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Sf. Ioan Gură de Aur 

Schimbarea la Fa\= 
1600 de ani de la trecerea la cele veşnice  

Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov 
şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un 
munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat 

la faţă, înaintea lor…  (Mt. 17, 1-2).

Pentru ce a luat Domnul cu Sine 
numai pe cei trei Apostoli? Pentru că ei 
întreceau pe toţi ceilalţi.

Petru se deosebea şi prin aceea că 
iubea foarte mult pe Domnul, Ioan prin 
aceea că era foarte iubit de Domnul, iar 
Iacov prin răspunsul ce-l dăduse împreu-
nă cu fratele: Putem bea paharul (Mt. 20, 
22). Şi, în afară de aceasta, prin fapta sa, 
căci Iacov, într-adevăr, a făcut ceea ce 
adeverise prin acel răspuns, pentru că el 
a fost atât de nesuferit pentru iudei, încât 

Irod a crezut că-şi va dobândi cinstea lor, dacă-l va omorî (Fapte 12, 1-3).
Dar pentru ce a îngăduit Domnul să se arate Moise şi Ilie? 
S-ar putea aduce multe motive, dar primul este următorul: Unii oameni 

ziceau că Hristos este Ilie, alţii că este Ieremia, sau altul din proorocii cei vechi, 
de aceea a trebuit să se arate lângă Hristos cei mai însemnaţi dintre trimişii 
dumnezeieşti ai Vechiului Testament, spre a arăta ce deosebire mare este între 
Domnul şi slujitorii Săi, şi pentru ca Petru, cu dreptate, să poată avea laudă 
de la Domnul când L-a numit Fiu al lui Dumnezeu. La acest motiv se mai 
adaugă şi al doilea, că iudeii deseori înfruntau pe Hristos că încalcă Legea şi 
huleşte pe Dumnezeu, pentru că El Îşi însuşea vrednicia dumnezeiască, pe 
care, ziceau ei, nu o merita.

Ei ziceau: Acest om, care nu păzeşte sâmbăta, nu este de la Dumnezeu (Ioan 
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9, 16); şi iarăşi: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru 
hulă şi pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu (Ioan 10, 33).

Spre a arăta că amândouă învinovăţirile proveneau din neştiinţă, şi Hris-
tos era nevinovat de amândouă, adică El nu era nici încălcător al Legii, nici 
hulitor de Dumnezeu atunci când Se numea pe Sine asemenea cu Dumnezeu, 
de aceea a trebuit să-L înconjoare cei doi bărbaţi ai Vechiului Testament, care 
au strălucit tocmai în aceste două puncte.

Moise a dat Legea, iar iudeii trebuiau să tacă aici, că Moise n-ar fi trecut cu
vederea ca aceasta să fie încălcată şi, desigur, n-ar fi arătat stimă călcătorului
Legii şi vrăjmaşului Dătătorului de Lege. De asemenea, ei trebuiau să ştie că 
Ilie, acest râvnitor pentru cinstea lui Dumnezeu, nu s-ar fi arătat la chemarea
lui Hristos, dacă Acesta S-ar fi ridicat împotriva lui Dumnezeu şi cu nedreptate
S-ar fi numit pe Sine Dumnezeu şi deopotrivă cu Tatăl.

Dar este şi un al treilea motiv pentru care Moise şi Ilie s-au arătat alături 
de Hristos. Care este acela? Pentru ca Apostolii să cunoască că El are putere 
peste moarte şi peste viaţă, de aceea a trebuit să se arate lângă Dânsul Moise, 
cel de mult mort, şi Ilie, cel ce nu era încă mort (Ilie a fost luat la cer fără a 
muri).

Încă şi alt motiv vede Evanghelistul Luca: spre a arăta slava crucii şi pentru 
a îmbărbăta şi a ridica duhul lui Petru şi a celorlalţi, care se temeau încă de 
patima Lui.

Hristos a ales pe cei doi, pe Moise şi pe Ilie, încă şi pentru fapta cea bună pe 
care El mai cu seamă o cerea de la cei care trebuiau să fie lângă Dânsul; pentru
că El a zis: Cel ce voieşte să vină după Mine, să-şi ia crucea sa şi să urmeze 
Mie (Mt. 16, 24). De aceea a adus acum pe cei doi, care, pentru porunca lui 
Dumnezeu şi pentru poporul cel încredinţat lor, au murit de mii de ori. Fiecare 
din ei şi-a jertfit viaţa, şi tocmai prin aceasta au dobândit viaţa cea adevărată.
Şi unul, şi altul s-au împotrivit cu statornicie: unul împotriva egiptenilor, altul 
împotriva lui Ahav şi a altor oameni nemulţumitori şi nestatornici.

Amândoi au fost în cea mai mare primejdie din partea celor pe care ei îi 
mântuiseră, amândoi au voit să abată pe oamenii lor de la închinarea la idoli 
şi amândoi păreau a fi neînsemnaţi.

Unul avea o limbă greoaie şi un glas slăbit – Moise (Ieşirea 4, 10); celălalt 
părea ţărănos. Amândoi erau foarte săraci, că Moise nu avea nimic şi nici Ilie 
nu avea altceva decât cojocul pe care dormea. Şi toate acestea le-au făcut şi 
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le-au răbdat în Vechiul Testament, când încă nu dobândiseră aşa de multă 
putere minunată.

Dacă Moise despărţea marea, Petru a umblat pe mare, putea să mute 
munţii, izgonea diavolii cei sălbatici, vindeca toate bolile, chiar şi umbra sa 
făcea minuni mari şi a întors la credinţă toată lumea. Şi dacă Ilie a sculat un 
mort, Petru a sculat sute.

Moise şi Ilie au trebuit să se arate şi pentru aceea că Domnul a voit ca 
ucenicii Lui să urmeze râvna acelora în povăţuirea poporului, statornicia şi 
tăria lor şi să fie plini de iubire ca Moise şi râvnitori ca Ilie şi tot la fel să se
îngrijească de popor.

Unul dintre ei – Ilie – a suferit foamete trei ani pentru poporul israelit (III 
Regi 17, 1), iar celălalt a zis: Iartă-le lor păcatele, iar dacă nu, atunci şterge-
mă şi pe mine din cartea Ta! (Ieşirea 32, 32).

Despre toate acestea a amintit Domnul ucenicilor Săi, şi, prin arătarea lui 
Moise şi a lui Ilie, ei trebuiau nu numai a-i ajunge pe aceştia, dar şi a-i depăşi. 
Când, de pildă, ucenicii, urmând lui Hristos, au zis: Doamne, voieşti să zicem 
să se pogoare foc din cer? (Lc. 9, 54), Iisus le-a răspuns împotrivă: Nu ştiţi, 
oare, fiii cărui duh sunteţi? (Lc. 9, 55), şi prin aceasta i-a îndemnat, potrivit 
cu harul cel mai înalt, ca să ierte nedreptatea suferită.

Ilie şi Moise erau mari pentru timpul lor, dar de la Apostoli Domnul cerea 
o desăvârşire mult mai mare. 

Ei nu au fost trimişi numai la egipteni, ci în toată lumea, care era mai rea 
decât egiptenii.

Ei nu aveau a grăi către Faraon, ci a se lupta cu diavolul, adevăratul tiran 
al răutăţii.

Ei erau datori să-l lege pe acela şi să-i răpească toate armele, şi ei au făcut 
aceasta despărţind nu Marea Roşie, ca Moise, ci marea cea monstruoasă, mult 
mai grozavă, a nedumeririi, prin mijlocirea Toiagului din rădăcina lui Iesei 
(adică prin Iisus Hristos).

Moartea, sărăcia, dispreţul şi miile de rele sunt lucruri care umplu de groază 
pe oameni. Apostolii se temeau atunci de toate acestea mai mult decât iudeii 
de Marea Roşie, însă Hristos i-a învăţat să fie curajoşi împotriva acestor rele
şi plini de siguranţă să treacă peste ele cu picioarele uscate. Spre a-i întări, El 
a poruncit să se arate cei mai străluciţi bărbaţi ai Vechiului Testament.

Bine este nouă să fim aici. Petru ştia că Domnul va merge în Ierusalim 
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şi va pătimi acolo şi se temea şi tremura pentru Dânsul, însă după reproşul 
acela: Mergi înapoia Mea, satana! (Mt. 17, 23), el n-a mai cutezat a zice către 
Domnul „Fie-Ţi milă de Tine”, de aceea, el rosteşte cam aceeaşi idee, cu alte 
vorbe: Bine este nouă să fim aici.

Căci muntele şi latura aceea nelocuită i se părea lui a da siguranţă, încă şi 
mai sigur i se părea lui ca Domnul să nu meargă în Ierusalim, ci să rămână 
acolo de-a pururi. De aceea vorbeşte el de corturi. Dacă noi le-am avea pe 
acelea, gândea el, nu ne-am mai duce în Ierusalim, şi, neducându-ne acolo, 
Domnul nu va muri. Pentru aceasta el a zis: „Bine este nouă să fim aici”, unde
sunt şi Moise şi Ilie, dintre care unul, la nevoie, a pogorât foc din cer; celălalt 
s-a acoperit de nori când a vorbit cu Domnul. Dacă noi vom rămâne aici, 
nimeni nu va şti unde suntem. Vezi dragostea cea înfocată pentru Iisus? Nu 
gândi că îndemnul său nu era cel mai potrivit, ci gândeşte numai ce dragoste 
avea el pentru Hristos. El adaugă: Dacă voieşti, voi face aici trei colibe: una 
Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie.

Ce zici, Petre? Oare, nu tu, nu de mult, ai fost primul care ai deosebit pe 
Domnul de slugi când ai zis: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 
16, 16), iar acum Îl pui în acelaşi rând cu slugile, cu Moise şi cu Ilie? Iată cât 
erau de nedesăvârşiţi înainte de moartea Domnului!

Chiar dacă Tatăl a descoperit lui Petru că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, 
el însă nu a ţinut minte această descoperire şi s-a buimăcit de groază. Evan-
ghelistul Marcu, cu dreptate adaugă: El nu ştia ce grăia (M. 9, 6), la fel şi 
Evanghelistul Luca, care zice: Ei erau cuprinşi de somn (Lc. 9, 32). Spaima 
ce îi cuprinsese pentru această vedenie el o numeşte somn. Ochii lor se în-
tunecaseră de lumina cea peste măsură, însă nu era noaptea, ci ziua, şi numai 
strălucirea razelor a îngreuiat ochii lor.

Ce s-a întâmplat apoi? Însuşi Hristos nu vorbeşte nimic, nici Moise, nici 
Ilie, doar Acela care este mai mare decât toţi, Tatăl, ridică glasul Său din nori, 
şi pe când vorbea, i-a învăluit un nor luminos.

Când Domnul îngrozeşte, Se arată în nor întunecat, precum s-a întâmplat 
în Sinai, aici El însă n-a voit să îngrozească, ci să înveţe, de aceea norul era 
luminos. Tatăl a strigat: Acesta este Fiul Meu Cel iubit. Ca să nu se poată 
cineva îndoi despre cine este vorba, Moise şi Ilie s-au făcut nevăzuţi, când 
s-a sfârşit glasul acela.

Dar ce a voit Domnul să zică prin acele cuvinte? Dacă Acesta este Fiul 
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Meu Cel iubit, nu te teme, o, Petre, că tu cunoşti puterea Lui şi eşti convins 
că El iarăşi va învia! Dacă tu nu ştii aceasta, apoi îmbărbătează-te pentru 
glasul Tatălui, căci dacă Dumnezeu este puternic, precum şi este cu adevărat, 
apoi dovedit este că şi Fiul este puternic precum Tatăl. Dacă El este Fiul 
Cel iubit, nu te teme, căci nimeni nu părăseşte pe cel iubit. Nu te teme, căci 
dacă şi tu iubeşti pe Domnul foarte mult, Dumnezeu Tatăl Îl iubeşte şi mai 
mult. „Întru Dânsul am binevoit”, zice Dumnezeu Tatăl. Nu Îl iubeşte doar 
pentru că L-a născut, ci şi pentru că El este întru totul deopotrivă cu Tatăl şi 
de aceeaşi voie.

Aşadar, aici este un întreit motiv de iubire: Pentru că El este Fiul Său, Fiul 
Său Cel iubit şi El are întru Dânsul bunăvoinţa Sa.

Pe El să-L ascultaţi, adică: Dacă El voieşte să moară pe cruce, nu te 
împotrivi.

Şi pogorându-se ei de pe munte le-a poruncit lor Iisus, zicând: Nimănui să 
nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.

Căci cu cât se vor povesti despre El lucruri mari, cu atât mai mult mulţi 
vor primi greu credinţa şi scandalul ce se va face la cruce mai mult va spori. 
Pentru aceea, ei trebuiau să tacă. Iar când El a adăugat „până după Înviere”, 
a arătat totodată şi motivul pentru care trebuiau ei să tacă şi a arătat şi timpul 
cât de îndelung să tacă.

Desigur, fericiţi au fost cei trei Apostoli care au văzut pe Domnul strălu-
cind pe munte.

Dar şi noi, numai dacă vom voi, putem să vedem pe Iisus strălucit, nu ca 
dânşii pe munte, ci încă şi mai strălucit. 

Atunci, fiind cu ucenicii Săi, S-a arătat numai într-o astfel de strălucire pe
cât ei suportau, dar, la sfârşitul veacurilor, El va veni întru deplina strălucire 
a Tatălui, şi înconjurat nu numai de Moise şi Ilie, ci şi de nenumărata oştire 
a îngerilor, a arhanghelilor şi a heruvimilor. Amin.

 (Sfântul Ioan Gură de Aur Predici la duminici şi sărbători, Bucureşti, 
1994)
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90 de ani de la apariţie

Limba noastră-i o comoară 
În adâncuri înfundată 
Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată. 

Limba noastră-i foc ce arde 
Într-un neam, ce fără veste 
S-a trezit din somn de moarte 
Ca viteazul din poveste. 

Limba noastră-i numai cântec, 
Doina dorurilor noastre, 
Roi de fulgere, ce spintec 
Nouri negri, zări albastre. 

Limba noastră-i graiul pâinii, 
Când de vânt se mişcă vara; 
În rostirea ei bătrânii 
Cu sudori sfinţit-au ţara.

Limba noastră-i frunză verde, 
Zbuciumul din codrii veşnici, 
Nistrul lin, ce-n valuri pierde 
Ai luceferilor sfeşnici. 
Nu veţi plânge-atunci amarnic, 
Că vi-i limba prea săracă, 

Alexei MATEEVICI

Limba noastr=
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Şi-ţi vedea, cât îi de darnic 
Graiul ţării noastre dragă. 

Limba noastră-i vechi izvoade. 
Povestiri din alte vremuri; 
Şi citindu-le ‘nşirate, - 
Te-nfiori adânc şi tremuri.

Limba noastră îi aleasă 
Să ridice slava-n ceruri, 
Să ne spuie-n hram şi-acasă 
Veşnicele adevăruri. 

Limba noastra-i limbă sfântă, 
Limba vechilor cazanii, 
Care-o plâng şi care-o cântă 
Pe la vatra lor ţăranii. 

Înviaţi-vă dar graiul, 
Ruginit de multă vreme, 
Stergeţi slinul, mucegaiul 
Al uitării ‘n care geme. 

Strângeţi piatra lucitoare 
Ce din soare se aprinde - 
Şi-ţi avea în revărsare 
Un potop nou de cuvinte. 

Răsări-va o comoară 
În adâncuri înfundată, 
Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată. 
Chişinău, 17 iunie, 1917
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PREA FERICITUL PĂRINTE
 TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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Patriarhul nostru a plecat 
pe alte t=râmuri...

