sã-mi exprim recunoºtinþa pentru întrebãrile pe care mi le-au pus ºi pentru

reflecþiile fãcute împreunã, care, cu siguranþã, fac parte dintre premisele din care

s-a nãscut aceastã lucrare. Doresc apoi sã-i mulþumesc în special celui ce s-a

îngrijit de aceastã ediþie, dr. Heinrich Wild, fãrã îndemnurile cãruia, pe cât de

îngãduitoare, pe atât de ferme, n-aº fi avut curajul sã iau hotãrârea de a înfrunta

riscul pe care îl presupune o asemenea lucrare. În sfârºit, mulþumesc tuturor

colaboratorilor ce s-au ostenit în diferite moduri pentru apariþia acestei lucrãri.

J. Ratzinger

BONIFACIO HONINGS, Iter fidei et rationis. I. Theologica, Lateran

University Press, Roma 2004, 670p.

Considerând munca teologicã drept cea mai înaltã slujire a poporului lui

Dumnezeu, pãrintele Bonifacio Honings, OCD, autorul operei Iter fidei et rationis,

apãrutã în trei volume la editura Universitãþii din Lateran, se prezintã ca un fidel

continuator al magisteriului Conciliului al II-lea din Vatican. În primul volum al

acestei opere, sugestiv intitulat Theologica, sunt adunate articole cu caracter

teologic, publicate de autor de-a lungul anilor. Din analiza acestor materiale, se

vede clar cã pentru fostul ºi dragul meu profesor Honings, teologia, ca reflecþie

sistematicã despre misterul lui Dumnezeu unul ºi întreit, despre Cristos, despre

Bisericã ºi despre misterul omului, este o slujire înþeleasã ca participare la

reînnoirea Bisericii, ca efort personal depus la noua evanghelizare, sub influxul

harului Duhului Sfânt. Magisteriul Conciliului al II-lea din Vatican este izvorul

teologiei sale.

În acest context eclezial, în gândirea sa teologicã, Gaudium et spes ocupã un loc

central. De aici preia principiile dogmatice pentru viaþa moralã nu numai a

fiecãrui creºtin, ci a oricãrui om de bunãvoinþã. Plecând de la Schema a XIII-a ºi

bazându-se pe Catehismul Bisericii Catolice, autorul insistã asupra capacitãþii

omului de a-l cunoaºte pe Dumnezeu, principiul ºi izvorul tuturor lucrurilor, cu

lumina naturalã a raþiunii, plecând de la lucrurile create. Aceastã capacitate

subliniazã faptul cã omul este capabil sã primeascã Revelaþia lui Dumnezeu ca

adevãratã, fie de la cel care reveleazã, fie de la realitãþile revelate. Revelaþia este

adevãrata stea de orientare pentru întreaga omenire. Omul are nevoie de

Revelaþia lui Dumnezeu, deoarece creatura fãrã Creator dispare.

Din Revelaþie, omul descoperã cã Dumnezeu vrea sã se împãrtãºeascã pe sine

ºi viaþa sa nouã, oamenilor, pentru a ne face fiii ºi fiicele sale, adoptaþi în Fiul sãu

unic, prin harul Duhului Sfânt. Prin Revelaþie, Dumnezeu, în iubirea sa infinitã,
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vorbeºte oamenilor ca unor prieteni, invitându-i la comuniunea cu el. În aceastã

Revelaþie, Cristos este Cuvântul unic, perfect ºi definitiv al Tatãlui, care în el ni

se reveleazã ºi ne dãruieºte totul. În Cristos îºi aflã desãvârºirea întreaga

Revelaþie a lui Dumnezeu.

Transmisã de Cristos prin apostoli, aceastã Revelaþie trebuie sã fie primitã de

om prin credinþã, însã consimþãmântul omului nu poate avea loc fãrã harul

Duhului Sfânt ºi fãrã ajutoarele sale interioare. La acest consimþãmânt dat

Revelaþiei lui Dumnezeu, scrisã sau transmisã, credinciosul este ajutat de

magisteriul viu al Bisericii, care nu se aflã deasupra cuvântului lui Dumnezeu, ci

îl slujeºte, învãþând numai ceea ce a fost transmis ºi, cu asistenþa Duhului Sfânt,

îl ascultã în totalitate, îl pãstreazã cu sfinþenie ºi îl expune cu fidelitate.

Toate acestea sunt învãþãtura constituþiei Dei Verbum  ºi a Catehismului

Bisericii Catolice. Autorul nu înceteazã sã facã cunoscut acest magisteriu. De fapt,

el a luat parte la cursurile „Seminarului Duhului Sfânt”, adicã la Conciliul al II-lea

din Vatican. Nu putea, aºadar, sã nu dea mãrturie despre adevãr. Primind

depozitul credinþei de la alþii, a simþit din plin nevoia de a-l transmite altora ºi

prin cãrþile sale. A devenit astfel un inel în marele lanþ al teologilor care au

transmis credinþa divinã ºi catolicã.

Maturitatea ºi fidelitatea teologicã a autorului, în volumul Theologica, se vãd

clar ºi din atitudinea pe care o ia faþã de reacþiile negative ce au apãrut dupã

publicarea declaraþiei Dominus Jesus, reacþii care proveneau mai curând de la

„periferia” creºtinismului. Iatã de ce el nu citit ºi nu a interpretat niciodatã Sfânta

Scripturã în afara tradiþiei ºi a magisteriului Bisericii. Prin urmare, în declaraþie,

el nu vede decât o nouã expunere a doctrinei credinþei catolice despre Cristos,

despre Bisericã ºi despre perena ei vestire misionarã. Biserica este încã de la

început ºi rãmâne prin natura ei misionarã. Ea nu poate sã nu proclame

evanghelia, adicã plinãtatea adevãrului lui Cristos ºi a iubirii sale mântuitoare.

Expunând planul salvific al Tatãlui cu privire la omenirea întreagã, Conciliul

al II-lea din Vatican leagã strâns misterul lui Cristos de cel al Duhului Sfânt.

Acesta este Duhul care dã viaþã, izvorul de apã care þâºneºte pentru viaþa veºnicã.

Duhul este cel ce actualizeazã în Bisericã pânã la sfârºitul veacurilor tot ceea ce

Cristos a învãþat ºi a sãvârºit prin misterele vieþii sale. El împlineºte din interior

opera sa de mântuire ºi stimuleazã Biserica sã se extindã. Duhul Sfânt

actualizeazã influxul salvific al Fiului fãcut om în viaþa tuturor oamenilor, fie a

celor care l-au precedat istoric pe Cuvântul fãcut om, fie a celor care trãiesc dupã

venirea sa în istorie.

Existã, aºadar, o singurã economie a mântuirii. Aºa cum sfera de acþiune

salvificã a lui Cristos este universalã, tot aºa este ºi acþiunea Duhului Sfânt în

inima oamenilor. Prezenþa ºi acþiunea Duhului Sfânt nu atinge doar indivizii, ci

ºi societatea ºi istoria, popoarele, culturile ºi religiile. Cristos înviat lucreazã în

inima oamenilor prin puterea Duhului Sfânt. Duhul este cel care rãspândeºte

„seminþele Cuvântului” prezente în rituri ºi în culturi, pregãtindu-le sã se

maturizeze în Cristos.

Duhul Sfânt, care a fost activ în întruparea, în viaþa, moartea ºi învierea lui

Cristos ºi lucreazã ºi acum în Bisericã, nu este o alternativã la Cristos, nici nu-l
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înlocuieºte vreodatã, ci lucreazã împreunã cu Cristos Domnul ceea ce Isus a

sãvârºit în timpul vieþii sale pãmânteºti. Ceea ce Duhul lucreazã în inima

oamenilor ºi în istoria popoarelor, în culturi ºi în religii dobândeºte un rol de

pregãtire evanghelicã ºi nu poate sã nu facã referire la Cristos, Cuvântul fãcut

trup prin acþiunea Duhului. Este vorba de o singurã economie salvificã a lui

Dumnezeu unul ºi întreit, conceputã de Tatãl încã din veºnicie, realizatã de

Cristos în timp, actualizatã ºi extinsã la întreaga omenire de Duhul Sfânt pânã la

sfârºitul veacurilor. Aºadar, voinþa salvificã universalã a lui Dumnezeu unul ºi

întreit este oferitã ºi dusã la împlinire o datã pentru totdeauna în misterul pascal

a lui Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu existã o acþiune salvificã a lui Dumnezeu în

afara unicei mijlociri a lui Cristos, adicã oamenii nu pot intra în comuniune cu

Dumnezeu decât prin Cristos, sub acþiunea Duhului sãu.

Aceastã mijlocire salvificã universalã a lui Cristos se realizeazã prin Bisericã,

sacrament universal de mântuire. Ea este proiectul vizibil al iubirii lui Dumnezeu

pentru omenirea întreagã. Aceastã Bisericã a lui Cristos subzistã (subsistit in) în

Biserica Catolicã, condusã de Succesorul lui Petru ºi de episcopii în comuniune cu

el. Lui Cristos unic ºi viu îi corespunde o Bisericã vie ºi o unicã subzistenþã, cea

a Bisericii Catolice. 

Toþi sunt chemaþi de Cristos la unitatea familiei fiilor lui Dumnezeu, al cãrei

sacrament este Biserica. În centrul volumului Theologica a pãrintelui Bonifacio

Honings se aflã, aºadar, Isus din Nazaret, Fiul unul-nãscut al Tatãlui, care, în

timp ce reveleazã ºi împlineºte, în Duhul Sfânt, întregul plan salvific al lui

Dumnezeu, ne face pãrtaºi, prin Biserica sa, la viaþa Treimii economice.

E. FERENÞ

BONIFACIO HONINGS, Iter fidei et rationis. II. Moralia, Lateran

University Press, Roma 2004, 919 p.

Moralia este volumul al II-lea din Iter fidei et rationis. Miscellanea 1960-2000,

care grupeazã o multitudine de articole de teologie moralã scrise de-a lungul

activitãþii didactice a preotului cãlugãr carmelitan, prof. Bonifacio Honings, în

care a abordat argumente ºi probleme de mare actualitate, apelând mereu, în

rezolvarea lor, la izvoarele originare ale teologiei: cuvântul sacru, tradiþia sfinþilor

pãrinþi atât greci, cât ºi latini, magisteriul Bisericii.

„Drumul credinþei ºi al raþiunii” în domeniul teologiei morale este deschis de

o analizã în douã pãrþi (fãcutã în 1960) a lui caritas în scrierile sfântului Toma de

Aquino, pentru a continua cu una dintre problemele cele mai actuale, aceea

matrimonialã ºi familialã: o temã complexã în ea însãºi, dar devenitã cu atât mai

dificilã cu cât se ocupã de ea sociologi, economiºti, politicieni, statisticieni, medici,

moraliºti ºi jurnaliºti, „toþi capabili sã se exprime ºi incapabili de a asculta” (cum

spunea Paul al VI-lea), pe care o analizeazã de-a lungul mai multor studii ºi o

rezolvã în lumina Conciliului al II-lea din Vatican, într-o perspectivã accentuat

pozitivã, prezentând exigenþele iubirii (indisolubilitatea, fidelitatea, unitatea),

actul conjugal cu demnitatea sa umanã ca expresie a iubirii ºi transmiterii vieþii.
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Având o formaþie teologicã preconciliarã, este remarcabilã capacitatea

autorului de reînnoire ºi de actualizare continuã a perspectivelor teologiei morale,

ajungând adesea sã anticipe în mod „profetic”, cu îndrãznealã ºi curaj (cum spune

D. Tettamanzi în prezentarea volumului), poziþia magisteriului în studii ce au

precedat enciclica Humanae vitae ºi instrucþia Congregaþiei pentru Doctrina

Credinþei Donum vitae. În acest sens este studiul Procreazione responsabile nella

luce conciliare din îndepãrtatul 1966, în care, fãcând apel la principiul formulat

de Conciliul al II-lea din Vatican al inseparabilitãþii celor douã semnificaþii,

unitivã ºi procreativã, ale actului specific, propriu ºi exclusiv al iubirii conjugale,

analizeazã situaþia problematicã a acordului dintre iubire ºi fecunditatea

conjugalã provocatã de vechile ºi noile mijloacele anticoncepþionale, pentru ca, în

final, sã propunã „norma naturalã, biologicã sau umanã” pentru fecunditatea

actului matrimonial. Într-un articol ulterior (1967), Amore sessuale e procreazione

nel pensiero cattolico e protestante, plecând de la o bazã bio-psihologicã generalã

a problemelor medico-morale ale raporturilor sexuale prematrimoniale, atinge

diferite aspecte ale bãrbatului ºi femeii uniþi în cãsãtorie, pentru a se opri mai pe

larg asupra controlului naºterilor în gândirea catolicã ºi protestantã, anticipând

deja ceea ce Paul al VI-lea va prezenta un an mai târziu în Humanae vitae. Dupã

zece ani de la promulgare, în 1979, teologul moralist mai face o lecturã „meditatã

ºi atentã” a enciclicei despre reglementarea naºterilor „examinându-i cu grijã

toate punctele”, pentru a „expune fãrã ambiguitate învãþãtura Bisericii despre

cãsãtorie”, iar câþiva ani mai târziu (1984), se opreºte pentru a considera

„inconsistenþa obiecþiilor teologice aduse împotriva lui Humanae vitae”.

Provocat de afirmaþiile celor care acuzau magisteriul pontifical (inclusiv în

enciclica amintitã) cã nu a ºtiut sã se distanþeze de modul augustinian de a aborda

problemele actuale privind sexualitatea conjugalã, în 1969, pãrintele Honings

aprofundeazã morala conjugalã augustinianã pentru a dovedi inconsistenþa

pesimismului maniheu de care este acuzat episcopul de Hippona; sunt analizaþi

protagoniºtii climatului dualist (miºcarea gnosticã ºi curentul stoic, doctrina lui

Mani ºi Pelagiu), dar ºi luarea de poziþie a unor pãrinþi greci ºi latini, pentru ca,

în final, sã facã o sintezã a gândirii sfântului Augustin, urmãrind-o de-a lungul

elaborãrii sale „frãmântate” pe linia celorlalþi pãrinþi, ca ºi în polemica cu maniheii

(plini de pesimism, în faþa cãrora afirmã bunãtatea cãsãtoriei, întrucât este de

origine divinã ºi trebuie folositã de toþi în scop procreativ) ºi cu pelagienii

(respingând optimismul sexual al lui Pelagiu ºi impunând atenþiei rãutatea

concupiscenþei dezordonate). 

Un aport important la o temã foarte controversatã între Orient ºi Occident ºi

actualã din cauza legislaþiei divorþioniste îl reprezintã aprofundarea teologicã a

indisolubilitãþii cãsãtoriei creºtine în gândirea pãrinþilor latini (1976), în care

autorul scoate în evidenþã intransigenþa lor în privinþa divorþului ºi conchide cu

afirmaþia sfântului Augustin cã acest rãu nu este cunoscut de cãtre creºtini,

precum ºi în gândirea pãrinþilor greci (1979), care, dacã, la nivel doctrinal afirmã

principiul indisolubilitãþii legãturii conjugale, în schimb, în viaþa pastoralã,

trateazã cu „îngãduinþã”, motivatã de slãbiciunea umanã ºi de legile imperiale, dar

„împotriva legii Scripturii”, situaþia soþilor divorþaþi ºi recãsãtoriþi. 
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În sfârºit, Il matrimonio nella morale cattolica (1995) încheie tratarea

problemelor strict matrimoniale invitând la o schimbare de perspectivã: de la

aceea a manualisticii moralei preconciliare, cantonatã în orizontul contractual, la

un contact imediat cu Revelaþia care orienteazã reflecþia moralã despre cãsãtorie

spre conceptul de alianþã, ducând la definirea ei drept comunitate intimã de viaþã

ºi de iubire conjugalã. 