Luni, 30 iulie 2007, Părintele Teoctist, arhiepiscop al Bucureş-
tilor, mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, locţiitor al Scaunului 
Cezareei Capadociei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, s-a 
mutat la Domnul. 

La nivelul perceperii noastre omeneşti, vestea acestui „otpust” a venit 
pe neaşteptate, deşi, în viziunea creştină, credinciosul trebuie să fie oricând
pregătit pentru un astfel de deznodământ, deoarece „nimeni nu ştie nici ziua 
nici ceasul” când acesta s-ar putea produce. Chipul luminos şi statura maies-
tuoasă a fericitului întru adormire părinte al nostru Teoctist patriarhul sugerau 
o longevitate cu adevărat patriarhală, cum de fapt a şi fost în realitate. Cei 92 
de ani reprezentau mult peste ceea ce-, după spusa psalmistului, este hărăzit 
omului pe pământ. Dar este adevărat că, într-o altă viziune, tot biblică şi aceea, 
vârsta ideală ar fi cea a lui Moise, care a trăit 120 de ani. Patriarhul Teoctist lăsa
impresia că este pregătit nu neapărat să urce o astfel de culme a longevităţii, 
dar să se apropie de vârsta centenară, nu era exclus. Durata vieţii omului este 
însă în mâna Domnului şi de aceea, în faţa realităţii, rostim cu înţeleptul din 
Biblie: „lehova natan, lehova lakah, iehi şem lehova mevorak” – „Domnul a 
dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat” (Iov l, 21).

Îndată după ce părintele Teoctist, patriarhul, şi-a dat obştescul sfârşit, s-au 
împlinit cele scrise în rânduiala pregătirii pentru înmormântarea călugărilor.

Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal şi secretar al
Sfântului Sinod, a adus la cunoştinţa membrilor acestui for de conducere al 
Bisericii noastre tristul eveniment, hotărându-se convocarea încă a doua zi a 
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sinodului permanent (alcătuit din mitropoliţii în funcţie), pentru stabilirea tutu-
ror detaliilor legate de înmormântare şi asigurarea locotenentei patriarhale.

În seara aceleiaşi zile, sicriul cu trupul neînsufleţit al adormitului în Domnul
patriarhul Teoctist a fost transportat de la Spitalul Fundeni, din Bucureşti, la 
Catedrala Patriarhală, unde au început să se adune tot mai mulţi locuitori ai 
capitalei. La sosirea cortegiului, Î.P.S. mitropolit Serafim al Mitropoliei Orto-
doxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, P.S. Gherasim, 
episcopul Râmnicului, P.S. Vincenţiu Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, 
P.S. Ciprian Câmpineanul, episcop-vicar patriarhal, P.S. Sebastian Ilfoveanul, 
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi P.S. Varsanufie, episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi au 
săvârşit trisaghionul, cu stâlpii Evangheliei şi ecteniile îndătinate.

Preşedintele României, Domnul Traian Băsescu, s-a recules, în particu-
lar, pentru un scurt moment lângă sicriul întâistătătorului Bisericii Ortodoxe 
Române.

Pe tot parcursul nopţii de luni spre marţi şi al zilelor şi nopţilor ce au urmat, 
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până la ceasul prohodirii, s-au perindat, la catafalcul din catedrala patriarhală, 
preoţi de mir, monahi şi monahii care au citit Psaltirea şi alte rugăciuni din 
rânduiala prohodirii adormiţilor.

Marţi, 31 iulie, s-a oficiat Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi,
preoţi, diaconi sub protia Î.P.S. mitropolit Serafim. Un şir neîntrerupt de cre-
dincioşi s-a perindat prin faţa catafalcului, închinându-se, vărsând lacrimi şi 
rugându-se pentru odihna sufletului celui pe care l-au iubit pentru multa sa
bunătate cu care i-a înconjurat.

Şi premierul Călin Popescu Tăriceanu, precum şi preşedintele Senatului, 
Nicolae Văcăroiu, ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, preşedintele Parti-
dului Liberal Democrat, Theodor Stolojan, au făcut un popas în catedrală, în 
semn de omagiu pentru cel mutat la cele veşnice.

În aceeaşi zi s-a întrunit sinodul permanent (alcătuit din mitropoliţi în func-
ţie), care a stabilit ziua de 3 august ca dată a înmormântării. S-a luat decizia 
de a se trimite mesaje, telegrame, scrisori de încunoştiinţare despre tristul 
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eveniment tuturor întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori, ai celorlalte 
Biserici istorice, din ţară şi străinătate, organismelor ecumenice, autorităţilor 
statale din România, instituţiilor de învăţământ şi cultură, armatei. De aseme-
nea, eparhiilor, protopopiatelor, parohiilor şi aşezămintelor monahale li s-a 
făcut cunoscut programul de rugăciune şi pomenire ce urma  să se desfăşoare 
pe toată perioada zilelor de doliu.

Sinodul permanent a fost prezidat de Înalt Prea Sfinţitul Daniel,  arhiepis-
copul Iaşilor şi mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care, în conformitate cu 
prevederile statutare, a devenit locţiitor de patriarh, până la alegerea noului 
întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Dat fiind faptul că sinodul permanent a hotărât ca locul de înhumare a
rămăşiţelor pământeşti ale celui decedat să fie în catedrala patriarhală, alături
de ale celorlalţi înaintaşi, ce se odihnesc acolo: Miron patriarhul (1925-1939), 
Nicodim patriarhul (1939-1948) şi Iustin patriarhul (1977-1986), sicriul cu tru-
pul neînsufleţit al ultimului patriarh, fericitul întru adormire Teoctist Arăpaşu
(1986-2007), a fost mutat, cu ziua de marţi, în holul Palatului Patriarhiei, spre 
a se permite executarea lucrărilor de pregătire a cavoului. Şirul celor veniţi ca 
să prezinte omagiul a continuat fără întrerupere şi aici. De asemenea, pe adresa 
Patriarhiei Române au început să sosească mesaje de condoleanţe din partea 
autorităţilor naţionale şi a unor Biserici şi Organizaţii Internaţionale.

În dimineaţa zilei de l august a fost oficiată din nou Sf. Liturghie de către
mai mulţi ierarhi, preoţi şi diaconi, în prezenţa credincioşilor şi a reprezentan-
ţilor diferitelor instituţii veniţi să se reculeagă şi să transmită condoleanţe.

În semn de respect pentru Biserica Ortodoxă Română şi faţă de cel care mai 
bine de două decenii s-a aflat pe înalta treaptă ierarhică de slujire ca patriarh,
Guvernul României a decretat ziua de 3 august ca zi de doliu naţional, când 
drapelul ţării urma să fie coborât în bernă de către toate instituţiile şi auto-
rităţile publice centrale şi locale, de sindicate, patronate, instituţii de cultură 
şi educaţie, misiunile diplomatice ale României etc.

Joi, 2 august, Preşedintele României, Domnul Traian Băsescu, a urcat din 
nou Dealul Patriarhiei, depunând, lângă catafalcul cu sicriul readus în catedra-
lă, Ordinul Naţional „Steaua României în grad de Colan” pe care l-a acordat 
post-mortem celui ce timp de 21 de ani a avut un rol însemnat în asigurarea 
unui climat de apropiere interumană şi de consolidare a relaţiilor ecumenice 
ale Bisericii noastre cu alte confesiuni creştine din ţară şi străinătate. La ce-
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remonial au asistat membrii Sfântului Sinod.
Fiind prezenţi de acum, în Bucureşti, toţi membrii Sfântului Sinod, a avut 

loc întrunirea acestui for bisericesc sub preşedinţia Î.P.S. Daniel, mitropolit 
al Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de patriarh.

Pe tot parcursul zilei au sosit în capitala României delegaţii bisericeşti 
din străinătate şi ale forurilor ecumenice pentru a lua parte la înmormântarea 
Patriarhului Teoctist.

În ziua de 3 august, decretată, aşa cum am arătat, ca zi de doliu naţional, 
la ora 7.00 a început oficierea, în Catedrala Patriarhală, a Sf. Liturghii.

La orele 9.00 a început, în Aula Palatului Patriarhiei, Adunarea solemnă de 
comemorare şi omagiere a vrednicului de pomenire Părinte Teoctist, patriar-
hul. Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului 
a dat binecuvântarea, după rostirea rugăciunii „Împărate Ceresc”, iar Î.P.S. 
mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de patriarh a ţinut un 
scurt cuvânt de deschidere.

Şirul mesajelor a fost început de Domnul Theodor Baconschi, consilier 
prezidenţial, care a dat citire mesajului de condoleanţe al Preşedintelui Ro-
mâniei, Excelenţa Sa Domnul Traian Băsescu. 

Excelenţa Sa, Domnul Adrian lorgulescu, ministrul Culturii şi Cultelor, a 
dat citire mesajului Primului Ministru, Excelenţa Sa Domnul Călin Popescu 
Tăriceanu.

Alteţa Sa Regală, Principele Radu Duda, a transmis mesajul Majestăţii 
Sale Mihai I, Regele României.

Domnul Prof. Univ. Dr. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române, a 
transmis mesajul acestui înalt for academic al ţării.

Mesajul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova a fost transmis de un 
delegat venit de la Chişinău, şi anume academicianul Mihai Cimpoi.

Au urmat apoi mesajele Bisericilor Ortodoxe surori.
Mesaje de condoleanţe au mai sosit şi din partea altor culte şi organizaţii 

religioase, instituţii publice, instituţii de învăţământ, personalităţi etc.
Amintim astfel:
a) Mesaje din partea unor culte şi organizaţii religioase: romano-catolici, 

greco-catolici, Biserica Evanghelică C.A. Sibiu, Biserica Unitariană din Tran-
silvania, Biserica Armeană din România, Culte neoprotestante,

b) Religii necreştine: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, 
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Muftiatul Cultului Musulman din România.
Slujba înmormântării, care a început la ora 11, s-a desfăşurat în Catedrala 

Patriarhală. La ea au participat toţi reprezentanţii Bisericilor şi organisme-
lor ecumenice menţionaţi şi toţi membrii Sfântului Sinod. Au participat de 
asemenea, la funeralii, din partea autorităţilor statului: preşedintele statului, 
Domnul Traian Băsescu, primul ministru, Domnul Călin Popescu Tăriceanu, 
preşedintele Senatului, Dl. Nicolae Văcăroiu, foştii preşedinţi ai României, 
Domnii Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, ministrul de Externe, Dl. Adrian 
Cioroianu, ministrul Culturii şi Cultelor, Dl. Adrian Iorgulescu, preşedinte-
le P.S.D. Mircea Geoană, preşedintele P.R.M., Dl. Corneliu Vadim Tudor, 
Domnul deputat Adrian Năstase şi Dl. deputat Gheorghe Funar, principesa 
Margareta şi principele Radu Duda, Dl. Adrian Videanu, primarul general al 
Capitalei etc.

Presa, posturile de radio şi televiziunea au reflectat cu decenţă toată atmo-
sfera de doliu şi reculegere din zilele de 30 iulie - 3 august.

Protia soborului de ierarhi, preoţi şi diaconi a avut-o Sanctitatea Sa Bar-
tolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Au rostit cuvântări de 
omagiere şi Î.P.S, Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de 
patriarh, şi Sanctitatea Sa, patriarhul ecumenic. 

Slujba înmormântării a fost cea rânduită pentru călugări.
După încheierea ceremonialului de înmormântare, a avut loc înconjurarea 

Catedralei Patriarhale, sicriul cu trupul neînsufleţit al Patriarhului fiind purtat
pe umeri de opt arhierei.

Înainte de reintrarea în catedrală, s-a făcut un popas în faţa intrării, când 
militari ai Regimentului 30 gardă „Mihai Viteazul” au executat, la fanfară, 
imnul naţional. S-a tras apoi o salvă de trei focuri de armă.

Sicriul a fost readus şi introdus apoi în cripta din interiorul Catedralei, 
care a fost pecetluită. Va rămâne acolo până la înălţarea Catedralei „Mântuirii 
Neamului”, când va fi mutat acolo, împlinindu-se astfel o fierbinte dorinţă
a celui ce ne-a fost păstor şi părinte duhovnicesc, fericitul întru adormire 
Teoctist, Patriarhul.

Pr. prof. Dumitru ABRUDAN
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Înalt Prea Sfinţia Voastră, Înalt Prea Sfinţite Daniel, Mitropolit al Mol-
dovei şi Bucovinei, Locţiitor al Scaunului Patriarhal al Prea Sfintei Biserici
Române, Prea iubiţi fraţi arhierei întru Hristos, Excelenţele Voastre, Părinţi, 
fraţi şi fii în Domnul, îndurerat popor al lui Dumnezeu.

Adormirea întru Domnul a Patriarhului Teoctist, Prea Iubitul nostru fra-
te în Hristos şi împreună-liturghisitor, arhipăstor şi părinte duhovnicesc al 
dumneavoastră, ne-a purtat paşii în România, ţară prietenă. Am venit aici ca 
să aducem mângâierea şi durerea pe care Sfânta Biserică Mare a lui Hristos, 
Biserică Mamă, o încearcă împreună cu Biserica Ortodoxă din România, 
adică cu mitropoliţii, arhiepiscopii şi episcopii, preoţii, diaconii, monahii, 
monahiile şi poporul ei, numit cu Numele lui Hristos. Şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât relaţii trainice au unit Biserica Mamă şi pe noi personal cu ierarhul 
întâistătător plecat dintre noi, părintele dumneavoastră mult iubitor. Totodată, 

Cuvântul 
SS BARTOLEMEU, 
Patriarhul Ecume-
nic, la slujba de în-
mormântare a 
PF Părinte Patriarh 
TEOCTIST

MESAJE DE CONDOLEAN|+
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această unitate cu Biserica Ortodoxă Română este întărită prin legăturile de 
nezdruncinat date de aceeaşi credinţă în Hristos, de aceeaşi dragoste şi viaţă 
în Acelaşi Trup al Domnului.