În atenþia teologului moralist intrã ºi bioetica. Dacã, în 1996, în Bioetica e il

futuro della vita del genere umano, prezintã coordonatele (ºtiinþifice ºi tehnologice,

morale ºi filozofice, biblice ºi teologice) acestei ºtiinþe globale a vieþii, pãrintele

Honings trateazã teme aferente bioeticii de-a lungul activitãþii sale, cãci viaþa

umanã, nu numai în începuturile ei, dar ºi trãirea ºi sfârºitul ei cu demnitate

impun datorii ºi responsabilitãþi. O serie de articole din 1987 – A proposito della

post coital contraception, Il fattibile non è sempre agibile, Il problema della

sperimentazione sull’uomo, La F.I.V.E.T.: aspetti e valutazioni – vin sã susþinã

afirmaþiile recente ale magisteriului fãcute în Donum vitae, referitoare la

demnitatea persoanei umane, la sacralitatea vieþii umane, la respectul absolut

faþã de aceastã viaþã pusã în pericolul de a-ºi pierde demnitatea în faþa

posibilitãþilor la care a ajuns biotehnogia, la adevãrul transmiterii vieþii, la

unitatea dintre procreaþie ºi actul conjugal care exclude orice formã de FIVET ºi

la inseminare artificialã. 

Studiul Animazione ritardata e incarnazione immediata (1974) este „o

contribuþie metafizicã la problema hominizãrii”: plecând de la un renumit text din

Exod (21,22-23), pe care îl analizeazã cu ajutorul bibliºtilor cunoscuþi la acea

vreme, prezintã soluþiile teologilor medievali cu privire la însufleþirea întârziatã,

oprindu-se cu precãdere la soluþia aristotelico-tomistã, cu distincþia sa între fãt

însufleþit ºi neînsufleþit, care devine problematicã nu numai în contextul actual,

când „embriologia ºi, în special, genetica ºi filozofia antropologicã pot sã ne dea

rezultate definitive în contrast cu soluþia Angelicului”, dar ºi în înþelegerea

întrupãrii lui Cristos care cere „încarnarea imediatã”.

Preocuparea pentru doctrina socialã a Bisericii se manifestã în câteva studii

despre teologia eliberãrii ºi despre pace: Una proposta di pace nel mondo del

lavoro (1984), Solidarietà mondiale: il nuovo nome per la pace (1985), La

liberazione: impegno da discernere (1986), La pace secondo san Tommaso. Una

duplice concordia: interna ed esterna (1986). Este de remarcat faptul cã, pornind

de la afirmaþia sfântului Toma de Aquino, cã binele ºi sãnãtatea popoarelor

constau în unitatea lor socialã, scoate în evidenþã necesitatea unei „cooperãri

convergente pentru binele comun”, ca, în final, sã ajungã la o propunere originalã

de a da un nou nume pãcii în lume: solidaritate. 

Mereu atent la semnele timpului, pãrintele Honings se implicã, alãturi de alþi

teologi de valoare, timp de mai bine de patruzeci de ani, în efortul de reînnoire a

teologiei morale, atât de mult doritã de Conciliul al II-lea din Vatican. Era nevoie

nu numai de tratarea marilor teme morale, ci ºi de reactualizarea unor concepte

care vin din istorie, cum sunt: persoana umanã, actul moral, binele ºi rãul, naturã

ºi natural, sexualitate, castitate, sãnãtate integrã, ordine economicã, precum ºi

explicarea unora noi: bioeticã, ecologie etc. Pãrintele Bonifacio Honings o face cu
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simplitatea ºi eleganþa specialistului care nu vrea sã rãmânã închis în turnul de

fildeº al ºtiinþei sale, ci împãrtãºeºte ex abundantia cordis, fãcându-i pe toþi

pãrtaºi la extraordinara bogãþie a harului cu care a fost chemat sã conlucreze. De

aceea, cred cã este o plãcere pentru cititor sã parcurgã paginile – chiar dacã sunt

multe – acestei antologii de material teologic, atât de actual ºi bine elaborat.

I. Chinez

BONIFACIO HONINGS, Iter fidei et rationis. III. Iura, Lateran University

Press, Roma 2004, 510p.

Producþia ºtiinþificã a lui Bonifacio Honings nu poate sã fie înþeleasã dacã nu

þinem cont de deschiderea sa completã faþã de tot ceea ce este în afara lui ºi cu

care simte nevoia ºi necesitatea de a se confrunta. De-a lungul itinerarului

însuºirii artelor liberale, autorul ajunge la studiul dreptului prin intermediul

doctrinei sfântului Toma de Aquino despre lege. Dumnezeu conduce intelectul

omului cu legea, îi întãreºte voinþa cu harul. Determinarea legii constituie pentru

sfântul Toma problema fundamentalã. Existã o lex aeterna care este raþiunea

divinã ce ordoneazã ºi conduce lumea. Din ea derivã lex naturalis, care este

participarea imperfectã, limitatã, a raþiunii umane la legea veºnicã. În ea ºi prin

intermediul ei, în pofida corupþiei originare, se reuºeºte sã se distingã, chiar ºi în

lipsa legii scrise, binele ºi rãul. Existã apoi o lege pozitivã umanã secundum quam

disponuntur quae in lege naturae continentur. Ei bine, dreptul pozitiv uman, prin

determinarea, specificarea ºi interpretarea legii naturale, nu poate în nici un fel

sã deroge de la aceasta. Aici este realizarea acelui bonum  comun ºi de aici rezultã

consecinþa cã tot ceea ce este util ºi oportun pentru omenirea rãscumpãratã (ºi

pentru cea nerãscumpãratã) nu este prin aceasta în contrast cu legea naturalã.

Pe baza unui lung itinerar ºtiinþific, care este ºi uman, ºi spiritual, trebuie sã

fie cititã reflecþia teologicã despre eticã ºi reflecþia juridicã pe care autorul a

rãspândit-o ºi dezvoltat-o în peste cincizeci de ani de activitate ºtiinþificã.

Înainte de toate, prin studiile sale despre avort, care însoþesc toatã producþia

sa ºtiinþificã, temã pe care el o analizeazã în lumina izvoarelor precreºtine (latine

ºi greceºti) ºi apoi patristice (greacã ºi latinã, dar ºi siriacã), autorul ajunge la

pãrerea cã în istoria gândirii creºtine existã o viziune unitarã conºtientã despre

aceastã dramã umanã ºi personalã, pentru cã atinge destinul subiecþilor

interesaþi. Biserica este fermã în condamnarea acestui pãcat, de la pãrinþii post-

niceeni la autorii tratatelor de la ªcoala din Bologna, de la cãrþile penitenþiale

irlandeze la decretiºti ºi decretaliºti, desigur, confirmaþi mereu de învãþãtura

episcopului Romei. Prin urmare, reflecþia despre procreaþie nu poate sã nu þinã

cont de reflecþia precedentã despre avort. În felul acesta, autorul pune în discuþie

mai multe teme în dezbatere: rolul tradiþiei Bisericii, argument foarte delicat,

începând de la origini pânã la instrucþiunea foarte recentã a Congregaþiei pentru

Doctrina Credinþei; legãtura dintre procreaþie ºi iubire sexualã; raportul dintre

procreaþie ºi controlul naºterilor.
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Pornind de la tema avortului, pãrintele Honings dezvoltã toatã problematica

despre persoanã, prin care înþelege persoana ce iubeºte ºi procreeazã, persoana ce

trãieºte în castitate – pentru cã numai persoana ce-ºi controleazã propria

sexualitate ajunge la castitatea totalã, adicã la iubirea lui Dumnezeu. În iubirea

bãrbatului ºi a femeii existã semnul alianþei dintre Dumnezeu ºi Bisericã ºi, deci,

toatã dimensiunea religioasã a sexualitãþii. Aici este fundamentul procreaþiei, faþã

de care tradiþia Bisericii este foarte riguroasã: de la pãrinþii Bisericii la Conciliul

al II-lea din Vatican, învãþãtura episcopului Romei a fost mereu îndreptatã spre

respectul demnitãþii umane, pânã la recentele pronunþãri în aceastã materie ale

Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei.

Persoana care iubeºte, procreeazã, trãieºte castitatea este ºi persoana ce

trebuie ocrotitã în esenþa sa intimã. Dacã se þine cont de aceastã perspectivã, se

tuteleazã drepturile omului, mai ales în domeniul culturii ºi în acela al

experimentãrii ºtiinþifice. În aceste domenii, persoana trebuie vãzutã în toatã

demnitatea sa moralã, umanã, recuperând sensul profund al libertãþii, care nu se

gãseºte în lumea animalelor. Aici, de fapt, se gãseºte linia de demarcaþie între

experimentarea ºtiinþificã asupra omului ºi cea asupra restului lumii animale ºi

vegetale. În cazul omului, trebuie respectatã persoana, iar în cazul lumii animale

ºi vegetale, se impune respectarea ei în mãsura în care înseamnã ceva pentru

persoana umanã, deoarece ea este parametrul ºi semnul demnitãþii naturii, aºa

cum învaþã toatã tradiþia biblicã.

Nu este nici o îndoialã cã punctele principale de referinþã ale învãþãturii lui

Honings sunt izvoarele veterotestamentare ºi cele neotestamentare, receptate prin

intermediul lecturii pãrinþilor Bisericii. În paginile volumului, tezele apãrate de

autor se bazeazã pe cãrþile Sfintei Scripturi. Ceea ce surprinde în mod pozitiv este

cã el nu se limiteazã la exegeza personalã a textului biblic, ci, mergând la rãdãcina

problemelor, reparcurge drumul de interpretare, mergând înapoi la doctrina

precedentã, descoperind uneori contradicþiile existente, demonstrând astfel cã este

un exeget rafinat: el, care nu este biblist de profesie, se demonstreazã ca un

colaborator al biblistului. Însã tradiþia biblicã îi foloseºte lui Honings ca sã meargã

ºi în alte domenii, cum ar fi cel al pãcii ºi al nonviolenþei.

Þinând cont de aceste izvoare ºi metode teologice, putem înþelege tezele lui

Honings cu privire la avort, divorþ, pastoraþia sacramentarã, dimensiunea moralã

juridicã a ordinii economice, dimensiunea religioasã ºi juridicã a sexualitãþii.

Parcurgând itinerarul tomist, autorul sesizeazã limita dintre moralã ºi drept.

Astfel, este adevãrat cã dreptul are un caracter formal pozitiv, întrucât se ocupã

de sancþiunile umane, dar preceptele juridice se referã la moralitatea omului ca

atare, adicã la omul considerat nu doar în lumina exigenþelor vieþii sociale. De

aceea, pãrintele Honings susþine noþiunea de drept subiectiv (care, pentru cã

implicã „pretenþii”, presupune „obligaþii”) în sens medieval: omul este subiect de

drept nu pentru cã este civis, ci pentru cã este persona spiritualã ºi moralã ºi

drepturile sale de om nu derivã de la stat, ci de la Dumnezeu; pentru acest motiv,

el poate sã se opunã statului care îi violeazã drepturile umane. Cu alte cuvinte,

omul nu mai este vãzut ca un instrument sau subiect pasiv, pentru cã este

înzestrat cu liberul arbitru. În consecinþã, dreptatea nu mai este doar contemplatã



224

de intelect, adicã de raþiune sau zeiþa Raþiune a tradiþiei post-umaniste ºi

renascentiste cu epigonul sãu iluminist, ci este cuceritã de voinþa ºi de libertatea

interioarã care retrãieºte în sine ºi în faptele sale Dreptatea veºnicã.

M. Patraºcu

Codul de drept canonic (traducere din limba latinã de pr. dr. Ioan

Tamaº), Editura Sapientia, Iaºi 2004, 1156 p.

Prima traducere a noului Cod de drept canonic (1983) a fost publicatã de pr. dr.

Ioan Tamaº, în anul 1995, în formã pro-manuscripto, la tipografia Institutului

Teologic Romano-Catolic din Iaºi. În noua ediþie, pr. Ioan Tamaº a revizuit

traducerea, ajutat fiind ºi de pr. dr. Mihai Patraºcu. 

Prezenta traducere a Codului de drept canonic apare în ediþie bilingvã, textul

original latin ºi traducerea românã. Textul latin dupã care s-a fãcut traducerea

este cel publicat de PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE

INTERPRETANDO, Codex iuris canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II

promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Libreria

Editrice Vaticana, 1989. La acest text, pr. Mihai Patraºcu s-a îngrijit sã adauge un

indice analitic ºi un mic dicþionar juridico-canonic, foarte util pentru cei care

studiazã dreptul canonic, dar ºi pentru cei ce doresc sã consulte dreptul canonic.

Despre importanþa Codului de drept canonic, precum ºi despre dificultãþile

traducerii lui în limba românã, a scris pr. Ioan Tamaº în prefaþa la aceastã

lucrare, pe care o redãm integral:

„Traducerea unui text legislativ ecleziastic din limba latinã în limba românã

este un lucru destul de dificil ºi, totodatã, riscant. Este un lucru dificil, deoarece,

prin natura sa, textul latin este concis ºi foarte exact, cu o terminologie proprie,

deseori nesemnalatã de dicþionare. Unii termeni sunt intraductibili sau, dacã

totuºi sunt traduºi, pierd mult din semnificaþia proprie. De aceea, am considerat

cã e mai bine sã-i las în original. Câteva exemple: ipso iure, ipso facto, ad limina,

a latere, latae sententiae, ferendae sententiae. Apoi, un text legislativ nu poate fi

parafrazat sau tradus în mod liber. De aceea, m-am strãduit sã rãmân cât mai

fidel textului original. Aºa se explicã de ce uneori versiunea româneascã pare

greoaie, lipsitã de eleganþã ºi chiar ºocantã, îndeosebi pentru urechile mai puþin

familiarizate cu textele legislative.

Pe de altã parte, traducerea unui text legislativ din limba latinã în limba

românã este ºi un lucru destul de riscant, deoarece foarte uºor se pot strecura

imprecizii ºi chiar erori de fond, alterându-se astfel sensul voit de legiuitor.

Precizia, atât de necesarã în drept, poate fi gãsitã numai în textul original, adicã

cel latin.

Prezenta traducere este adresatã tuturor celor care doresc sã cunoascã legile

universale ale Bisericii Catolice Latine, dar, mai ales, viitorilor preoþi, care nu

cunosc suficient de bine limba latinã, precum ºi tuturor celor care desfãºoarã

activitate pastoralã. S-ar putea sã nu fie numaidecât o traducere perfectã. Cu

toate acestea, o prezint cu multã încredere, fiind încurajat ºi de afirmaþia sfântului
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Toma de Aquino: melius enim esse et esse minimum, quam omnino non esse (IV

Sent., d. 50, q. 20, 1 gl. 3, arg. 1)”.

ªt. Lupu

EDUARD FERENÞ, Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru

mântuirea omului, Editura Sapientia, Iaºi 2004, 686p.

Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului este

ediþia revizuitã ºi îmbunãtãþitã a tratatului Cristologia. Isus Cristos, Cuvântul lui

Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, apãrut în 1998, la Editura Presa

Bunã din Iaºi. În cele 686 de pagini ale acestui amplu tratat, pãrintele E. Ferenþ,

profesor de teologie dogmaticã la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi,

urmând liniile directoare ale magisteriului Bisericii, prezintã mai întâi cristologia

contemporanã, arãtând cãile de orientare în cristologiile actuale, atât catolice, cât

ºi protestante ºi ortodoxe. În continuare, analizeazã datele biblice despre Cristos,

reflecþia sfinþilor pãrinþi, formulãrile cristologice ale conciliilor ºi diferite tematici

referitoare la ontologia ºi psihologia lui Cristos. 

Misiunea cristologiei actuale, dupã cum subliniazã autorul, este sã facã

cunoscut adevãrul ºi semnificaþia istoriei ºi a persoanei lui Isus Cristos, sã arate

continuitatea credinþei în Cristos ºi sã-l prezinte pe Cristos ca pe unicul Salvator

al omului în contextul problemelor existenþiale de astãzi.

Încã din introducere, pãrintele Ferenþ afirmã: „cristologia este tema centralã

ºi axa teologiei creºtine, chiar a tuturor celorlalte discipline teologice. În centrul

credinþei creºtine ºi al comunitãþii creºtine, Cristos nu este o carte ori o idee

abstractã, ci o persoanã vie, despre care Noul Testament ºi Biserica dau mãrturie.

Creºtinismul nu poate fi separat de Isus Cristos. El trimite ºi depinde tocmai de

Isus Cristos, Fiul unic ºi trimisul escatologic al Tatãlui ºi, unit cu acesta, omul

perfect escatologic... El ne reveleazã adevãrata tainã a lui Dumnezeu unic în fiinþã

ºi întreit în persoane, ºi deopotrivã misterul sãu ºi al omului”.