Atunci când ne aflăm în faţa morţii suntem cuprinşi de uimire gândind
la taina pe care nu au putut să o înţeleagă şi să o dezlege nici filosofii, nici
poeţii şi nici artiştii, întrucât ea depăşeşte limitele raţiunii umane decăzute. 
Tot aşa se întâmplă şi cu Mari Părinţi ai Bisericii, ca Sfântul Ioan Damaschin 
care, atunci când vorbeşte de Taina Marii Treceri, este cuprins de uimire şi se 
minunează întrebându-se: „Cum sufletul este răpit cu putere din trup? Cum
legătura preafirească dintre suflet şi trup, prin voie dumnezeiască se desface,
făcând să piară împreună-fiinţarea lor şi buna lor înţelegere din această viaţă?”.
De aceea, el strigă: „O, minune! Ce taină este aceasta ce s-a făcut cu noi? 
Cum ne-am dat stricăciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea?” Omul, fiinţa
de Dumnezeu zidită şi făcută de însăşi mâna lui Dumnezeu, nu a fost creat 
spre moarte! El a fost creat să se bucure în rai împreună cu toate făpturile 
Domnului şi să preaslăvească pe Dumnezeu Cel în Prea Sfânta Treime lăudat. 
Însă, primejdia păcatului, care pândea de aproape, a adus omului moartea, 
iar Dumnezeu a îngăduit aceasta „pentru ca răul să nu rămână fără de moar-
te”. Iar Răstignirea şi Învierea lui Hristos 1-a readus pe om la frumuseţea 
cea dintâi şi la bucuria dintru început, dându-i posibilitatea să lepede haina 
trupului stricăciunii, să îşi depăşească condiţia de fiinţă muritoare şi să treacă
peste moarte prin înviere. Astfel, aflându-ne înaintea morţii, ca mădulare ale
Bisericii, adică ale Trupului înviat al lui Hristos suntem încredinţaţi că există 
trecere dincolo de această taină care nu poate fi înţeleasă cu puterea logicii
umane decăzute, dar care poate fi depăşită prin credinţa în Hristos Iisus. Moş-
tenirea stricăciunii şi condiţia de muritor, adică moartea, poate fi depăşită prin
viaţa în Hristos trăită în Biserică, în Trupul lui Hristos Cel înviat. Cuvântul 
Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor, grăieşte lămurit: „Acum, Hristos a 
înviat din morţi fiind începătură a celor adormiţi” (I Corinteni 15, 20). De
aceea, şi taina morţii se trăieşte ca înviere a sufletului şi trupului nostru întru
Hristos Iisus şi astfel cei care odinioară se numeau „morţi” acum sunt numiţi 
„întru Domnul adormiţi”. Cu adevărat, aşa-zisa moarte este un somn adânc, 
iar somnul din viaţa de zi cu zi înseamnă a muri câte puţin. În acest duh, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul va da mărturia: „Cred că trecerea din viaţa de 
aici nu trebuie să o numim moarte, ci izbăvire de puterea morţii, despărţire 
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de stricăciune, izbăvire din robie, liniştire a tulburării, încetare a războiului 
nevăzut, trecere a zbuciumului, alungare a întunericului, alinare a durerilor, 
amuţire a bombănelilor necuviincioase, potolire a arşiţei patimilor, ştergere 
a ruşinii, scăpare de suferinţă, pieire a păcatului şi, într-un cuvânt, scăpare 
de toate relele şi necazurile”. Şi acum, când săvârşim slujba de înmormân-
tare a Patriarhului României Teoctist, fericitul întru adormire frate al nostru 
şi adevărat părinte duhovnicesc al dumneavoastră, cu adâncă durere pentru 
despărţire şi pentru faptul că ne simţim ca nişte orfani, dar cu bucurie, pentru 
ridicarea lui la Jertfelnicul cel mai presus de ceruri, unde „nu este durere, nici 
întristare, nici suspin”, ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Grigorie de 
Nyssa: „Sunt durerile naşterii, durerile moşitului omului la o altă viată”. În 
faţa trupului Patriarhului Teoctist ne îndreptăm privirile spre istoria recentă a 
Bisericii Române, care a păşit pe drumul crucii şi al învierii, al muceniciei şi al 
bucuriei. Cu adevărat, viaţa fericitului întru adormire Patriarh Teoctist, fratele 
nostru, a constituit expresia concretă a vieţii şi înaintării Bisericii Ortodoxe 
din România pe calea crucii şi învierii. Fericitul întru adormire frate Teoctist, 
care a trăit aproape un veac şi ale cărui plete au albit slujind lui Hristos, şi-a 
trăit viaţa înalbit slujind lui Hristos, şi-a trăit viaţa întocmai după cuvântul 
Apostolului, „în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, 
în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăţie, în cunoştinţă, în 
îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în iubire nefăţarnică, în cu-
vântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu; prin armele dreptăţii, cele de-a 
dreapta şi cele de-a stânga, prin slavă şi necinste, prin defăimare şi laudă, ca 
un amăgitor şi totuşi iubitor de adevăr, ca un necunoscut şi totuşi bine cu-
noscut, ca un muribund şi totuşi trăind, ca un pedepsit, şi totuşi nu ucis” (II 
Corinteni 6, 4-9). Prin toate acestea, Patriarhul a râvnit la slava lui Dumnezeu 
şi s-a jertfit să aducă strălucire Bisericii Sale. Viaţa lui a cunoscut suişuri şi
coborâşuri şi a însemnat multe lupte grele şi jertfire de sine. L-am cunoscut
pe fericitul întru adormire ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe din România plin 
de înţelepciune, cu vastă experienţă în chivernisirea treburilor bisericeşti şi 
cu simţire şi cuget cu adevărat bisericesc! I-am cunoscut dragostea pentru 
bună-rânduiala şi podoaba Bisericii şi respectul faţă de rânduielile canonice 
şi instituţiile bisericeşti aşa cum au fost ele aşezate şi binecuvântate de către 
Sfinţii noştri Părinţi de Dumnezeu purtători! I-am cunoscut cinstirea şi respec-
tul pe care-1 acorda Bisericii Mame a Constantinopolului şi iubirea în Hristos 
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faţă de persoana noastră. De asemenea, 1-am cunoscut pe pururea pomenitul 
frate Patriarh cu sufletul plin de bucurie şi nădejde, grăind din prisosul inimii
despre învierea Domnului şi înălţarea Lui la ceruri. L-am cunoscut şi ca prea 
bun părinte şi jertfelnic arhipăstor, animat de dragoste sinceră faţă de toţi 
membrii turmei sale, fără nici o deosebire, cu toate că în viaţa sa a trecut prin 
multe necazuri şi nenumărate dureri. Pe lângă acestea, 1-am cunoscut în zile 
de bucurie şi veselie duhovnicească exprimând în cuvânt bogat şi bine alcătuit 
dragostea care îi covârşea inima. De aceea, rugăm pe Dumnezeu Cel Sfânt şi 
fără de moarte, Izvorul vieţii noastre, să odihnească sufletul lui în locaşurile
drepţilor alături de pururea pomeniţii Patriarhi ai României, înaintaşii săi, şi 
„după cum pe pământ 1-a aşezat liturghisitor în Biserica Sa, tot aşa să-i arate şi 
la Jertfelnicul Său Cel mai presus de ceruri”. Cu acestea, ne rugăm Domnului 
să binevoiască a trimite Dumnezeiescul Său har peste prea iubita Biserică 
Ortodoxă din România, ca să meargă înainte şi să se întărească „în acelaşi 
cuget şi în aceeaşi înţelegere” (I Corinteni l, 10), urmând tradiţiei bisericeşti 
şi modului de simţire şi gândire al Bisericii. În sfârşit, îndreptându-ne spre 
fericitul întru adormire Teoctist, fratele nostru preaiubit, îl rugăm, aşa cum 
odinioară Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, înaintaşul nostru, a 
strigat către Sfântul Vasile cel Mare la înmormântarea sa: De acolo, de sus, 
tu pe toţi ne vezi, o întâistătător dumnezeiesc şi sfânt! Ghimpele dat nouă în 
trup de la Dumnezeu pentru călăuzirea şi învăţarea noastră sau să-l scoţi cu 
rugăciunile tale, sau să ne ajuţi să-l suferim cu răbdare! Ajută-ne ca în viaţa 
noastră să împlinim lucrul cel mai de folos!. Veşnică să-ţi fie pomenirea mult
dorite, prea cinstite şi pururea pomenite frate în Hristos Teoctist, Patriarh al 
preaiubitei Biserici Ortodoxe Române!
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MEMBRILOR SFÂNTULUI SINOD 
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Cu profundă durere şi tristeţe, noi, cei din Mitropolia Basarabiei, am 
aflat vestea cutremurătoare a trecerii la cele veşnice  a Prea Fericirii Sale
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Aducând condoleanţele noatre tuturor ierarhilor, clericilor, sluji-
torilor şi credincioşilor Patriarhiei Române, înălţăm sfinte rugăciuni
ca Dumnezeu şi Stăpânul tuturor să-l odihnească în pace în corturile 
drepţilor. Veşnică să-i fie pomenirea!

În numele clericilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române  
“Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău 
şi al redacţiei şi cititorilor revistei “Luminătorul”

    Prot.                  P. Buburuz
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Varlaam
(1590-
1657)

Întrunit în zilele de 12-13 februarie 2007, în şedinţă 
de lucru la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Prea 
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât: 

Canonizarea Mitropolitului Varlaam al Moldovei cu 
ziua de sărbătorire la 30 august la propunerea Sinodului 
Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

Începând de Joi, 30 august 2007, Biserica Ortodoxă 
Română are un nou sfânt: mitropolitul Varlaam. Sino-
dul Bisericii Ortodoxe Române a decis, încă din luna 
februarie, canonizarea lui Varlaam Moţoc, cunoscut ca 
Mitropolitul Varlaam al Moldovei. 
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C=rturar pentru toate 
timpurile

De-a lungul veacurilor, în vreme de pace, clopotele mănăstirilor îi chemau 
pe trăitorii acestor meleaguri să-şi clătească sufletele în preacurata apă a cu-
vântului sfânt. În zilele de restrişte, zidurile mănăstirii se transformau în cetate. 
Aici îşi aflau salvarea şi se adunau forţe ce aveau a se opune năvălitorilor.
Mănăstirile erau şi centre de cultură, aici se înfăptuia şi opera de luminare şi 
culturalizare a poporului. Călugării cu ştiinţă de carte îi învăţau pe feciorii 
de ţărani a citi şi a scrie, a descifra înţelesurile tăinuite ale Scripturii. Fiu de 
ţăran răzeş, setos de buchia cărţii, a fost şi Varlaam (numele mirenesc Vasile 
Moţoc), viitorul mitropolit al Moldovei şi candidat la scaunul de patriarh al 
Constantinopolului.

Cine ştie ce 1-a îndemnat spre această cale. Poate tainele din volumele 
ferecate în aur şi argint de la mănăstirea Secu, unde deprinse a desluşi buchia 
străvechilor pergamente, poate predicile profunde sau vreun sfat înţelept rostit 
cu bunăvoinţă. În sfântul lăcaş al mănăstirii Secu, ctitorie a lui Nestor Ure-
che, tatăl cronicarului Grigore Ureche, Varlaam învaţă carte şi îmbracă rasă 
monahală, devenind la 1610 egumenul mănăstirii. Cărturar înzestrat, Varlaam 
îşi continuă învăţătura la şcoala Frăţiei stavropighiale din Lvov.

Împătimit de lucrurile sfinte, tânărul preot îşi dă silinţa să tălmăcească din
latină, greacă şi slavonă diferite cărţi religioase.

La 1628 domnitorul Miron Barnovski îl trimite pe Varlaam, în fruntea 
unei solii, la Moscova cu misiunea de a aduce pentru mănăstirea Dragomirna 
icoane şi cărţi de cult. În drum se opreşte la Kiev, la Lavra Pecerskaia, unde 
are întrevederi cu arhimandritul ei, Petru Movilă, care nu scapă ocazia de a-i 
demonstra compatriotului său aleasa-i bibliotecă şi tipografia de sub teascurile
căreia ieşeau la lumină lucrări originale sau tălmăcite în limba ţarii de către 
virtuosul moldovean. La începutul lui martie 1629, Varlaam îi înmânează 
ţarului Mihail Fiodorovici şi patriarhului Filaret Nichitici epistola domnească 
a lui Miron Barnovski, copiată de ilustrul caligraf Anastasie Crimca. În timp 
ce i se îndeplinea comanda, Varlaam studia atelierele de copiere a vechilor 
manuscrise, cele de zugrăvire a icoanelor şi de broderie.
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Cenzura bisericească, supusă patriarhu-
lui Filaret, a detectat în icoanele destinate 
Dragomirnei grave abateri de la canoanele 
bisericeşti şi ele au fost reţinute pentru a fi
„corectate” în conformitate cu observaţiile 
clerului.

La anul 1632, Varlaam este ales mitropolit 
al Moldovei, devenind pe timpul domniei lui 
Vasile Lupu personalitate marcantă. Înscău-
narea lui a adus multe bucurii şi realizări de 
vârf în spiritualitatea neamului. Împreună 
cu Vasile Lupu, a cărui mână dreaptă era, 
Varlaam a pus la cale multe fapte de ispravă 
întru propăşirea şi proslăvirea pământului 
moldovenesc. Una din ele e înălţarea şi 
decorarea catedralei „Trei Ierarhi” din Iaşi 
(1637-1639). Varlaam supraveghea cu dra-
goste munca zugravilor, îi ajuta în momentele 

dificile, tălmăcindu-le sensul celor scrise în
cărţile sfinte. În tabloul votiv ce-1 înfăţişează pe domnitorul Vasile Lupu cu
familia sa îi vedem pe mitropoliţii Varlaam, Dosoftei şi scriitorul ecleziastic 
Anastasie Crimca. Varlaam e pictat în mărime naturală, trecut de jumătatea 
vieţii, înveşmântat în odăjdiile de mitropolit, ţinând în mâini o carte. Portretul 
emană înţelepciune, bunătate şi inteligenţă. Ochii străpungători sugerează un 
caracter dârz, plin de hotărâre, o fire de luptător neclintit.

Prima lucrare tălmăcită de Varlaam în graiul nostru a fost „Leastviţa” 
lui Ion Scărarul” (sec. 7), care a pregătit apariţia monumentalei „Cazanii”, 
eveniment important în istoria culturii moldoveneşti. Oamenii de cultură din 
toată lumea sînt solidari în ideea că această lucrare nu este o simplă traducere, 
ci e o selecţie riguroasă a celor mai reuşite mostre din izvoarele bizantine, 
slavone, ruse, ucrainene. „Cazania” conţine 75 de predici pentru duminici şi 
alte sărbători, scrise într-o limbă melodioasă, simplă şi înţeleasă trăitorilor de 
la Orhei, Suceava sau Cetatea Albă. Lui Varlaam îi aparţine meritul laicizării 
şi localizării unor pasaje evanghelice şi legende hagiografice.

Ediţia iniţială a „Cazaniei” lui Varlaam a cunoscut patru tiraje, circulând 

Foaia de titlu a Cazaniei lui Varlaam



LUMINĂTORULNr. 4 25

în copii manuscrise până la mijlocul sec. XIX. Fiind foarte căutată, cartea se 
copia pe ascuns, răspândindu-se prin sate.

În calitate de mitropolit al Moldovei, Varlaam participă, la 1633, la pro-
cesiunea de hirotonisire a lui Petru Movilă în înaltul scaun de mitropolit al 
Kievului, Haliciului şi a Molorosiei, ritual desfăşurat în biserica moldove-
nească a Adormirii Maicii Domnului de la Lvov. Varlaam se întâlneşte cu 
Petru Movilă şi la Iaşi, la ceremonia căsătoriei domniţei Măria, fiica lui Vasile
Lupu, cu principele lituanian Ian Radzivill. Poate s-o fi revăzut şi la Lvov,
unde zice-se că tot Varlaam ar fi sfinţit în anul 1644 altă ctitorie de-a lui Vasile
Lupu – biserica Sfintei Paraschiva.

Aceşti trei stâlpi ai renaşterii moldoveneşti – Vasile Lupu, Varlaam şi Petru 
Movilă – îşi conjugă eforturile întru oficializarea limbii poporului şi pentru
înflorirea culturii lui populare seculare, dar şi al jurisprudenţei bizantine şi
latine.

Desfăşurând o vastă activitate de iluminare, Varlaam a contribuit la des-
chiderea Colegiului din Iaşi (1640), prima şcoală superioară din Moldova, 
tipografiei de la Trei Ierarhi (1641), de sub teascurile căreia au apărut atât
scrieri religioase, cât şi laice, lucrări originale şi traduceri. Printre ele: „Pra-
vila lui Vasile Lupu” (1643), „Cartea care se cheamă „Răspunsul împotriva 
catehismului calvinesc” (1645) ş. a.

Am avut marea satisfacţie să răsfoiesc Cazania lui Varlaam”, păstrată în 
biblioteca din Sanct-Petersburg, ilustrată cu har şi măiestrie de gravorul Ilia, 
ieromonah al Lavrei, recomandat lui Varlaam de către Petru Movilă.