Persoana lui Isus Cristos este punctul de orientare al credinþei, este cheia

pentru a-l cunoaºte pe Dumnezeu, omul ºi lumea, revelaþia, harul ºi

rãscumpãrarea, comunitatea eclezialã ºi misiunea acesteia, destinul omului ºi al

universului, etica ºi viaþa creºtinã. De aceea, cristologia este centrul teologiei,

„principiul inteligibilitãþii ºi al interpretãrii autentice a economiei salvifice în toate

momentele ei, începând de la creaþie pânã la parusia Domnului”. Cristologia

„conduce la urmarea vie a lui Isus Cristos ºi la relaþia personalã cu el”. Pentru a-l

descoperi pe Cristos, trebuie sã þinem cont de doctrina Bisericii, în lumina cãreia

mãrturisim cã „Isus din Nazaret este Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat ºi

rãscumpãrãtorul omului”. În urma acestei profesiuni de credinþã, înþelegem un

lucru important: cristologia este în mod esenþial elaborarea sistematicã a

credinþei, rãspunsul la problema mântuirii, a destinului ºi sensului definitiv al

existenþei omului ºi al istoriei.

Pãrintele observã cã lumea contemporanã este secularizatã ºi autosuficientã,

ºi cã ea este în mare parte închisã absolutului transcendent. Omul vrea sã-ºi

rezolve toate problemele fãrã nici o referire la Dumnezeul cel viu. Mântuirea
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gratuitã oferitã de Dumnezeu prin Cristos este înlocuitã cu autosuficienþa proprie

a omului. Pentru aceasta, „noi, care suntem chemaþi sã proclamãm ºi sã trãim

kerigma divinã în acest ambient dominat de imanentism ºi de materialism, va

trebui sã clarificãm problema fundamentalã a modului de a concepe ºi de a

actualiza mântuirea omului ºi a universului în Cristos”.

C. Dascãlu

EDUARD FERENÞ, Bisericã, ce simþi despre taina fiinþei tale?, Editura

Sapientia, Iaºi 2004, 376p.

În lucrarea Bisericã, ce simþi despre taina fiinþei tale?, pãrintele E. Ferenþ îºi

propune sã preia ºi sã asimileze „doctrina sacrã a Conciliului al II-lea din Vatican

ºi magisteriul Sfântului Pãrinte Ioan Paul al II-lea, conþinut în cele douãsprezece

discursuri þinute de Sanctitatea sa cu ocazia vizitei apostolice pastorale pe care a

fãcut-o în România între 7-9 mai 1999, în vederea unei reînnoite ºi mai adânci

aprofundãri a învãþãturii Bisericii ºi a unei noi formãri a conºtiinþelor noastre”.

Acest lucru este bine exprimat în cuvintele pe care Sinodul Diecezan din Iaºi le-a

avut drept motto: Duc in altum!

Sub acest îndemn, pãrintele Ferenþ înþelege, în primul rând, o pãtrundere mai

adâncã a tezaurului credinþei apostolice, o cunoaºtere ºi înþelegere a Bisericii în

vederea unei transformãri interioare pozitive a comportamentelor ºi atitudinilor

noastre umane. Dinamismul acestei acþiuni, însã, trebuie încadrat în contextul

actual al noii evanghelizãri pe care Biserica localã încearcã sã ºi-o aproprieze ºi

s-o trãiascã. 

Evanghelizarea nu trebuie înþeleasã reductiv, ca o re-proclamare a adevãrului

cã Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu ºi Rãscumpãrãtorul omenirii. Ea înseamnã

trãirea realitãþii ce rezultã din interacþiunea acestui mister al credinþei cu propria

noastrã viaþã, înseamnã „a lucra fãrã odihnã pentru a-l îmbogãþi pe om cu Cristos

ºi în Cristos”. Acest proces amplu, Biserica îl realizeazã mai întâi cu ea însãºi, în

interiorul ei, „printr-o nouã convertire ºi reînnoire a vieþii”.

Temele principale care sunt abordate în cuprinsul cãrþii au în vedere, aºadar,

contextul eclezial al noii evanghelizãri, rãspunsul la întrebarea cine este Biserica

localã de Iaºi. Sunt relevate, de asemenea, rolul ºi poziþia privilegiatã a sfintei

Fecioare în trãirea creºtinã, ea fiind calificatã drept: „Steaua misticã a

evanghelizãrii, icoana escatologicã ºi model al Bisericii noastre locale”. 

Alte ºapte capitole ale cãrþii sunt dedicate celebrãrii sacrificiului euharistic,

având în vedere ºi faptul cã acest an bisericesc a fost dedicat Euharistiei. Mai

departe, sunt abordate toate adevãrurile conþinute în Simbolul credinþei, cu un

accent deosebit pe misterul Treimii mântuitoare, cãreia îi sunt dedicate trei

capitole. Alte douã capitole sunt dedicate angajãrii sociale a laicilor în lumea

contemporanã, înþeleasã în lumina documentelor Bisericii, în a special enciclicei

Rerum novarum  a papei Leon al XIII-lea. Þinând cont cã multe dintre aceste

reflecþii au fost propuse seminariºtilor în procesul lor de formare, trei capitole sunt

dedicate pentru stimularea fidelitãþii lor faþã de „darul eminent al vocaþiei”.
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Recunoscând valoarea unor modele de imitat în acest drum de aprofundare

doctrinarã, pãrintele îl propune pe actualul pontif ca „model ºi crainic” al

misterului lui Cristos în lumea contemporanã ºi îi dedicã capitolul al XXI-lea din

aceastã lucrare. Totuºi, sfânta Fecioarã Maria este un model „eminent sub toate

aspectele”. Însemnãtatea ei profundã este recunoscutã din faptul cã întreaga

desfãºurare a lucrãrilor sinodale a fost pusã sub ocrotirea ei. 

Lectura acestor pagini oferã, mai întâi, conºtientizarea clarã a identitãþii

ecleziale a Bisericii noastre locale, în acest moment al istoriei sale, ºi invitã la o

trãire a valorilor creºtine în contextul social actual.

C. Diac

Istorie

DÃNUÞ  DOBOª  - SILVIU VÃCARU , ed, Hãlãuceºti, sat de veche tradiþie

cultural-religioasã, Editura Sapientia, Iaºi 2004, 396 p.

Lucrarea prezentã se încadreazã într-un mai vechi proiect al nostru privind

realizarea unor studii speciale referitoare la viaþa ºi istoria comunitãþilor catolice

din Dieceza de Iaºi.

Fideli acestui proiect, am conceput aceastã carte ca o comuniune de

competenþe, la care sã participe ºi colaboratorii mei din cadrul Departamentului

de Cercetare Istoricã de pe lângã Episcopia Romano-Catolicã de Iaºi, ei înºiºi

specialiºti recunoscuþi în domeniul istoriei ecleziastice ºi autori ai unor valoroase

monografii, cum sunt dr. Silviu Vãcaru, sau pr. Fabian Doboº. O participare

binevenitã aparþine colaboratorilor noºtri de la Secþia de Cercetãri Antropologice

a Academiei Române, Filiala Iaºi, precum ºi d-lui prof. Mihai Biºoc, fiu al satului,

inimosul dirijor ºi îndrumãtor al corului Seminarului „Sf. Iosif” din Iaºi.

A rezultat un studiu monografic centrat, mai ales, pe latura istoricã a

comunitãþii ºi a instituþiilor franciscane care au funcþionat la Hãlãuceºti pânã în

1948. Cartea trebuie sã se constituie, în acelaºi timp, într-un omagiu adus

pãstorilor franciscani care, în comuniune cu episcopii de Iaºi, au contribuit într-o

atât de mare mãsurã la propãºirea acestei localitãþi. În limitele permise de accesul

limitat la documente, am realizat ºi capitolele speciale dedicate ºcolii primare,

precum ºi monumentalei biserici ortodoxe „Sf. Voievozi Mihail ºi Gavril”, ctitorie

a boierilor Balº, datând de la mijlocul secolului al XIX-lea.

Lãsãm cititorilor posibilitatea de a aprecia calitãþile ºi eventualele deficienþe

ale prezentului volum. Ne bucurã faptul cã le putem oferi vrednicilor locuitori ai

acestor meleaguri o carte despre istoria glorioasã a satului ºi a harnicilor lor

predecesori, pagini de istorie care fac cinste generaþiilor prezente ºi viitoare.

D. Doboº

IOAN FERENÞ, Începuturile Bisericii Catolice din Moldova, Editura

Sapientia, Iaºi 2004, 294p.
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Apariþia cãrþii Începuturile Bisericii Catolice din Moldova se datoreazã pr. prof.

dr. Eduard Ferenþ, care s-a îngrijit de adunarea ºi publicarea cercetãrilor istorice

efectuate de pr. dr. Ioan Ferenþ (1886-1933) ºi publicate în perioada interbelicã. 

Studiul despre începuturile Bisericii Catolice din Moldova, în intenþia

autorului, cuprindea douã pãrþi: mai întâi, activitatea cavalerilor teutoni în

Moldova ºi, apoi, perioada cumanilor. Spre deosebire de vechea ediþie, care

conþinea doar a doua parte din ampla lucrare, în aceasta este inclusã ºi cercetarea

acelei perioade istorice aflate sub ocrotirea teutonã. Întregul material al lucrãrii

a fost publicat iniþial în revista Cultura creºtinã din Blaj. 

Calitatea istoricã a cercetãrii pãrintelui Ioan Ferenþ a fost recunoscutã chiar

de marele istoric N. Iorga: „Domnul dr. Ioan Ferenþ publicã în revista Cultura

creºtinã din Blaj un studiu detaliat, de o construcþie solidã, de un stil foarte precis

ºi de o informaþie destul de bunã, despre Cavalerii Teutoni în Þara Bârsei ºi în

Muntenia, ca un capitol dintr-o istorie a catolicismului în Moldova”. Acelaºi mare

istoric recunoºtea, în acelaºi timp, cã „preotul Ferenþ din Iaºi serveºte râvnitor

cunoaºterea trecutului nostru”.

Nota caracteristicã a lucrãrii este preocuparea pentru redarea adevãrului

istoric, care poate fi cunoscut doar din documente, ºi nicidecum ticluirea unor

realitãþi reieºite din simple presupuneri ºi speculaþii. Metoda sa, riguros

ºtiinþificã, întrebuinþeazã datele antropologiei popoarelor, lingvistica ºi istoria,

atentã mereu la diacronia ºi sincronia textelor. 

Pe lângã valoarea istoricã deosebitã, pr. dr. Eduard Ferenþ, în prefaþa lucrãrii,

þine sã scoatã în evidenþã ºi „dimensiunea kerigmaticã a lucrãrii”, ea devenind

astfel o mãrturie a prezenþei lui Cristos în istoria popoarelor. Prezenþa teutonilor

ºi a dominicanilor pe teritoriul Moldovei nu ascunde intenþii sau interese politice,

ci este animatã de acelaºi mandat pe care l-au avut ºi apostolii, de a merge în

toatã lumea ºi de a predica evanghelia.

Cartea este structuratã în trei pãrþi, urmãrind nu diacronia evenimentelor

istorice, ci ordinea de publicare a lor în revista Cultura creºtinã. Astfel, dupã ce

este prezentatã identitatea ºi activitatea teutonilor, precum ºi conflictele pe care

aceºtia le-au avut cu regele Ungariei, Andrei al II-lea, sunt înfãþiºate sumar

castelele fortificate ºi jurisdicþia bisericeascã deþinutã în Muntenia ºi Moldova.

Acestor evenimente le urmeazã dezastrul teuton, provocat de conflictul teutonico-

maghiar cãruia îi urmeazã alungarea cavalerilor.

Subiectul celei de a doua pãrþi îl constituie venirea cumanilor ºi incursiunile

militare pe care aceºtia le organizeazã împotriva Rusiei, Ungariei ºi a Imperiului

Bizantin, care conduc la înfiinþarea ºi consolidarea Imperiului Româno-Bulgar.

Decãderea cumanilor va fi consecinþa ridicãrii ºi nãvãlirii mongolilor, realizatã în

cele patru invazii consemnate. 

Episcopia Cumanilor este conþinutul celei de-a treia pãrþi. Aici este expusã mai

întâi natura, constituþia ºi scopul ordinului dominican, provincia ungarã a

dominicanilor, precum ºi înfiinþarea Episcopiei Cumane. 

Prezenta ediþie cuprinde, la final, douã articole: Iarãºi franciscanii la Milcov

ºi Românii în eparhia Cumanilor, care nu fuseserã incluse în vechea ediþie. 
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Prin lectura ei plãcutã, dar ºi prin seriozitatea cercetãrii, cartea Începuturile

Bisericii Catolice din Moldova constituie o importantã contribuþie la cunoaºterea

trecutului Bisericii Catolice din Moldova.

C. Diac

Liturgie

Liturgia orelor dupã ritul roman, vol. II: Timpul Postului Mare,

Sfântul Triduum pascal, Timpul Pascal, Iaºi 2004, 2068 p., 11x17, 700.000

lei.

Liturgia orelor dupã ritul roman, vol. IV: Timpul de peste an,

Sãptãmânile XVIII-XXXIV , Iaºi 2004, 1958p., 11x17, 700.000 lei.

Cu apariþia volumelor al II-lea ºi al IV-lea se încheie traducerea ºi publicarea

în limba românã a Liturgiei Orelor. Textul original latin dupã care s-a fãcut

traducerea este OFFICIUM DIVINUM , EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI

CONCILII VATICANI II INSTAURATUM AUCTORITATE PAULI PP. VI PROMULGATUM ,

Liturgia Horarum iuxta ritum romanum , Editio typica altera, II. Tempus

quadragesimae, Sacrum Triduum Paschale, Tempus paschale; IV. Tempus per

Annum, Hebdomadae XVIII-XXXIV, Libreria Editrice Vaticana, 1986. Aceastã

ediþie a fost completatã cu adaosurile fãcute de Congregaþia pentru Cultul Divin

ºi Disciplina Sacramentelor, adaosuri publicate în diferitele numere ale revistei

Notitiae, organul oficial al acestui dicasteriu.

Comisia liturgicã din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iaºi, care a lucrat la

traducerea Liturgiei orelor, este formatã din pr. Alois Bulai (profesor de exegezã

biblicã ºi limbi clasice), pr. Claudiu Dumea (profesor de liturgie ºi limbã latinã),

pr. dr. ªtefan Lupu (profesor de teologie dogmaticã), pr. Iosif Rãchiteanu (profesor

de religie ºi metodologie), pr. dr. Mihai Patraºcu (profesor de drept canonic), pr.

Florin Spãtariu (profesor de muzicã sacrã), pr. Cornel Cadar (redactor), d-l Fabian

Tiba (tehnoredactor), d-l Ionel Palade (corector) ºi d-l Albert Gheorghe (corector).

Mulþumim Domnului care ne-a dat putere sã ducem la capãt aceastã acþiune

de traducere ºi publicare în limba românã a Liturgiei Orelor. Mulþumim, de

asemenea, pãrinþilor franciscani de la Mesagerul Sfântului Anton care ne-au

ajutat cu tipãrirea Liturgiei Orelor la Padova (Italia). Sperãm ca munca noastrã

sã aducã roade bogate în Biserica noastrã localã ºi în sufletele acelora care se vor

ruga din Liturgia Orelor.

ªtefan Lupu

Spiritualitate

BERNARD SESÉ, Edith Stein (traducere din limba francezã de prof. Dan

Burcea), Editura Sapientia, Iaºi 2004, 136 p.
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Când Ordinul Carmeliþilor Desculþi a introdus cauza canonizãrii lui Edith

Stein, sora Tereza-Benedicta a Crucii, polemicile au fost aprinse: Trebuia sã fie

canonizatã ca martirã sau, pur ºi simplu, ca o sfântã din respect faþã de

sensibilitatea evreiascã? Ea a fost canonizatã ca martirã, în calitate de evreicã

convertitã, moartã creºtinã, în unitatea fiinþei sale. Într-adevãr, Edith a murit la

Auschwitz din cauzã cã era evreicã, evreicã convertitã la catolicism ºi cãlugãriþã

carmelitã. Trecând dincolo de toate contestaþiile, ca cea exprimatã în cazul

Carmelului de la Auschwitz, Ioan-Paul al II-lea a acceptat ºi a celebrat aceastã

canonizare a lui Edith Stein, sora Tereza-Benedicta a Crucii, ca martirã, mergând

pânã la a o declara patroana Europei.