Când veniră timpuri grele (Vasile Lupu fusese mazilit), Varlaam s-a retras 
din viaţa publică la mănăstirea Secu, revenind la poarta începutului său. Îşi 
împărţi toată averea, inclusiv biblioteca adunată cu atâta grijă, mănăstirii şi 
rudelor. Îşi dădu obştescul sfârşit între zidurile mănăstirii, rămânând să odih-
nească aici pe vecie.

Prin activitatea de iluminare ce a desfăşurat-o de-a lungul vieţii, Varlaam 
rămâne una din figurile remarcabile ale culturii moldoveneşti din sec. XVII.

Pavel BALAN

(Din volumul Icoana sufletului nostru, ed. Hyperion, 1992, p. 67-72)
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Via\a lui Varlaam în date [i 
fapte

1580-1590. În limitele acestui penultim deceniu al secolului al XVI–lea, în sinul 
unei familii de ţărani răzeşi din comuna Baioteşti (Vrancea), începe numărătoarea 
zilelor şi anilor lui Vasile Moţoc – viitor Mitropolit al Ţării Moldovei: Varlaam.

1608-1613. Călugărindu-se, la hotarul sec. XVI–XVII, la Secu, recentă ctitorie 
(din 1602) a părinţilor lui Gr. Ureche (Nestor şi Mitrofana), Varlaam-Moţoc este 
egumen (şi pe la 1626) arhimandrit al mănăstirii pomenite.

1618. În acest an Varlaam termina de întocmit manuscrisul miscelaneu al lu-
crării „Scara paradisului” („a raiului”) a egumenului unei mănăstiri de la muntele 
Sinai (sec. VII) loan Climax – „Scărariul”. Culegerea e constituită din traducerea 
românească a lui Varlaam şi dintr-o versiune (amplificată) a originalului slav.

1628-1629. Devenit duhovnic şi sfetnic al domnitorului Moldovei Miron Bar-
novschi, Varlaam este numit în fruntea unei solii, trimise, cu daruri şi „comenzi”, 
Ia ţarul Rusiei Mihail Feodorovici şi la Patriarhul Moscovei Filaret Nichitici. 
Delegaţia moldavă se va afla în Cetatea de scaun a Rusiei din luna martie şi până
în decembrie 1629, rezultatele soliei fiind mult prea modeste...

În drum spre Moscova, la sfârşitul anului 1628, precum şi în vara lui 1629, 
Varlaam va poposi la Pecerscaia Lavra din Kiev, bucurându-se de ospitalitatea şi 
atenţia frăţească a arhimandritului de aici Petru Movilă.

În cursul lui 1629, Varlaam este numit, de către acelaşi Miron Barnovschi, 
arhimandrit al Sucevei.

1632. Graţie prestigiului de care se bucura deja, având calde recomandări din 
partea amintiţilor Filaret Nichitici şi Petru Movilă, într-un fel „sărind” peste treapta 
de episcop, Varlaam este „uns” (numit), la 23 septembrie al acestui an, mitropolit 
al Ţării Moldovei, predica de investire fiind rostită de cărturarul şi teologul grec
Meletie Sirigul.

1633. Conduce slujba  de oficiere-sfinţire, în Biserica moldovenească din or.
Lvov, a titlului de mitropolit al Kievului şi al Molorosiei, în persoana conaţio-
nalului nostru – viţă şi os de domnitor moldav, a lui Petru Movilă – promotor şi 
susţinător al cărturăriei, al Luminii de Carte şi Credinţă atât în Muntenia, cit şi în 
Moldova strămoşească.

1634. Pe tronul Moldovei  urcă  Vasile (Goci) Lupu, „marele tiz” al celui ce 
se numea în tinereţe Vasile Moţoc, domnitor care va susţine şi materializa majo-
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ritatea iniţiativelor şi proiectelor reformator-culturale ale mitropolitului moldav, 
pe parcursul a aproape două decenii.

1637. Varlaam se adresează după ajutor tipografic (dar fără efectul scontat)
aceluiaşi Mihail Feodorovici – ţar al pravoslavnicei Rusii, în vederea editării 
viitoarei „Cazanii”, pe care o şi avea „toată gata tradusă” 

1639. Figurează  printre cei trei candidaţi  (alături de Partenie, mitropolit al 
Adrianopolului, căruia i se va da preferinţă, şi de Porfirie – mitropolit al Niceii)
la înaltul titlu de Patriarh al Constantinopolului.

1639-1640. Oficiază, cu legitimă bucurie şi mândrie, slujbele de sfinţire: a 
catedralei-mănăstiri: Trei ierarhi, a Colegiului slavo-greco-latin şi a tipografiei de
pe lângă această luminoasă instituţie de cultură şi spiritualitate creştin-ortodoxă.

1642. Este unul dintre conducătorii şi inspiratorii Sinodului ecumenic de la Iaşi, 
la sugestia lui P. Movilă şi cu participarea unor teologi ucraineni, greci şi moldo-
veni, sinod la care urma să fie „condamnată” şi anatemizată, drept „calvinizantă”,
o lucrare a fostului patriarh constantinopolitan Chiril Lucaris, aprobându-se, pe de 
altă parte, „Mărturisirea ortodoxă” a mitropolitului moldav de la Kiev.

1643. La Iaşi, „în tipariul domnesc, în mănăstirea Trei Svetiteli...”, apare mo-
numentala „Carte românească de învăţătură dumenecele preste an şi la praznice 
împărăteşti şi la svinţi mari”, numită ulterior (dar şi impropriu cumva) „Cazanie” 
– Operă de referinţă, scriere de căpetenie a lui Varlaam.

1644. Semnează  „Predislovia”   (aducându-şi, evident, contribuţia şi la tradu-
cere, redactare, editare etc.) la cartea „Şeapte taine a beseareceei...”, în tălmăcirea 
lui Eustratie Logofătul, carte tipărită la aceeaşi mănăstire ieşeană. 

În cursul lui 1644, întreprinde o călătorie cu scopuri diplomatice (în vederea 
stabilirii de contacte între V. Lupu şi M. Basarab al Munteniei). La Târgovişte, 
în biblioteca lui Udrişte Năsturel – cărturar de frunte al Ţării Româneşti – dă de 
cărţulia „Catihizis” (vădit calvinesc), editat la Alba-Iulia, încă la 1640(?), carte 
ce-şi va primi „replica” din partea marelui prelat al bisericii moldave.

1645. La tipografia mănăstirii munteneşti Dealu, precum se mai presupune, îşi face
apariţia cărţulia lui Varlaam „Răspunsul împotriva Catihizmusului calvinesc” – un fel 
de „Mărturisire ortodoxă” din Moldova, destinată populaţiei româneşti din Ardeal.

1653. După „căderea” din tron a lui Vasile Lupu, Varlaam se retrage Ia mă-
năstirea Secu.

La 19 decembrie, „fulgerat de mâini” (paralizat), după ce apucase a împărţi 
rudelor pământurile, nouă lăsându-ne o inestimabilă avere de ordin spiritual, bunul 
mitropolit al Moldovei VARLAAM îşi dă obştescul sfârşit la mănăstirea Secu, de 
unde începuse a se înălţa, cu ani în urmă, pe Calea Nemuririi...
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Ultimul parastas al 
Mitropolitului Varlaam al 

Moldovei
Ultimul parastas pentru Mitropolitul Varlaam al Moldovei a fost săvârşit 

în ajunul proclamării oficiale a canonizării la Mănăstirea Secu.
Potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe, înainte de proclamarea oficială a

canonizării unui Sfânt, se oficiază slujba ultimului parastas. Acesta este ultimul
moment în care Mitropolitul Varlaam al Moldovei a fost pomenit în rândul celor 
adormiţi, urmând ca după proclamarea canonizării să fie invocat în rugăciuni.

Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei 
Iaşilor, a explicat acest moment: „În tradiţia Bisericii Ortodoxe, în preziua 
canonizării se săvârşeşte pentru ierarhul sau credinciosul, mărturisitorul care 
a fost propus pentru canonizare, ultimul parastas, ultima rugăciune de iertare 
care se citeşte pentru odihna şi iertarea păcatelor pe care el le-a săvârşit ca un 
om în această viaţă. În tradiţia Bisericii Ortodoxe, acest ultim parastas înainte 
de canonizarea unei persoane este săvârşită de către un arhiereu sau de către 
mai mulţi arhierei împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Este ultima ru-
găciune care se face pentru iertarea păcatelor lui şi ultima dezlegare, urmând 
ca din ziua următoare, adică din ziua de proclamare solemnă a canonizării 
sale, persoana respectivă, fie că a fost ierarh, credincios, mărturisitor, teolog,
să fie pomenită în rândul Sfinţilor. Deci, acum se face ultimul parastas cu
rugăciuni de iertare şi de dezlegare, iar din ziua următoare, Sfântul canonizat 
este pomenit numai la Apolis ca mijlocitor şi rugător fierbinte pentru noi îna-
intea Prea Sfintei Treimi”.

Slujba de pomenire a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Serafim, Mitropolit
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, 
Prea Sfinţitul Marc Nemţeanul, Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române
a Europei Occidentale şi Meridionale, şi Prea Sfinţitul Ioachim Băcăuanul,
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului. Alături de cei trei ierarhi, au slujit 
preoţi, stareţi de mănăstiri şi clericii care au însoţit pe ierarhii membri ai 
Sfântului Sinod.



LUMINĂTORULNr. 4 29

Proclamarea oficială a
canonizării Sfântului Ierarh 
Varlaam - Mitropolitul Mol-
dovei a avut loc la Mănăs-
tirea Secu după oficierea
Sfintei Liturghii prilejuită de
sărbătoarea Tăierii Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul, 
sărbătorită la 29 august.

Slujba a fost oficiată de
un impresionant sobor de 
ierarhi, în frunte cu Înalt Prea 
Sfinţitul Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei şi 
Locţiitor de Patriarh al Bise-
ricii Ortodoxe Române.

În cuvântul de învăţătură rostit spre finalul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfin-
ţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a vorbit despre identitatea Sfinţilor şi
despre cum trebuie percepută sfinţenia de credincioşi: „Cea mai mare bucurie
pe care noi o trăim în viaţa Bisericii este bucuria pe care Dumnezeu ne-o 
rânduieşte prin Sfinţii Săi, pentru că Dumnezeu este minunat întru Sfinţii Săi.
Şi ştim, de asemenea, cu multă bucurie că facem parte dintr-o Biserică vie, o 
Biserică care dă sfinţi, pentru că numai o Biserică care lasă în urma ei sau care
cinsteşte pe cei pe care Dumnezeu i-a ales, i-a pregătit şi i-a chemat la Sine 
atunci când ei au atins cel mai înalt punct al urcuşului spiritual al sfinţeniei.
Dar ca să înţelegem cine sunt, de fapt, sfinţii şi dacă sfinţenia care în forma
sa absolută există numai în Dumnezeu este posibilă să fie primită şi de fiinţa
umană creată de Dumnezeu? Noi ştim câte neputinţe avem, câte slăbiciuni şi 
câte păcate vin asupra noastră; ştim însă că Mântuitorul Iisus Hristos ca Fiu al 
lui Dumnezeu a luat trupul omului. Acest trup l-a îndumnezeit tocmai pentru 
ca să ofere modelul desăvârşit al sfinţeniei care este posibilă şi omului, lăsată
de Dumnezeu încă de la creaţie. Dacă Dumnezeu l-a creat pe om după chipul 
Său, i-a dat şi posibilitatea să ajungă şi la asemănarea cu Dumnezeu. La ase-
mănarea cu Dumnezeu se poate ajunge tot cu ajutorul lui Dumnezeu, tot prin 
conlucrarea harului cu harul lui Dumnezeu sfinţitor. Sfinţii sunt minunaţi în
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cinstirea pe care le-o aducem lor; şi cinstirea aceasta se deosebeşte de cinsti-
rea lui Dumnezeu. Nu Îl necinstim pe Dumnezeu dacă noi cinstim pe Sfinţi,
pentru că lui Dumnezeu Îi acordăm cinstirea supremă, adorarea. Pe Dumnezeu 
Îl adorăm, iar pe Sfinţi îi venerăm, le acordăm această cinstire care, de fapt,
ajunge tot la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a rânduit pe ei să fie pentru
noi rugători, mijlocitori, prietenii lui Dumnezeu, cei mai apropiaţi prieteni ai 
Săi, pentru ca ei să pună o rugăciune pentru noi. Sfinţii se roagă mereu pentru
noi, mijlocesc la Dumnezeu pentru noi, dar în acelaşi timp ne oferă şi nouă 
modelul desăvârşit al sfinţeniei care poate fi atins de om. Noi, când începem
să spunem ceva despre un Sfânt, încercăm să ne aducem aminte de însuşirile 
lui, de calităţile lui, de efortul lui spiritual pe care fiecare în parte, cu ajutorul
lui Dumnezeu, l-a dus în viaţa aceasta, unii dintre ei ajungând chiar şi la mar-
tiraj, ajungând să-şi dea viaţa pentru Hristos. Iată de ce Biserica în rânduiala 
sa, de la începuturile creştinismului, de când a întemeiat-o Hristos, pe aceşti 
aleşi ai lui Dumnezeu i-a trecut într-o listă. Avem vechi liste de sfinţi şi ştim
că primii sfinţi au fost Apostolii, cei care au fost împreună cu Hristos şi apoi
au ajuns martiri dându-şi viaţa pentru Hristos”.

Tot în cuvântul său de învăţătură, Înalt Prea Sfinţitul Laurenţiu a explicat cum
poate un credincios să devină Sfânt şi criteriile după care este ales un sfânt. 

După oficierea Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
s-a referit mai întâi la stabilirea datei de 30 august pentru pomenirea Sfân-
tului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei: „În mod minunat, data aceasta 
de pomenire s-a fixat prin canonizarea Sfântului Ierarh Varlaam ziua de 30
august pentru ca să fie al doilea ocrotitor al Mănăstirii Secu, după Sfântul Ioan
Botezătorul - Înainte Mergătorul Domnului. Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, 
cu toată puterea sa spirituală, a ocrotit şi ocroteşte această mănăstire, mai ales 
chemându-i pe toţi monahii şi pe toţi credincioşii la pocăinţă, deoarece uşile 
pocăinţei sunt Uşile Împărăţiei Cerurilor. Sfântul Varlaam, pe lângă rugăciune 
şi pocăinţă, ne arată cât de mare şi cât de necesară este misiunea Bisericii în 
lume, apărarea dreptei credinţe şi promovarea ei prin mijloacele acestea ale 
cuvântului, nu numai vorbit, ci şi scris. Faptul că Sfântul Varlaam este pentru 
noi acum un rugător recunoscut în Ceruri ne întăreşte şi mai mult în lupta 
noastră duhovnicească de păstrare a credinţei ortodoxe, în strădania noastră 
de a vieţui potrivit poruncii Mântuitorului nostru Iisus Hristos: iubirea faţă 
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de Dumnezeu arătată în rugăciune şi iubirea faţă de semenii noştri arătată în 
fapte bune”. 

Înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit Daniel a evidenţiat apoi virtuţile
Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, şi a adresat câteva îndemnuri 
credincioşilor pornind de la exemplul de credinţă al acestui Sfânt.

„Sfântul Ierarh Varlaam, 
Mitropolitul Moldovei 
- slujitor al credin\ei [i 

culturii cre[tine”
Manifestările legate de proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh 

Varlaam, Mitropolitul Moldovei, au debutat în ajun cu un colocviu organizat 
la Mănăstirea Neamţ, intitulat generic „Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul 
Moldovei - slujitor al credinţei şi culturii creştine”.