Viaþa ºi mesajul lui Edith Stein nu sunt lesne de prezentat: destinul sãu crud

– dupã cum bine înþelege fiecare –, precum ºi parcursul ei universitar în cãutarea

adevãrului. Cel mai greu de prezentat era parcursul ei intelectual în contextul

atât de bogat în idei din epoca în care ea a trãit. 

Cu talentul pe care l-am descoperit în Vieþile Sfinþilor, publicate mai înainte,

Bernard Sesé scrie cu simplitate ºi limpezime, fãrã sã uite indicaþiile precise,

folositoare istoricului. El reconstituie astfel cu artã cadrul urban ºi social, precum

ºi mediul familial al lui Edith Stein: mama ei, o tânãrã de origine evreiascã, foarte

vioaie ºi cu un caracter plin de omenie ºi de înþelepciune. Autorul ne invitã sã

participãm la cãutarea adevãrului, pe care Edith o întreprinde: scoate în evidenþã

interesul ei pentru persoanele din lumea ideilor, conturându-i în aceeaºi mãsurã,

în culori calde, personalitatea, capabilã de neliniºti ºi suferinþe, cu mult suflet ºi

atentã faþã de prieteni; el ne aratã totodatã importanþa pe care o are pentru ea a

depune mãrturie, fãrã a fi nevoitã sã renege universul gândirii pe care-l poartã.

Bernard Sesé ne ajutã sã înþelegem cãutarea ei spiritualã: justeþea credinþei

sale în cãutarea intransigentã a adevãrului, descoperirea rugãciunii ca drum spre

adevãr. El ne ajutã sã înþelegem umilinþa cu care ea urmeazã perfecþionarea sa

spiritualã, împãrtãºind admiraþia pe care o are faþã de preoþii în grija cãrora se

încredinþeazã. Din carte, iese fãrã încetare la ivealã grija ei faþã de cei din jur; ca

intelectualã, este o femeie ce cunoaºte ºi frecventeazã multã lume; ca femeie,

militeazã pentru locul femeii în societate ºi în Bisericã. 

Autorul are grijã sã ne propunã diferite texte instructive, sub formã de tablou,

precise ºi complete, care ne ajutã sã înþelegem mai pe larg viaþa lui Edith Stein.

Cu multele cunoºtinþe pe care le are asupra Reformei Carmelului, cu larga sa

culturã ºi sensibilitatea pe care ºtim cã o posedã, Bernard Sesé o apropie pe Edith

Stein de cititorul de azi. Aceastã carte despre viaþa lui Edith Stein este binevenitã.

Ea se alãturã cortegiului de numeroase scrieri ce apar de ea sau despre ea.

D. Poirot

WILHELM HÜNERMANN, Vincenþiu de Paul, pãrintele sãracilor (traducere

din limba germanã de ªtefan Lupu), Editura Sapientia, Iaºi 2004, 322 p.

Vincenþiu de Paul s-a nãscut în Aquitania, în anul 1581. Dupã terminarea

studiilor, a fost hirotonit preot ºi i s-a încredinþat o parohie din Paris. A întemeiat
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Congregaþia Preoþilor Misiunii (a Lazariºtilor) pentru formarea unui cler sfânt ºi

pentru ajutorarea sãracilor. În colaborare cu sfânta Luiza (Ludovica) de Marillac,

a întemeiat Congregaþia Fiicelor Caritãþii. A murit la Paris, în anul 1660.

Cine i-ar fi putut prezice tânãrului pãstor gascon Vincenþiu de Paul cã într-o

zi va deveni sfetnicul regilor, renovatorul Bisericii în Franþa, unul dintre cei mai

mari binefãcãtori ºi unul dintre cei mai mari sfinþi ai tuturor timpurilor? În

tinereþea sa, nimic nu lãsa sã se întrevadã un asemenea viitor, dar în viaþa sa, atât

de bogatã în evenimente neprevãzute ºi dureroase, se simte mâna lui Dumnezeu

care l-a ales, l-a transformat ºi l-a condus.

Acest umil preot de la „Sfântul Lazãr” ar putea fi supranumit binefãcãtorul

secolului al XVII-lea. El a distribuit nevoiaºilor mai multe milioane decât se

gãseau în Banca Naþionalã a Franþei. A fost pãrintele sãracilor, al copiilor gãsiþi,

al orfanilor, al infirmilor, al prizonierilor, al bãtrânilor, al bolnavilor ºi al

ocnaºilor. În timpul Rãzboiului de 30 de ani ºi în timpul sãlbaticelor lupte ale

Frondei, el a scãpat de foame provincii întregi. Toate mizeriile ºi-au gãsit refugiul

în inima lui.

În toate regiunile încercate de nenorocirea spiritualã ºi materialã, el i-a trimis

pe cãlugãrii ºi pe cãlugãriþele ordinelor mãnãstireºti înfiinþate de el, lazariºtii ºi

„Fiicele caritãþii” („Les Filles de la Charité”). Bunãtatea sa nu cunoºtea margini.

Caritatea l-a fãcut sã-i viziteze pe sclavii ocnelor din Africa de Nord, pe ciumaþii

din Polonia, pe catolicii persecutaþi din Irlanda, pe pãgânii din Madagascar. El a

avut-o ca ajutor nedespãrþit pe credincioasa sa colaboratoare, sfânta Luiza de

Marillac. Ea a participat la toate actele sale caritative eroice, la toate încercãrile

prin care a trecut, ºi l-a precedat cu câteva luni, în 1660, în eternitate.

Fie ca aceastã lucrare sã apropie de inima poporului creºtin chipul acestui

mare prieten al lui Dumnezeu!

St. Lupu



INDICATIONES

1) CLAUDIU DUMEA, ªarpele ºi Mielul. Meditaþii despre pãtimirea lui

Cristos, Editura Sapientia, Iaºi 2004, 76p.

Principalele teme abordate sunt: „Preludiul unei drame: pãcatul strãmoºesc”,

„Inima Tatãlui”, „ªarpele ºi Mielul”, „Împreunã rãstigniþi”, „Ave crux!”, „Stabat

Mater”, „Simon din Cirene”, „Femeile sfinte”, „Pilat”, „Iuda”, „Convertiþi ºi

împietriþi”, „Învingãtori ºi învinºi”.

Firul roºu ce strãbate aceste meditaþii este, aºadar, „drama” pãtimirii Fiului

lui Dumnezeu, prin care noi, oamenii, am dobândit mântuirea. În faþa acestui

mister, oamenii nu pot rãmâne indiferenþi, trebuie sã se decidã de partea cui stau:

de partea lui Isus, Mielul nevinovat care se jertfeºte pentru rãscumpãrarea omului

pãcãtos, sau de partea Diavolului, „ªarpele” care, de la început, a fost mincinos ºi

continuã sã lucreze în lume pentru a-i îndepãrta pe oameni de adevãratul izvor al

vieþii.

ªt. Lupu

2) JUAN BAUTISTA AGUADO, Alois Guanella, preot samaritean (traducere

din italianã de Cecilia Lujinschi), Editura Sapientia, Iaºi 2004, 74 p.

Cartea este un studiu despre pãrintele Guanella, fãcut pe bazã nu de izvoare

ºi documente istorice, ci în lumina unei experienþe trãite ºi aprofundate lãuntric.

Astfel, cartea îl prezintã pe pãrintele Guanella drept conquistador ºi fundador al

unei împãrãþii ce depãºeºte toate frontierele, împãrãþia „fiilor buni”, cu toate

peripeþiile pe care le presupune o astfel de aventurã. De asemenea, cartea ne ajutã

sã descoperim în pãrintele Guanella un muncitor simplu, hotãrât ºi aproape

încãpãþânat, ca þãranii din Castiglia, care ºi astãzi ºtiu sã înfrunte atâtea greutãþi

cu privirea îndreptatã cãtre Cerul „Providenþã”. Nu-i lipseºte nici o oarecare

orientare misticã ºi un discret simþ al umorului.

W. Dancã

3) ALEXANDRU BUZALIC, Teologia transcendentalã. Prospectivã în

gândirea lui Karl Rahner, Editura Logos ’94, Oradea 2003, 336p.