În cuvântul de deschidere, ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei 
şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre contextul 
în care Sfântul Ierarh Varlaam a scris lucrarea „Scara Raiului”. Această carte 
a fost publicată pentru prima dată de Editura Trinitas, cu prilejul proclamării 
canonizării Sfântului Ierah Varlaam: „El nu a fost doar un călugăr rugător şi 
nevoitor, ci şi un călugăr cărturar. Aşa se face că, în primii ani după 1600, 
probabil în timpul egumeniei sau stăreţiei sale, a tradus această carte, Lestvita 
sau Scara Raiului, pe care noi o publicăm pentru prima dată, căci manuscrisul 
a stat în forma respectivă, fără să fie publicat timp de aproape 400 de ani. Nu
se ştie exact anul în care s-a scris cartea, dar considerăm că pe la anul 1608 
- 1610, deci aproape 400 de ani a stat în manuscris. Dar nu însemnează că a 
fost un singur exemplar, ci a fost copiat şi foarte răspândit. Mai târziu, un alt 
ierarh moldovean, Veniamin Costachi, a tradus-o din greacă, nu din slavonă, 
din textul original grecesc, în care a fost scrisă de către Sfântul Ioan Scărarul, 
şi a publicat-o la Iaşi, cu o prefaţă foarte frumoasă, pe care o citează Părintele 
Stăniloae în Filocalia, volumul IX, când vorbeşte despre Scara”.
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ÎPS Părinte Mitropolit Daniel a prezentat apoi câteva repere principale 
din viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Varlaam: „Această caracteristică, a 
Sfântului rugător şi cărturar, a devenit o dimensiune a vieţii sale. Apoi a fost 
remarcat ca intelectual, ca om al evlaviei şi al ştiinţei teologice, a fost ridicat 
la rang de arhimandrit, a fost trimis în străinătate, în Ucraina şi în Rusia, de 
către domnitorul Miron Barnovschi. A fost ales mitropolit în 1632 şi a păstorit 
21 de ani, până în 1653. Începând cu anul 1639 este o avalanşă de evenimente 
în istoria Mitropoliei şi a Ţării Moldovei, şi anume: în 1639 a sfinţit biserica
„Sfinţii Trei Ierarhi”, în 1640 a adus de la Kiev o tipografie nouă şi a deschis o 
şcoală superioară; în 1641 au fost aduse moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva,
în 1642 a avut loc Sinodul de la Iaşi, în 1643 a apărut prima carte tipărită în 
limba română în Moldova, „Cazania lui Varlaam” sau „Carte românească de 
învăţătură pentru toată seminţia românească”, care viza, desigur, în primul 
rând, apărarea credinţei şi unităţii de neam în Transilvania. Deci, anii cei mai 
intenşi pe care i-am amintit sunt ani de promovare atât a credinţei ortodoxe 
şi a unităţii panortodoxe, cât şi a culturii româneşti.”

La colocviul de la Mănăstirea Neamţ, în cadrul evenimentelor dedicate 
proclamării solemne a canonizării Mitropolitului Varlaam, a participat şi PS 
Casian, Episcopul Dunării de Jos. În cuvântul rostit cu acest prilej, PS Sa a 
subliniat ajutorul pe care îl oferă sfinţii tuturor oamenilor, indiferent de ţara în
care se află: „Biserica Ortodoxă Română, prin sfinţii ei şi mai ales prin Sfân-
tul Varlaam, arată o deschidere dincolo de graniţele geografice ale Europei;
există nişte graniţe culturale şi spirituale, care trec în universal. Şi un Sfânt, 
aşa cum arată Părintele Stăniloae, nu mai este local; Sfântul nu mai este local, 
din clipa în care a intrat în conştiinţa creştinătăţii, el este universal. Să dea 
Dumnezeu ca în tematicile moderne ale relaţiei dintre Biserică şi Şcoală, să 
ne lumineze mult mai mult sfinţii noştri, dacă ne gândim că Moldova a arătat
recent doi giganţi, doi uriaşi ai culturii române, Sfântul Mitropolit Dosoftei 
şi acum Sfântul Mitropolit Varlaam, iar Ţara Românească a arătat pe Sfântul 
Mitropolit Grigorie Dascălu, care a plecat tot de aici. Ce bine ar fi dacă, pe
lângă Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, pe care noi îi recunoaştem
ca mari dascali ai lumii şi ierarhi, dacă am lansa încet, în timp, prin Şcoala, 
prin ora de religie, mai ales prin şcolile noastre de teologie, cred că şcolile 
noastre de teologie au nevoie întâi să fie aşezate sub patronajul troiţei de sfinţi
ierarhi Dosoftei, Varlaam şi Grigorie Dascălu. Şi cred că am găsi şi o legătură 
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mai bună între cultură şi spiritualitate şi ne-am apropia mai mult de inimile 
tinerilor, iar ei s-ar apropia mai bine de Biserica lor şi nu ne-am mai teme că 
prezenţa religiei în şcoală, a icoanelor sau prelungirea orei de religie ar fi o
încălcare a drepturilor omului”.

PS Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a evocat cu acest prilej 
personalitatea deosebită a Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei: 
„Este binevenită această manifestare, pentru că Mitropolitul Varlaam a fost 
un om de cultură, a fost un om al Bisericii, care s-a străduit să păstreze Orto-
doxia în toate Ţările Române, nu numai în Moldova. De asemenea, el a fost 
un om care a participat în mod deosebit la dezvoltarea culturii teologice în 
Moldova. El însuşi a publicat mai multe lucrări, dintre care amintim „Cazania 
lui Varlaam”.

La colocviul „Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei - slujitor 
al credinţei şi culturii creştine” a participat şi ministrul Educaţiei, Cristian 
Adomniţei. Acesta a adus în discuţie câteva aspecte comune pentru Şcoală şi 
Biserică: „Vreau să spun că, din punctul meu de vedere, Şcoala şi Biserica, 
educaţia laică şi cea religioasă, merg mână în mână; amândouă contribuie la 
creşterea, sădesc cunoaşterea şi bunătatea în inima unui copil. În noul proiect al 
legii (învăţământului) vor fi recunoscute şi şcolile din învăţământul confesional
ale cultelor recunoscute în România şi vor putea desfăşura aceste activităţi de 
educaţie. Dar până la urmă, atingând şi subiectul icoanelor, care este un subiect 
sensibil public, abordat de multe ori, este la latitudinea comunităţii, pentru 
că acolo se poate exprima cel mai bine atitudinea comunităţii asupra acestor 
lucruri, pentru că sunt comunităţi unde sunt majoritari poate catolicii sau alte 
religii care să fie recunoscute în România şi ei să poată avea libertatea de a-şi
exprima gândirea şi simţirea. Dar aici, eu cred că Biserica Ortodoxă trebuie să 
fructifice cât mai mult această posibilitate, această largheţe. În proiectul nou
al Legii învăţământului, noi am prevăzut ca şi parte a trunchiului comun, deci 
ca şi studiu obligatoriu religia, pe parcursul învăţământului obligatoriu, pe 
parcursul celor 10 ani, şi copilul să meargă la această oră de religie după cum îi 
spune părintele sau tutorele său, iar după 16 ani, când se încheie învăţământul 
obligatoriu, el să aleagă singur la care oră de religie vrea să participe, deja are 
o vârstă la care poate să aleagă, şi să se poată desfăşura în continuare ore de 
religie pe parcursul liceului, numai ca ele să poată deveni şi opţionale”.
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Comemorări  

Proiec\ia 
în timp 
a unui 
destin  

Vara aceasta, am avut mai 
multe prilejuri să ne amintim 
încă şi încă o dată despre cel 
care a fost preotul Alexei 
Mateevici şi pentru care, după 
1989, Dumnezeu a rânduit să 
revină printre noi tot mai des 
şi mai des, întru a-l cunoaşte 
mai îndeaproape decât a fost 
posibil în celelalte vremuri 

- ca spirit, ca model de slujitor al Bisericii, ca poet. Este vorba despre sărbă-
toarea naţională “Limba Noastră”, precum şi despre Salonul Internaţional de 
Carte-2007, în cadrul cărora au fost consemnate două date semnificative din
viaţa acestei remarcabile personalităţi: împlinirea a 90 de ani de la lansarea în 
public (în iunie 1917, la redacţia publicaţiei “Cuvânt moldovenesc” şi apoi la 
deschiderea cursurilor pentru învăţători) a poeziei “Limba noastră” şi împlini-
rea de asemenea a 90 de ani de la stingerea sa din viaţă (13 august 1917).  

La 31 august, în holul clădirii (blocul 2 al Bibliotecii Naţionale) în care, pe 
când le era profesor, seminariştii i-au ascultat prelegerile, a avut loc dezvelirea 
portretului lui Alexei Mateevici, pictat de artistul plastic Vasile Didâc. Deşi 
acţiunea nu poate fi calificată drept una ieşită din comun, care să fascineze cu
ceva absolut inedit, atunci când pânza a lunecat de pe tablou şi în faţa celor 
prezenţi a apărut chipul plin de blândeţe al poetului, în sufletele celor prezenţi
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a pogorât o căldură mângâietoare, un sentiment de comuniune reală cu cel 
ce-i privea pe toţi de pe pânză. Vasile Didâc a mărturisit că, lucrând asupra 
portretului, anume asta a simţit şi el şi anume asta a încercat să transpună în 
lumina ochilor, în trăsăturile feţei poetului, aplicând o gamă cromatică specia-
lă - caldă şi profundă.  În aceeaşi zi, şi tot acolo, cunoscutul cercetător Iurie 
Colesnic a prezentat volumul Doina dorurilor noastre (Colecţia Testament). 
Este, de fapt, a doua lui ediţie, lucru ce se întâmplă mai rar în condiţiile econo-
mice din ultimul deceniu şi jumătate, chiar fiind vorba şi de o carte valoroasă.
Explicaţia ne-o dă însuşi autorul:

  - Odată cu apariţia primei ediţii, cu mai bine de 16 ani în urmă, nu am 
părăsit tema Alexe Mateevici, - nu am putut s-o părăsesc, - având senzaţia că, 
la moment, există încă multe necunoscute care, mai devreme sau mai târziu, 
neapărat îşi vor dezvălui tainele; cel puţin, unele dintre acestea. Ceea ce s-a şi 
întâmplat de bună seamă. Pe parcursul timpului, au apărut noi informaţii legate 
de personalitatea lui Mateevici, binevenite şi necesare pentru munca mea de 
cercetare. Fireşte, le-am acumulat cu multă grijă, pentru un timp punându-le 
de o parte. Asta şi pentru că eram preocupat de alte lucruri, dar şi pentru că, 
aşa cum ne exprimăm uneori, nu le venise timpul... Probabil, era nevoie ca să 
se schimbe câte ceva şi în însăşi viaţa noastră - ceva ce ar fi ţinut, în primul
rând, de mentalitate.

  - Tocmai în această perioadă de timp s-a şi întâmplat ceva ce nu putea 
să nu influenţeze mentalitatea - Republica Moldova a devenit stat suveran şi
independent... 

- Iar poezia lui Alexei Mateevici Limba noastră a devenit imnul naţional al 
noii republici, lucru la care, până la aceasta, nici nu se putea să te gândeşti...

  - Faptul că pentru cercetare au devenit accesibile şi multe documente 
de arhivă de asemenea, presupun, au contribuit la apariţia celei de a doua 
ediţii...

  - Într-adevăr, parţial, s-au deschis arhivele secrete, şi chiar frontierele 
dintre ţări. A devenit, deci, posibil să lucrăm cu documente necunoscute până 
atunci, să avem acces la fonduri de carte veche, să comunicăm cu cercetători 
de pe celălalt mal al Prutului. Evident, acest nou context al vieţii noastre a 
schimbat câte ceva în ceea ce priveşte cunoaşterea şi perceperea atât a lui 
însuşi Mateevici, cât şi a operei lui. 

 - Îndeosebi după ce a apărut “Caietul lui Mateevici”...
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  - L-am numit aşa înainte de a-l vedea. În urma cercetărilor anterioare, am 
presupus, - intuitiv, dar şi logic - că trebuie să existe. Între timp, s-a descoperit 
că, aşa cum eram convins de asta, el de bună seamă există, mai mult decât 
atât, în ultimă instanţă, am ajuns să-l ţin în mâini... Apoi am găsit materiale 
interesante legate de ultimele zile de viaţă ale lui Mateevici, să zicem, Jurnalul 
Feodosiei Mateevici... 

 - ...care, după câte ştim, a limpezit instigatoarele controverse cu privire 
la moartea lui Mateevici...

  - Pe seama momentului morţii lui Mateevici s-a speculat mult; în paginile 
săptămânalului “Literatura şi Arta”, timp de un an, s-au purtat discuţii aprinse 
la tema dată, unii autori susţinând că poetul a fost otrăvit, etc. Eu personal am 
găsit în arhive o adeverinţă de deces, în care se spune că a murit în spitalul 
nr. 1 în cutare şi cutare condiţii. 

 - Feodosia Mateevici descrie amănunţit evoluţia bolii, ea însăşi stând de 
veghe la patul soţului în noaptea de dinaintea morţii... 

 - Medicii sperau că Mateevici, totuşi, îşi va reveni. Să fi fost mai viguros
din punct de vedere fizic, posibil, ar fi scăpat. Dar poetul avea inima slabă; el
în general era slăbuţ din copilărie. La momentul îmbolnăvirii, organismul îi 
era slăbit şi de tot ceea ce i-a dezvăluit războiul. 

 - De altfel, anume acel prim război mondial pare a fi evenimentul care
i-a schimbat albia vieţii într-o cu totul altă direcţie... 

 - Când a început războiul, Mateevici era profesor la Seminarul Teologic. 
În acele condiţii, toţi bărbaţii tineri urmau să fie mobilizaţi, mai devreme sau
mai târziu. Această perspectivă îl aştepta, fireşte, şi pe el. Arhiepiscopul de
atunci al Basarabiei, mitropolitul Platon, i-a propus preoţia ca una din posi-
bilităţile de a ocoli această perspectivă şi a rămâne în continuare în calitate 
de profesor de seminar. Mateevici a acceptat. Deci, a urmat hirotonirea lui, el 
nebănuind că, de fapt, aceasta de asemenea îl poate duce pe front, ba chiar mai 
degrabă decât se putea aştepta. Şi iată ce s-a întâmplat mai departe. Paralel 
cu activitatea la seminar, a fost numit preot în regimentul 54 din Chişinău. 
Peste un an, regimentul în cauză e trimis pe front, împreună cu el plecând 
într-acolo, aşa cum se cuvenea, şi tânărul preot Alexei Mateevici. Dar, deşi, 
în acest context, faptul hirotonirii apare ca unul aleatoriu, din scrisorile lui, pe 
care le-am publicat în noul volum, reiese foarte clar că îşi îndeplinea această 
misiune cu foarte mare dăruire. Mai mult, eu cred că, după 1906, deschiderea 
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lui poetică, după 1917, în cea mai mare parte, se datorează anume conştien-
tizării misiunii sale sacre.  

- Vrei să spui că un preot poate pur şi simplu să-şi îndeplinească datoria, 
dar atingerea divină, să-i zicem aşa, vine doar în momentul conştientizării 
depline a acestui act, cu participarea spirituală a întregii lui fiinţe...

 - Anume aşa. Mateevici a avut o misiune şi el a conştientizat această 
misiune. Din aceastnă conştientizare vine poezia lui - şi “Limba noastră”, şi 
“Unora”, şi ‘Deasupra târgului Bârlad”, şi altele care ne demonstrează că el, 
la o vârstă totuşi foarte tânără, a conştientizat misiunea sa. Faptul că, până la 
urmă, a devenit ceea ce a devenit, n-a fost întâmplător - este deja o proiecţie 
a acestui proces de conştientizare. 

 - Am putea spune că pregătirea lui, interioară, pentru preoţie, a început 
la “Luminătorul”?? 

 - Am putea, fără de nici o rezervă. Angajându-l la “Luminătorul” în calitate 
de colaborator şi traducător, Constantin Popovici, fără să-şi dea seama, într-
un fel, l-a apropiat de misiunea lui de preot. E o concluzie pe care o tragem 
atât din predicile pe care le publica în paginile “Luminătorului”, cât şi din 
traducerile pe care le făcea, selectând autori valoroşi. În plus, traducerile pe 
care le făcea sunt mostre ale unei munci pe care astăzi am numi-o calificată,
în condiţia când limba pe care o cunoştea atunci era una departe de cea lite-
rară evoluată... El însuşi, într-un timp foarte scurt, a evoluat anume datorită 
faptului că a muncit foarte sârguincios la nişte tipărituri, la nişte traduceti, la 
nişte materiale cu tematică religioasă şi morală. 

 - Dacă nu ar fi ales preoţia, ai certitudinea că ar fi ajuns să fie un mare
poet? 

 - Indiscutabil. Despre Mateevici nu poţi afirma că a făcut parte din cate-
goria amatorilor care doresc pur şi simplu să scrie poezie şi, în cel mai bun 
caz, obţin nişte rime. Lucrările lui  din timpul studiilor la seminar cu referire 
la limbă, la istoria  limbii, poeziile din anii 1906-1907 vorbesc despre un vădit  
talent poetic. Iniţial, nu se pregătea pentru preoţie. Drumul  spre aceasta îi 
este legat, în primul rând, de faptul că tatăl  i-a murit prea devreme, iar fără 
sprijinul material al  părintelui, familia o ducea greu. Sunt sigur că, dacă ar 
fi  dispus de banii necesari, ar fi procedat aşa cum au procedat mulţi dintre
colegii lui - după absolvirea seminarului, au făcut  studii universitare şi cariere 
în alte domenii. Să zicem, fraţii  Parhomovici nu s-au hirotonit, au rămas pur şi 
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simplu profesori  la Seminarul Teologic de la Chişinău, dar au şi creat o operă  
istorică fundamentală  în acei ani, activau şi câţiva preoţi  foarte interesanţi, 
deci, Mateevici avea nişte modele demne de  urmat.  Să zicem. Vasile Duma, 
care a fost şi deputat în Duma de  Stat, Nicolae Laşcu, un preot foarte cărturar, 
care a lăsat zeci  de ediţii interesante, foarte bine întocmite. 

 - Să-i mai punem aici şi pe laici, să zicem, pe Ştefan Ciobanu, Pan Halippa, 
Ion Inculeţ, ceva mai încoace Alexandru Boldur... 

 - Într-adevăr, era o generaţie care venea în cultura basarabeană ca un flux
puternic de forţe novatoare. În torentul acestora, şi Mateevici s-a reliefat ca 
o personalitate marcantă.  

- Care, în contextul clerului de atunci, s-a remarcat prin poezie; în orice 
caz, societatea îl percepe în primul rând ca poet.  

- Ca unul care n-a făcut pur şi simplu poezie, ci o poezie angajată. Ceea ce  
mărturiseşte că era o fire ce reacţiona la timpul pe care-l trăia, deci, era poet
veritabil. Şi ecoul timpului în viaţă s-a regăsit activ în poezia lui. Bunăoară, 
problema limbii române... În 1917, în societate au început mari discuţii la 
această temă. Discuţiile se purtau în două direcţii: unii cereau latinizarea ur-
gentă şi în mod excesiv; alţii, din contra, susţineau că limba moldovenească 
nu are nimic comun cu limba română. Mateevici a scris poezia “Unora”, în 
care i-a criticat pe adepţii latinizării, iar în luarea sa de cuvânt la congresul 
învăţătorilor a explicat foarte clar că nu există două limbi, ci o singură limbă, 
şi noi toţi suntem români. Poezia “Limba noastră” este, în fond, o definiţie
foarte ingenioasă, foarte bune şi simplu formulată, cu privire la problema 
limbii, redată şi explicată de Mateevici cu nişte cuvinte luate din vocabularul 
oamenilor de rând, şi ea până astăzi atinge sufletul, deci şi conştiinţa lor. Ex-
plicaţia este simplă: lucrurile despre care  Mateevici a vorbit concetăţenilor 
săi la începutul secolulului  XX, au rămas actuale şi, deci, valabile, şi pentru 
începutul  secolului XXI, oricât de avansat ar fi acesta din punct de  vedere
tehnic. Pentru că doar adevăratele valori sunt capabile  să nu rămână în urmă 
de scurgerea timpului...  

Consemnare:  
Anastasia RUSU-HARABA
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Din istoria unei capodopere

Alecu Mateevici: „Limba 
noastr=”

Răscolitoare cântare solemnă, străbătută de înaltă şi aleasă simţire poetică, 
admirabilă sinteză artistică a unor idei şi concepţii progresiste privind problema 
limbii în viaţa unui popor, exprimate cu fervent patos civic şi uman, „LIMBA 
NOASTRĂ” a lui Alecu Mateevici este, desigur, o poezie cu larg răsunet în 
conştiinţa poporului român.

După cum se ştie, poezia Limba noastră a fost scrisă sub presiunea unor 
manifestări jignitoare la adresa limbii şi culturii româneşti şi, poate că de 
aceea, ea exprimă şi un sentiment de indignare şi protest împotriva străinilor 
care susţineau pe vremea aceea cum că limba română este o limbă necultivată 
şi nu poate fi un mijloc de comunicare artistică.

În vara lui 1917, în tranşeele de la Mărăşeşti, Alecu Mateevici scrie mai 
multe poezii. În unele din ele sunt oglindite greutăţile în care se zbătea popo-
rul român în acele clipe grele, când germanii ocupaseră Muntenia şi Oltenia, 
reducându-se România la teritoriul Moldovei şi acela nu în întregime. Dar, 
dintre aceste poezii, una care capătă valoare de capodoperă este Limba noastră. 
Această creaţie poetică; după părerea unanimă a cercetătorilor, i-ar fi înveşnicit
numele poetului, chiar dacă n-ar fi scris nimic altceva în afară de aceasta.

Probabil că sentimentul de dragoste faţă de melodioasa limbă a bătrânilor 
pe care i-a ascultat, povestindu-i basme şi balade în satul său natal, pe când 
era copil, fiind răscolit puternic şi de amintiri, dar şi de îngâmfarea unor
străini ce se aflau atunci pe pământul Moldovei cu pretenţii de oblăduitori şi
civilizatori, îl face pe Alecu Mateevici să dăltuiască în versuri cântarea Limbii 
noastre, ca o demonstraţie a bogăţiei de nenumărate „pietre scumpe”, care 
trebuie numai să fie curăţate de mucegaiul uitării ca să strălucească din nou
în toată frumuseţea lor.

„Limba noastră” răsună patetic şi măreţ ca imn de slavă închinat neamului 
românesc care a cântat-o şi o cântă cu mândrie, conştient fiind că prin aceasta
şi-a păstrat şi-şi păstrează fiinţa naţională.
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Intonaţia solemnă se simte prin repetarea expresiei „limba noastră” eu 
care încep majoritatea strofelor şi care sună că un laitmotiv al întregii poezii; 
prin acest procedeu, poetul dezvăluie multilateral concepţia sa despre limba 
maternă, aceasta fiind şi cauza dragostei nemărginite pentru ea. În accepţia
lui Mateevici limba este expresia supremă a însăşi fiinţei poporului român, a
istoriei, a luptei, a traiului, a concepţiilor, a credinţei şi a artei lui.

În limba aceasta au vorbit atâtea generaţii de ţărani care, prin sudoarea 
frunţii lor, au sfinţit pământul ţării: „Limba noastră-i graiul pâinii / Ce de vânt
se mişcă vara; / În rostirea ei bătrânii / Cu sudori sfinţit-au ţara /.”

În limba aceasta s-au păstrat toate povestirile despre moşii şi strămoşii 
noştri. În ea au cântat strămoşii noştri doina si şi-au descărcat durerile şi ne-
cazurile în vremurile de restrişte.

Ea ne-a păstrat cultura noastră veche din generaţie în generaţie, transmiţân-
du-se prin vechi „izvoade” şi „cazanii”: „Limba noastră-i limbă sfântă / Limba 
vechilor cazanii / Care-o plâng şi care-o cântă / Pe la vatra lor ţăranii” /.

Poetul ţine să spună, însă, în versurile sale, că limba noastră, pe care o 
simţim şi o iubim ca pe un ecou al trecutului, este pentru prezent un răsunet 
care redeşteaptă poporul, îi trezeşte conştiinţa naţională, îi trezeşte încrederea 
în însuşirile sale superioare şi ale graiului său. îi trezeşte încrederea în sine 
şi în viitorul său.

Poetul dă şi un răspuns celor care susţineau că limba noastră este o limbă 
„săracă”: „Strângeţi piatra lucitoare / Ce din soare se aprinde / Şi-ţi avea în 
revărsare / Un potop de noi cuvinte / Nu veţi plânge atunci amarnic / Că vi-i 
limba prea săracă / Şi-ţi vedea cât îi de darnic / Graiul ţării noastre dragă /”.

Există în Limba noastră o armonie perfectă între gânduri, imagini şi mij-
loace de expresie. Ea este efectul unei maxime concentrări şi al unei riguroase 
selecţii, artistice, posibilă numai la marile talente.

Imaginile dislocate simetric, datorită anaforei Limba noastră ce le grupează 
într-o succesiune dinamică, comunică pe un ton solemn şi major – tumultul 
pioaselor şi vibrantelor sentimente de nemărginită dragoste pentru graiul 
strămoşesc.

Lectura acestei poezii – iunie 1917 – în sânul redacţiei de la „Cuvânt 
moldovenesc” a stârnit un entuziasm nemaipomenit. şi, desigur, o apreciere; 
deosebită. 

În afară de prietenii săi de la această redacţie – I. Pelivan, P. Halippa, I. 
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Buzdugan, O. Ghibu,, V. Harea, Sergiu Cujbă şi alţii care au apreciat , cu ad-
miraţie poezia, primul critic şi istoric literar care evidenţiază valoarea artistică 
şi patriotică a acestei creaţii poetice a lui Mateevici a fost Ovid Densuşeanu, 
care, la Iaşi, în 1917, scria:” „O poezie care de acum înainte nu va trebui să 
lipsească din antologii este Limba noastră, compusă de poetul Al. Mateevici: 
e cea mai frumoasă poezie ce a fost închinată limbii române. încă un nume, 
deci, de adăugat la şirul poeţilor noştri” (Viaţa nouă, XIII, nr. 1-10 – martie-
decembrie 1917, pag. 109).

Chiar în acelaşi timp în cadrul unor cursuri de „Studii literare” regretatul 
P. V. Haneş apreciază în acelaşi fel măiestria artistică şi puternica vibraţie pa-
triotică a poeziei, spunând: „într-adevăr, prin această poezie (Limba noastră), 
Mateevici s-a ridicat deasupra unor poeţi consacraţi, ca G. Sion,. G. Coşbuc 
şi Victor Eftimiu,care au  cântat acelaşi subiect.

Făcând comparaţie între cei trei poeţi, Sion, Coşbuc, Eftimiu, pe de o parte, 
şi Mateevici, pe de altă parte, spune: ”Sion şi Coşbuc au cântat primejdiile 
care ameninţau limba, Eftimiu a admi rat asimilarea atâtor elemente străine, 
iar Mateevici cântă bucuria ce simte numai la auzul graiului strămoşesc. Simte 
aceeaşi bucurie ca în faţa unei comori dezgropate din adâncuri şi ca în faţa 
unei salbe de odoare scumpe.

Simte aceeaşi căldură ca în faţa unui foc, aceeaşi plăcere ca la auzul doinei, 
aceeaşi mirare ca la vederea fulgerului.

În afară de studiile literare consacrate lui Mateevici, P. V. Haneş îi editează 
şi poeziile în 1926 şi 1936.

După P. V. Haneş, au alcătuit monografii despre Alecu Mateevici tratând,
în special, valoarea poeziei Limba noastră, prof. L. T. Boga, I. Negrescu şi Pr. 
V. Ţepordei, iar în ultimul timp a tipărit un volum I. Varticianu şi mai recent 
– 1986 – o micromonografie V. Nazar.

Şi alţi istorici literari elogiază creaţia lui Mateevici: Perpessicius îi con-
sacră o micromonografie în „Cuvântul nr. 1088-1090 din anul 1928, iar în
„Antologia poeţilor de azi” – 1928 – îi dedică un capitol întreg.

Lovinescu discută despre Mateevici în capitolul „Sămănătorismul”, iar 
G. Cardaş îi dedică, de asemenea, mai multe pagini în lucrarea sa „Poezia 
românească de la origine până azi” (Bucureşti, 1937).

G. Călinescu în monumentala sa operă „Istoria literaturii române...” zice: 
„Lui Al. Mateevici i se datoreşte, pe lângă alte versuri care promiteau, o nouă 
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definiţie poetică a limbii române, cu imagini superioare celor ale lui Sion
(Istoria literaturii – compendiu, pag. 382). Despre Mateevici el spune că „ar 
fi fost un poet mare, dacă mai trăia. Numai Eminescu a mai ştiut să scoată
atâta mireasmă din ritmurile poporane” (Istoria literaturii...). 

După 1944, vreme de mulţi ani Limba noastră a lui Mateevici, ca şi alte 
versuri şi cântece patriotice, nu s-a bucurat de multă popularizare oficială. Din
cauză însă că versurile lui Mateevici erau atât de cunoscute, se mai spunea 
câte o strofă, pe ici, pe colo, dar fără precizarea titlului şi a autorului. Reţin 
din amintire rostirea unei strofe de către Zaharia Stancu la şedinţa festivă a 
Marii Adunări Naţionale consacrate încheierii cooperativizării agriculturii 
(1962), sau citarea strofei cu „limba vechilor cazanii, care-o plâng şi care-o 
cântă pe la vatra lor ţăranii”, fără a pomeni însă titlul şi nici autorul, de către 
I. Dodu Bălan în prefaţa la volumul Goga „Ne cheamă pământul” (1965, 
Biblioteca pentru toţi).

Abia în 1966 regretatul G. C. Nicolescu publică poezia în întregime în 
Antologia „Cântare României”.

După aceasta, la sugestia semnatarului acestor rânduri şi cu bunăvoinţa 
apreciativă a directorului adjunct al Editurii Didactice, I. Roman, în anul 1975, 
Limba noastră a fost reintrodusă în manualul de limba română pentru clasa 
a Vl-a, atât versurile, cât şi melodia clasică alcătuită de Al. Cristea pentru a 
fi studiată şi învăţată.

Semnatarul acestor rânduri a publicat în volumul „Studii literare — In-
terferenţe” (1975) o schiţă monografică – Alecu Mateevici – în care se scoate 
în evidenţă gama de sentimente patriotice româneşti pe care o exprimă Limba 
noastră.