Lucrarea dezvoltã cele trei capitole ale tezei de doctorat – Dumnezeu în

conºtiinþa omenirii. Teologia transcendentalã a lui Karl Rahner – pe care autorul

a susþinut-o în 2002 în cadrul Facultãþii de Teologie Romano-Catolicã a

Universitãþii din Bucureºti ºi adaugã un capitol nou despre locul teologiei lui Karl

Rahner în gândirea teologicã contemporanã. În ansamblu, cartea se doreºte a fi

o prezentare sistematicã ºi sinteticã a teologiei transcendentale rahneriene ºi a

principalelor ei aplicaþii. Autorul susþine faptul cã teologia transcendentalã

rahnerianã este o teologie care prezintã Biserica contemporanã, întocmai cu

documentele magisteriului, ca o Bisericã în dialog faþã de sine, faþã de creºtinii

Bisericilor, care s-au desprins din unitatea catolicã, dar ºi o Bisericã deschisã

tuturor oamenilor pe care îi cheamã necontenit spre mântuire. Cunoaºterea

teologiei pãrintelui Karl Rahner ajutã la dezvoltarea teologiei catolice
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contemporane, întrucât îi oferã omului contemporan posibilitatea de a înþelege

adevãrurile de credinþã în lumina aºteptãrilor sale ºi a limbajului sãu specific.

W. Dancã

4) VALENTIN MUSCÃ, Essai sur le mystere eucharistique dans la pensée

médiévale latine. Un regard orthodoxe, Editions Pallas, Focºani 2004,

398p.

Cartea reia conþinutul lucrãrii de doctorat pe care V. Muscã a susþinut-o în

2001 la Facultatea de Teologie a Universitãþii din Fribourg (Elveþia). Teza susþine

faptul cã teologia euharisticã medievalã nu este nici îndepãrtatã în timp, nici

depãºitã în ce priveºte conþinutul, pentru cã gândirea medievalã stã la baza

teologiilor contemporane. Autorul susþine, de asemenea, cã teologia euharisticã

din Evul Mediu latin nu poate fi înþeleasã dacã o analizãm în mod exclusiv din

perspectiva normelor, canoanelor ºi experienþei teologice orientale. V. Muscã este

de pãrere cã bogãþia învãþãturii Bisericii Latine din Evul Mediu despre Euharistie

poate fi perceputã dacã se îndeplinesc douã condiþii: îndepãrtarea prejudecãþilor

de orice fel ºi acceptarea faptului cã teologia euharisticã occidentalã s-a dezvoltat

în ritmul culturii occidentale, potrivit normelor acestei culturi ºi sensibilitãþii

lumii din aceastã parte a Europei.

W. Dancã

5) FLAVIUS SOLOMON , Politicã ºi confesiune la început de Ev Mediu

moldovenesc, Editura Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi 2004,

294p.

Lucrarea este o versiune revizuitã a tezei de doctorat – Stat ºi Bisericã în

Moldova pânã la mijlocul secolului XV – pe care F. Solomon a susþinut-o în 1995

la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi. Având în vedere golul istoriografic cu

referire la istoria creºtinismului din Moldova în perioada Evului Mediu, cartea

încearcã sã acopere, fie ºi parþial, aceastã lacunã. Astfel, pornind de la cazul

moldovenesc, autorul doreºte sã realizeze o introducere la o posibilã sintezã a

creºtinismului românesc medieval, prezentând situaþia familiei creºtine bizantino-

slave din teritoriile de la sud de Carpaþi, Transilvania, sau chiar din Banat ºi

Maramureº.

W. Dancã

6) ALEXANDER BAUMGARTEN, Sfântul Anselm ºi conceptul ierarhiei,

Editura Polirom, Iaºi 2003, 200p.

Cartea interpreteazã încercarea sfântului Anselm de a oferi un argument

raþional al existenþei lui Dumnezeu. Teza pe care o susþine autorul este cã

înþelegerea argumentului existenþei lui Dumnezeu, formulat de sfântul Anselm,

depinde integral de conceptul de ierarhie a lumii, moºtenit indirect din

neoplatonism. Enunþul principiului ierarhiei se gãseºte în Monologion, 4: „Dacã
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cineva cerceteazã naturile lucrurilor, fie cã vrea sau nu, va simþi cã ele nu conþin

în mod egal aceeaºi demnitate, ci unele dintre ele se deosebesc dupã grade de

inegalitate. Cel care s-ar îndoi cã, în natura sa, calul este mai nobil ca lemnul, iar

omul mai presus de cal, acela fãrã îndoialã cã nu s-ar cuveni numit om”. În lumina

acestui principiu, Al. Baumgarten doreºte sã punã în ordine elementele

argumentului anselmian despre existenþa lui Dumnezeu ºi sã lãmureascã

obscuritãþile modalitãþilor în care a fost receptat de-a lungul timpului.

W. Dancã

7) WILLIAM OCKHAM , Despre universalii, ediþie bilingvã (traducere din

limba latinã de Alexander Baumgarten), Editura Polirom, Iaºi 2004, 182p.

Volumul conþine prima versiune în limba românã a principalelor texte ale lui

William Ockham dedicate studiului conceptelor universale. Alãturi de textele

ockhamiste se gãseºte un studiu, semnat de Simona Vucu, ce reevalueazã

încadrarea filozofiei lui Ockham în nominalismul secolului al XIV-lea,

reconstruind trãsãturile conceptului de ºtiinþã din gândirea filozofului. Potrivit lui

S. Vucu, natura universaliilor la Ockham este în strânsã legãturã cu interesele de

cunoaºtere ºi cu presupoziþiile metafizice de la care a pornit filozoful franciscan.

Cartea este interesantã din punct de vedere filozofic ºi filologic, întrucât ilustreazã

opþiunile pentru claritate conceptualã manifestate de neobositul traducãtor ºi

specialist în filozofia medievalã Alexander Baumgarten.

W. Dancã

8) ANICIUS MANLIUS SEVERINUS TORQUATUS BOETHIUS, Tratate teologice,

ediþie bilingvã (traducere din limba latinã ºi note de Octavian Gordon ºi

Bogdan Tãtaru-Cazaban), Editura Polirom, Iaºi 2003, 176p.

Cartea este o nouã traducere a Tratelor teologice ale lui Boethius, care se

justificã prin faptul cã urmeazã ediþia criticã cea mai cunoscutã (H.F. Stewart-

E.K. Rand: Boethius, The Theological Tractas and the Consolation of Philosophy,

Loeb Classical Library, Cambridge, Harvard University Press 1973), ºi nu textul

din Patrologia latina, apoi prin aceea cã beneficiazã de studiul comparat al

variantelor în englezã, francezã, italianã ºi germanã ºi, în fine, îºi propune sã fie

mai riguroasã din punct de vedere filologic ºi conceptual decât traducerea

anterioarã. Notele filologice îi aparþin lui O. Gordon, iar cele istorice ºi doctrinale,

lui B. Tãtaru-Cazaban. Volumul este îmbogãþit cu o postfaþã intitulatã „Naturã,

persoanã ºi imagine în Tratatele teologice ale lui Boethius sau Cine stã sub chip”,

în care Anca Vasiliu rezumã o întreagã moºtenire de ºcoalã platonicianã privitoare

la statutul imaginii, la definiþia sa ºi la felul în care, complet remodelatã, aceasta

ajunge sã slujeascã gândirii creºtine.

W. Dancã
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9) Flaminia Morandi – Michelina Tenace, Bazele spirituale ale

viitorului. Interviu cu Olivier Clément (traducere din limba italianã de

Vasile Rus), Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lãpuº 2004, 112p.

În acest volum, teologul ortodox Olivier Clément susþine teza potrivit cãreia

Europa, care este pe cale sã elaboreze o civilizaþie planetarã, nu a produs încã o

sintezã culturalã sau teologicã în stare sã depãºeascã ruptura dintre Europa de

Vest ºi Europa de Est. Întâlnirile fecunde ale moºtenirilor separate ale Rãsãritului

ºi ale Apusului sunt cazuri de excepþie, dar ele ar trebui sã devinã ceva obiºnuit.

Convorbirea cu O. Clément despre provocãrile modernitãþii, despre actuala

situaþie a relaþiilor ecumenice este presãratã cu multe amintiri personale.

Teologul ortodox este de pãrere cã modernitatea poate fi depãºitã din interior, în

mãsura în care sunt asumate spiritual tendinþele de unitate planetarã printr-un

nou stil de viaþã bazat pe ascezã ºi fantezie.

W. Dancã

 