De altfel, tot în vremea aceasta, marele şi entuziastul publicist patriot, 
I. Pavelescu, într-un articol închinat noii înfăţişări pitoreşti şi spirituale a 
Moldovei, vorbind despre poezia Limba noastră a lui Mateevici, spune: „E 
cea mai frumoasă odă închinată limbii române şi s-a rostit aici în Moldova” 
(România liberă din 13 aprilie 1976).

În valoroasa lucrare de sinteză istorico-literară (de altfel prima de acest 
fel în literatura română, dacă ne referim la subiectul tratat) „Clerici ortodocşi 
ctitori de limbă şi cultură românească” (Buc., 1977, pag. 35-36), Mitropo-
litul Ardealului, dr. Antonie Plămădeală, vorbind despre preotul poet Alecu 
Mateevici, face o succintă, dar elogioasă prezentare a poeziei Limba noastră, 
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spunând: „Într-adevăr, prin profunzimea cuvintelor legate în stil popular şi 
cult, în acelaşi timp, într-o înlănţuire de comparaţii care de care mai surprin-
zătoare şi mai adevărate, n-a reuşit încă nimeni până acum. E cântec, poezie 
şi rugăciune în acelaşi timp”.

Iar istoricul şi criticul literar Emil Manu îi consacră poeziei  Limba noastră 
şi autorului ei un elogios articol pe prima pagină a revistei „Săptamîna” (din 
24 februarie 1978), în care redă în mod cronologic unele aprecieri şi citate, 
dintre care cele mai multe au fost pomenite mai sus.

De asemenea, cu ocazia aniversării a 95-a a naşterii poetului, articole 
elogioase au apărut în: „Flacăra” (18.III.1983). sub semnătura lui Gr. Filip-
Lupu, în „Contemporanul” (20.III.1983). sub semnătura lui Victor Tulbure, în 
„Luceafărul” (12.III.1983) sub semnătura lui Andrei Ciurunga, în „Telegraful 
român” (Sibiu, martie. 1983) sub semnătura lui I. Bunea, precum şi unele date 
mai sumare în diferite publicaţii.

Frumuseţea versurilor poeziei Limba noastră a atras atenţia şi muzicienilor 
patrioţi din tara noastră. Astfel, primul care a alcătuit melodia duioasă, cu în-
torsături muzicale din cântecul popular moldovenesc a fost prof. Al. Cristea, 
care a cântat-o prima dată cu corul Şcolii Eparhiale în 1937. Melodia aceasta 
a lui Cristea a fost premiată cu „Premiul special” al juriului Concursului 
„Tinerimea Română” în 1938. În 1969 muzicianul D. Botez introduce Limba 
noastră pe melodia lui Cristea în volumul de cântece patriotice „Înalţă-te, 
frumoasă tară” (Ediţia U.G.S.R.), fiind apoi cântată de mai multe formaţii
corale în cadrul concursurilor „Dialog la distantă” şi „Carmen Patrium”, iar, 
astăzi, după reintroducerea ei în manualele şcolare, se recită şi se cântă pe 
tot cuprinsul ţării.

Atât până la război, cât şi după război, mai recent, au compus melodii 
corale şi alţi muzicieni pe aceste versuri (N. Oancea, Doru Popovici, T. Bor-
deianu şi alţii).

Ba, în 1978, un grup muzical de 3 tineri strânşi în formaţia denumită 
„Cetatea” din Satu-Mare, în cadrul manifestărilor Cântarea României, a 
lansat o nouă melodie Limba noastră; de data aceasta o melodie folk, foarte 
impresionantă.

Cu prilejul sărbătoririi a 90 de ani de la naşterea poetului, din acelaşi 
sentiment de adâncă preţuire, atât a măiestriei versurilor, cât şi a imaginilor 
poetice prin care este exprimată dragostea românilor faţă de cea mai scumpă 
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„comoară” a lor – limba –, prof. Valentin Harega a tradus această poezie în 
limba latină, probabil, şi pentru a demonstra marea apropiere între muzica-
litatea limbii vechi a strămoşilor noştri şi cea a limbii noi, pe care o vorbim 
noi, românii, astăzi.

Citind poezia în limba română şi alături în limba latină, simţim mai tare 
asemănarea dintre cele două limbi, atât din punctul de vedere al identităţii 
multor cuvinte, cât şi din cel al sonorităţii, în general, a acestor limbi. Prof. 
Harega a reuşit să păstreze în traducerea sa măsura aproape identică a ver-
surilor din limba română şi, uneori, chiar ritmicitatea lor; imaginile poetice 
ale lui Alecu Mateevici sunt redate în traducerea latină, prin întrebuinţarea 
şi orânduirea cuvintelor în aşa fel, încât produc în cititori aceeaşi impresie 
puternică ca la auzul versurilor în limba română.

Pentru edificare, redăm aci una din strofele poeziei (a 8-a) în limba româ-
nă şi în limba latină: Limba noastră-i limbă sfântă / Limba vechilor cazanii / 
Care-o plâng şi care-o cântă / Pe la vatra lor ţăranii /.

Lingua nostra – lingua sancta / Lingua veterum sermonum / Rustici quam 
nostri plangunt / Domibusque eam cantat /.

Prin referirile din rândurile de mai sus, am încercat să redau pe scurt atât 
valoarea artistică a poeziei şi sensul ei patriotic, cât şi (în limita permisă) 
istoricul ei.

Şi dacă se poate spune că unele opere de artă, fie literare, fie muzicale,
fie sculpturale îşi au epopeea lor – mă gândesc la „cântarea României” a lui
Alecu Russo –, apoi, cele spuse aici despre poezia Limba noastră a lui Alecu 
Mateevici constituie numai o parte din epopeea ei; epopeea poeziei Limba 
noastră a cărei creaţie a fost provocată, în acelaşi timp, atât de sentimentul 
de mândrie românească, cât şi de cel de indignare, nici nu a fost povestită în 
întregime şi credem că nici nu s-a terminat încă.

Gr. F1LIP-LUPU,  
(Reluare din Literatura şi Arta, 3 iulie, 1997)
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Vrednici pământeni

CONLUCRARE  {I 
CONTINUITATE

Veronica  Bâtcă

“Voi regreta toată viaţa şi după moarte să regrete urmaşii mei că zece ani 
de zile am fost pus în imposibilitate de a lucra şi de a mă ocupa cu studii şi cu 
documentele aduse din streinătate. Am fost pus să-mi epuizez forţele la Şcoala 
de cântăreţi ani de zile …, să slujesc ca diacon extrabugetar trei ani, să umblu 
de la Ana la Caiafa, până a venit această bejenie şi abia acum îmi dau seama că 
am pierdut pentru totdeauna timpul cel mai frumos şi materialul cel mai de preţ. 

Blestemaţi să fiţi voi toţi ce
m-aţi împiedicat, blestemat 
să fie numele vostru, al celor
ce n-aţi vroit sau v-aţi temut 
ca să contribui la cunoaş-
terea trecutului românesc” 
(Paul Mihail, Jurnal, 1989, 
pag. 37). 

Cred că sunt în minorita-
te cei care nu au păşit pragul 
casei din strada Zefirului 22
din Bucureşti şi nu s-au bu-

curat de luminoasa ei ospitalitate, de creştineasca împărtăşire din cele lumeşti 
ale ospătărilor de duminică, după vremea Liturghiei, dun cele duhovniceşti ale 
poveţelor Părintelui Paul Mihail şi ale preotesei sale Eugenia Mihail, şi, mai 
cu seamă, din cele ale intelectului de la cercetătorul  în ale istoriei şi literaturii 
Paul Mihail şi ale fiicei acestuia Zamfira Mihail.

M-au înzestrat şi pe mine cerurile să cunosc această înduhovnicită familie 
de intelectuali români basarabeni, care a cunoscut toate urgisirile pribegiei, 
dar şi toate bucuriile unei înălţări sufleteşti.
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La 15 iunie 2007, Zamfira Mihail, doctor în Filologie, profesor universitar,
cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene din Bucureşti, a atins o 
frumoasă vârstă. Toate roadele (şi nu sunt puţine!) să o bucure pe ea, dar şi pe 
noi, şi pe cei ce vin după noi, adică pe cei pentru care au fost zămislite: pentru 
români, ca să ştie cine sunt, pentru străini ca să ne ştie cine suntem. 

Coincidenţă sau nu, dar când am fost ultima dată la Bucureşti, am asis-
tat la un adevărat eveniment, rarisim, căci era unul de elevată cultură şi de 
familie totodată. Ileana Feodorov-Cândea, fiica regretatului academician,
lansa, într-o solemnă atmosferă academică, versiunile arabă şi engleză a 
Divanul-ui lui D.Cantemir, manuscrisul căruia îl descoperise reputatul său 
tată într-o bibliotecă din Occidentala Europă. Fiica definitiva munca tatălui...
Această familie, care a conlucrat atât de rodnic cu familia Paul Mihail, mi-a 
şi sugerat  subiectul expunerii ce urmează, care nu este una de erudiţie sau 
de descoperire, ci este cu adevărat bibliofil şi încă ceva în plus, ceva, pe care
regimul comunist l-a defăimat, l-a destrămat, l-a ascuns, l-a făcut de ocară, 
mai cu seamă cu raportare la tagma inteleghenţiei: conlucrarea, continuitatea, 
devotamentul, iubirea şi credinţa. 

Toată arta propagandistică (film, proză, poezie,  în speţă poemul, muzica
şi teatrul) stimula şi încuraja dinastiile muncitoreşti, ţărăneşti,însă doar cele 
din colectivitatea colhoznică, nu şi pe cele ale intelectualilor. Trebuie să recu-
noaştem că munca nu le-a fost în van şi au reuşit chiar cu asupra de măsura, 
căci azi avem pseudointeleghenţie şi de aici pseudoştiinţă şi pseudostat. Or 
cartea, ca şi pământul, trebuie s-o simţi, s-o iubeşti, să creşti cu ea şi să te 
nutreşti din ea ca din laptele matern. E cu mult mai greu să creşti un inte-
lectual, decât un lucrător al pământului. Faptul este un truism ştiinţific, deja.
Or, Zamfira a avut parte şi de acea, sine qua non condiţie a unui înfrăţit cu 
valorile sufletului – credinţa.

Subtilităţile fermecătoare ale cuvintelor şi noţiunilor ne scapă adesea. 
Uzităm de ele în mod mecanic şi doar în anumit context, bogăţia paradigmei 
rămânând în afara practicii noastre vocabulare. Cam aşa se întâmplă şi cu 
frumosul cuvânt filiaţie, tâlcul căruia însumează esenţa acelor lucruri despre 
care mi-am propus a le împărtăşi cu domniile voastre.

Explicaţia din DEX: legătură între copii şi părinţi, descendenţă; p.ext.
legătură de rudenie în linie dreaptă; fig.: legătură între lucruri, întâmplări,
fenomene etc., care derivă unul din celălalt. În acest ultim sens,  figurat, îl şi
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folosim cel mai des. Or, raportat la familia Mihail  cuvântul îşi are aplicarea şi 
trăirea sa cea mai vie cu putinţă. În persoana Zamfirei Mihail avem un formida-
bil exemplu de filiaţie: prin descendenţă biologică, prin conlucrare (ştiinţifică
şi ecleziastă: lucrări comune, precum şi la săvârşirea serviciului divin), prin 
continuitate în cercetări şi preocupări intelectuale, dăruire şi participare.

Şi cum nimic nu poate fi întâmplător sub soare, nu a fost un joc al hazardului
nici colaborarea cu familia Virgil Cândea, unde filiaţia şi-a exercitat vibraţiile
la parametrii cei mai înalţi. Academicianul scria în „Cuvânt înainte” la cartea 
Desiderie, la fel o definitivare a unui laborios travaliu asupra unui manuscris,
descoperit de Paul Mihail şi editat de fiică: „Din multele învăţăminte pe care
cititorul le primeşte prin această carte mai amintim unul, despre dragostea 
filială. Ea a însufleţit ani de-a rândul strădaniile prof. Dr. Zamfira Mihail
pentru continuarea cercetărilor părintelui său” (p. 9).

Ar mai fi de remarcat că Zamfira Mihail se înscrie şi într-o tradiţie a in-
teleghenţiei române din Basarabia interbelică: generaţii succesive ale acestei 
pături, hrăniţi din valorile creştine, le respectă şi le înmulţesc cu vieţile lor, 
cu cu osârdia faptei lor. Goethe a lăsat mărturie scrisă următoarele: „Oamenii 
numai atâta timp sunt productivi în poezie şi artă, cât sunt credincioşi”. Am 
sustras citatul din cartea eminentului preot dr. în Teologie Ilarion V. Felea 
intitulată Religia culturii (Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului, 
1994, Arad) în care el mai spune: „Religia este cea mai serioasă preocupare a 
sufletului, care insuflă gândurile cele mai înalte şi pătrunde în adâncurile cele
mai nepătrunse ale misterului.. De aceea şi operele care se nasc sub influenţa
ei sunt cele mai alese, cu cea mai sigură garanţie de nemurire” (Felea:1994-
54).

Cu o blajinătate creştină şi o discreţie monahală, cu o tenace trudnicie  
doamna Zamfira Mihail trece prin vreme şi prin spaţiu, lăsând proieminente
urme, îngrijindu-se concomitent şi de urmele altora, înlăturând patina şi colbul 
de pe acestea, ca să poată fi văzute încă de multe generaţii viitoare.

Disperările nu se văd, lacrimile aşijderea, iar surmenajul se dizolvă în 
nesfârşita muncă sau se topeşte în zâmbetul prietenos şi participativ, când o 
caută un prieten sau un/o basarabean/că. Modalitatea aceasta de a se face şi a 
se  şti mereu utilă i-a şi fost enzima catalizatoare: începând cu cele de fami-
lie, prelungite cu osârdie în cercetare şi de profesor universitar. Din familie i 
se trage: a nu da rateuri şi a munci până la istov, dacă s-ar putea – şi peste...
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Filele darului patern divulgă, prin iubitoare purtare cu ochiul, climatul în care 
a odrăslit copila. Crescută într-o religiozitare organic asimilată, nu se lasă 
furată de promisiunile prestigiului monden, ci se ataşează de perenele valori  
umane, creştine şi româneşti. Delimitată mereu de excesele extremiste, a ţinut 
dreapta cale a muncii: la cuvânt, la hrisoavele vechi, la susţinerea fizică şi
sufletească a părinţilor.

Jurnalul învăţatului părinte Paul Mihail (D.Stăniloae), consemnează, pe 
lângă zbuciumul pribegiei aduse de năpraznicul război, devinerea personalităţii 
Zamfiriţei. Creşte, plânge, se sparie, cere. Aduce bucurie părinţilot. Începe
să participe la viaţa laică şi ecleziastică a părinţilor şi asta i se va imprima în 
comportament pentru întreaga viaţă. La numai 3 anişori, în dimineaţa zilei 
de 15 august 1940, îl făcea pe tatăl ei să scrie: „Dimineaţa, Zamfira la sculare
spune „Hai, tată, la Chişinău, că aici suntem săraci şi streini”. De multe ori 
povesteşte de Soborul Vechi şi cere să aducem păpuşile ei şi documentele 
tatei” (p. 16)., se bucură împreună cu părinţii  de prima carte editată de tata, 
fiind un adevărat eveniment trăit de familie prin celebrare de carte: „Sunt
două aniversări. E ziua când am fost hirotonit preot. A doua, primirea de la 
Academia Română a lucrării mele Tipărituri româneşti în Basarabia de la 
1812 până la 1918 în 50 de exemplare. Primul exemplar i-am oferit aceleia 
care împarte cu mine toate greutăţile şi care acum îmi este sprijinul vieţii de 
refugiat. Am îmbrăţişat-o, apoi cu Zamfira am început a ne uita la planşe,
în timp ce Genea lăcrima de bucurie” (p. 50). Astfel cităm: „Pe Zamfira am
dus-o de câteva ori la grădiniţa de copii”; „Zamfira creşte bine”; „Zamfira
în braţe la Genea strigă că-i frig” – asta în noaptea marelui cutremur din 10 
noiembrie 1940; „Zamfira e tare drăguţă şi cuminte”; „Refugiaţi mulţi, cel
mai mic fiind Zamfira, care a sărutat icoanele şi spunea să scape de ruşi”;
- creştea în atmosfera conştientizării cotropitorului; „am mers cu Genea şi 
Zamfira la mănăstirea Cetăţuia” – copila făcea pelerinaje  şi se pătrundea de
spiritul străbun al pioşeniei şi al cultului culturii creştine; consemnă bucuria 
scrierii primelor litere, a legăturii cu rudele, a păstrării rânduielilor creştineşti 
de fiecare zi: „La 9 seara, amândoi în genunche înaintea icoanelor, în timp ce
Zamfira rostea rugăciunile de seară, am mulţumit Domnului pentru ziua aceasta
liniştită şi mi-am adus aminte de bunelul Petre de la Meleşeni”. Registrul se 
schimbă când Zamfira, la 6 ani, se îmbolnăveşte pentru prima dată: „Zamfira
este bolnavă de scarlatină, stă de câteva zile internată  la spital” şi apoi: „Subt 
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seară am adus pe Zamfira de la spital însănătoşită. E aşa de bucuroasă că-i
acasă şi aşa de frumos povesteşte viaţa ei de la spital”, aproape ca o creştină 
pătrunsă de divinul adevăr că orice boală este o binecuvântare spre îndreptarea 
noastră. Acesta era contingentul emoţional al Zamfirei şi nu putea să fie altfel
decât este. Aşa să o ajute Dumnezeu în continuare.

O familie-model de intelectuali români din Basarabia, slujitoare lui Dum-
nezeu, sieşi, neamului şi literelor acestuia. Toţi membrii familiei participau la 
viaţa şi lucrarea unuia şi unde unul se distribuia egal celorlalţi. Asumându-şi 
sacrificiul, viaţa personală aproape că nu a contat, iar tot ce îi aparţine, fereşte
de ochii şi gura celorlalţi. Ca şi cuvioasele pustiei, îşi duce menirea fără a 
ieşi în faţă, fără a epata. „Istoria femeilor a fost adesea împinsă în umbră: o 
putem simţi, dar nu o vedem. Mulţi dintre părinţii Bisericii au ajuns vestiţi 
datorită mamelor. Mulţi dintre aceşti părinţi au fost educaţi şi susţinuţi de femei 
puternice, iar unora li se acordă chiar creditul întemeierii  unor mişcări care, 
în realitate, au fost începute de femeile prezente în viaţa lor” (Laura Swan, 
Cuvioasele pustiei, Ed. Sofia, 2004, Bucureşti, p. 8).

Şi-a găsit, după cum menţionam mai sus, punctul echilibrant şi salvator în 
cercetare, în a fi braţul alungit al tatălui şi al mamei în devotamentul ei filial.
Pentru ea atât de firesc în organicitatea sa, pentru noi motiv de mirare admira-
tivă dusă la similitudinea jertfei. Ceva ne lipseşte nouă? Probabil, credinţa.

Peste ani, Zamfira Mihail  revine acasă, la Cornova, la Chişinău,  întreţi-
nând prietenie cu Părintele Petru Buburuz, cu Gheorghe Bobână, cu regretata 
Valentina Pelin, cu familia Balmuş, cu Nina Negru, cu cea care vă vorbeşte şi, 
cred că nu i-am nominalizat pe toţi, fapt pentru care îmi cer iertare.

Aşa a fost tatăl. Dacă ar fi să-i definim, lapidar, activitatea sa în popasul
său făcut pe acest tărâm, aceasta ar fi DĂRUIREA. Peste tot dăruie: ajutor,
asistenţă, un cuvânt bun, o iconiţă, un fir de busuioc, o carte, (RITL – Ne-
storescu, Mecu),  manuscrise şi documente (BAR). Şi asta a rămas în tradiţia 
familiei.  Doamna preoteasă Eugenia, de cum te vedea că treci pragul, te şi 
întreba rugăciunea pe care ţi-o dăruise ceva mai înainte. Sau îţi dăruia un 
sfat util, sau o gustare gătită cu multă dragoste. Şi Zamfira le urmează fidel
exemplul. 

În aceste grăbite rânduri omagiale, vreau să fac loc şi pentru felul în care 
Avva Paul Mihail a ştiut să simtă, să trăiască, marcând şi în scris, într-un grav 
registru testamentar cu: „Pentru Zamfira şi nepoţii mei” cinstirea demnităţii
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regale, a conducătorului statului şi onoarea proprie de preot şi de om. Au 
fost două asemenea evenimente: vizita Regelui şi a Mareşalului Antonescu. 
Consemna părintele sâmbătă, 31 octombrie, duminică, 1 noiembrie 1942, 
Chişinău: „Mi-a fost dat mie de la Dumnezeu, celui din sărăcia şi glodul 
Cornovei, să primesc, să vorbesc şi să interesez pe Regele şi Regina Ţărei, 
pe mari comandanţi, pe miniştri. Răsplata Dumnezeiască pentru toată truda, 
nevoia şi credinţa mea.” şi  încheie sfinţia sa: „Pentru mine cu acestea s-au
sfârşit Serbările Expoziţiei Dezrobirei. Satisfăcut că mi-am împlinit gândul 
şi mi-am făcut datoria faţă de Biserică, faţă de Basarabia şi faţă de oraşul 
acesta în care am poposit în 1918, desculţ, cu mămăligă în traistă, intru în 
anonimatul străzii şi al clerului” (p. 94, 95);  apoi  în 29 martie 1943, luni, 
Chişinău: „Pentru Zamfira şi urmaşii mei. Ieri am trăit cea mai mare zi din
viaţa mea! Ridicat din pat cu două injecţii, la ora 5 în ziua de 28 martie, am 
primit în odăjdii pe Mareşalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român.” 
Şi încheie cu deplină conştientizare a importanţei momentului: „Cât voi trăi nu 
voi uita această vizită şi convorbirea avută. ... Tresăriţi din morminte ctitorii 
bisericii şi voi părinţii mei: Iustin şi Elena!”.

V-aţi lămurit, cred, de ce am înrăznit a vă răpi câteve minute, vorbindu-vă şi 
vorbindu-mi: omagiind-o pe Zamfira Mihail, pledez pentru cauza intelectuală,
pentru dinastii cărturăreşti, pentru lucrări familiale ale acestei pături sociale, 
care este creierul luminat şi o parte a sufletului naţiunii noastre româneşti.

Repere:
1. Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”, 

Ediţie de Zamfira Mihail şi Paul Mihail, Bucureşti, 1980
2. Acte în limba română  tipărite în Basarabia, I, 1812-1830, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 1993
3. Paul Mihail, Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, 

Ştiinţa, Chişinău, 1993
4. DESIDERIE sau Cărare către dragostea lui Dumnezeu în  colecţia „Co-

morile pustiei”, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000; ediţie după un manuscris 
paisian de Pr. Paul Mihail, versiune adaptată şi postfaţă de Zamfira Mihail
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Aniversări

Mircea 
P=curariu

75

Preot, profesor de teologie şi istoric 
al Bisericii Ortodoxe Române. S-a 

născut la 30 iulie 1932, în Ruşi, jud. Hunedoara.
A urmat cursurile Liceului Teoretic Decebal din Deva (1943-1951), ale 

Facultăţii de Istorie din Cluj (1951-1952, neterminate) şi ale Institutului Teo-
logic Universitar din Sibiu (1952-1956).

Şi-a continuat pregătirea de doctorat la Institutul  Teologic Universitar din 
Bucureşti (1956-1959), cu teza Legăturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania 
cu Ţara Românească şi Moldova în sec. XVI-XVIII.

A fost professor la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1959-
1961), apoi asistent (1961-1970), conferenţiar (1970) şi profesor de istoria 
Bisericii Ortodoxe Române (din 1971) la Institutul Teologic Universitar din 
Sibiu (după 1991 – Facultate în cadrul Universităţii Lucian Blaga), decan al 
Fcaultăţii de Teologie (1992-2000).

În prezent e profesor consultant.
A publicat peste 20 de lucrări în volum, peste 700 de studii, articole, recenzii 

etc., în periodice din ţară şi din străinătate.
Din volumele editate: 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române – manual pentru seminarele teologice 

(1972, care a cunoscut apoi, până în 2005, şase ediţii), Istoria Bisericii Orto-
doxe Române, pentru Facultăţile de Teologie (în 3 vol., 1980-1981, reed.), 
Începuturile Mitropoliei Transilvaniei (1980), Politica statului ungar faţă de 
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Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918 
(1986, trad. şi în engl., fr. şi maghiară), Basarabia: aspecte din istoria Biseri-
cii şi a neamului românesc (1993), Sfinţi daco-romani şi români (1994, reed. 
în 2002) – primul studiu de acest gen în literatură de specialitate, Cărturari 
sibieni de altă dată (2002).

Participant la mai multe simpozioane şi întruniri cu profil istoric în ţară
şi peste hotare.

Membru (1978) şi preşedinte (1997) al Comisiei de Istorie Eclesiasti-
că comparată din România. Membru corespondent al Academiei Române 
(1997). Doctor Honoris Causa al Universităţii 1 Decmbrie 1918 din Alba 
Iulia (2005).

Distins cu Crucea Patriarhală (1976 şi 2002) şi cu ordinul Steaua României 
în grad de ofiţer (2000).

Bibliografie selectivă:
Păcurariu, Mircea. Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului 

românesc. Iaşi, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 1993, 152 p. (Col. 
Biserica şi Societatea).

Păcurariu, Mircea. Dicţionarul teologilor români. Bucureşti, Univ. encicl., 
1996, 502 p.

Păcurariu, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a 2-a, Galaţi, 
Episcopia Dunării de Jos, 1996, 528 p.

Păcurariu, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I. Bucureşti, Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1991, 678 p.

Păcurariu Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2. Editura In-
stitutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1994, 690 p.

Păcurariu, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române: compendiu. Chişi-
nău, ed. Ştiinţa, 1993, 496 p.

Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, Banat, 
Crişana, Maramureş până în 1918. Cluj-Napoca, 1992, 72 p.

Păcurariu, Mircea. Începuturile Mitropoliei Transilvaniei. Bucureşti, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1980, 
152 p.

Păcurariu, Mircea. Mănăstiri din România. Bucureşti, 2001, 80 p.
Păcurariu, Mircea. Politica statului ungar faţă de Biserica Românească din 

Transilvania în perioada dualismului (1867-1918). Sibiu, Editura Institutului 
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Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1986, 302 p.
Păcurariu, Mircea. Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Cluj-Na-

poca: Dacia, 2002, 320 p.
Păcurariu, Mircea. Sfinţii daco-romani şi români. Iaşi, Editura Mitropoliei 

Moldovei şi Bucovinei, 2004.
Păcurariu, Mircea. Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi. Bucureşti, 

2006.
Păcurariu, Mircea. Mihai Viteazu - ocrotitor al Basarabiei. Academica, 

2001, nr. 12 (oct.), p. 15-26.
Păcurariu, Mircea. Ştefan cel Mare ctitor de lăcaşuri sfinte. Academica, 

2004, nr. 23 (febr.), p. 5-8.
Valeria MATVEI

(Calendar Naţional, Chişinău, 2007, p.226-227)

Din partea “Luminătorului”
Din multele şi valoroasele lu-

crări scrise până acum de distinsul 
teolog pr. prof. dr. Mircea Păcura-
riu, volumul “Basarabia. Aspecte 
din istoria Bisericii şi a neamului 
românesc”, tipărit cu binecuvânta-
rea Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Mol-
dovei şi Bucovinei, este lucrarea 
ce i-a bucurat în mod deosebit pe 
credincioşii din Basarabia. Şi asta 
pentru că le-a oferit o posibilitate să 
cunoască istoria bisericii lor “dintr-
o altă perspectivă”, într-o viziune 
complexă, în care nu este omis în 
mod voit nici un aspect şi nici un 
nume, astfel că ei au putut vedea un 
tablou integru al dăinuirii neamului 
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chiar de la începuturile sale, Biserica fiind dintotdeauna componenta de
bază a spiritualităţii şi moralităţii lui. În Cuvântul înainte al autorului, au 
găsit cuvinte pline de căldură şi respect, care le-au încălzit şi luminat su-
fletele, decenii de-a rândul întristate şi întunecate, totodată, insuflându-le
speranţa unui viitor în care, cu vrerea oamenilor şi ajutorul lui Dumnezeu, 
lucrurile, încetul cu încetul, vor putea reveni în albia lor firească. Cităm
un fragment: “Lucrarea de faţă apare în anul 1993, anul în care aniversăm 
- cu emoţie şi veneraţie - împlinirea a 75 de ani de la unirea Basarabiei şi a 
celorlalte ţinuturi româneşti subjugate până atunci, cu ţara mamă, deci, de 
la crearea statului naţional român unitar. Drept aceea, o închinăm fraţilor 
noştri din Basarabia - preoţi şi mireni - atât celor adormiţi în Domnul întru 
nădejdea învierii neamului lor, cât şi celor de azi care luptă pentru limba lor, 
pentru unitatea românească, pentru independenţa naţională şi bisericească, 
cu gândul la făurirea României mari din 1918”. Iar în capitolul de încheie-
re, “Situaţua Bisericii Româneşti în Basarabia după 1989”, referindu-se 
la cei care nu doresc să se împace cu noile realităţi ale istoriei noastre, pr. 
prot. dr. Mircea Păcurariu spune: “Ne exprimăm încrederea că Dumnezeu 
le va lumina minţile, că vor scoate învăţămintele necesare din cercetera 
trecutului prea dureros al propriului lor neam, că vor înţelege şi cuvintele 
Patriarhului Teoctist “al românilor”, pe care le-a adresat lor, românilor 
basarabeni, cu ocazia zilei de 1 decembrie 1992: “Istoria ne dovedeşte 
cu prisosinţă că secretul dăinuirii noastre ca neam, în istorie, a constat în 
păstrarea unităţii de cuget şi de simţire a românilor de pretutindeni, prin şi 
în jurul mamei noastre comune: “Biserica neamului nostru”. A neamului 
nostru românesc, şi nicidecum a Moscovei şi a Ruşilor!”.

Mulţumindu-i pentru această nepreţuită lucrare, cu prilejul aniversă-
rii de 75 de ani, îi urăm multă sănătate şi spor în activitatea de cercetare, 
astfel ca să ne poată bucura şi pe viitor cu frumoase roduri ale muncii 
sale, iar Domnul Dumnezeul nostru să reverse cu belşug milele sale 
asupra acestui vrednic sârguitor în aria credinţei noastre strămoşeşti.
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Biserica Ortodoxă [i neamul 
românesc

Pr. prof. dr. Mircea PĂCURARIU

Mai sunt şi astăzi unii care se întreabă - ca şi în perioada “comunistă” nu 
prea îndepărtată- ce a făcut Biserica Ortodoxă pentru poporul nostru în de-
cursul istoriei sale bimilenare şi dacă este îndreptăţită la atributul de “Biserică 
naţională” sau cel de “Biserică a neamului românesc”.

Regretatul teolog de talie internaţională, Părintele Dumitru Stăniloae 
(+1993), sublinia în repetate rânduri că întreaga noastră viaţă bisericească şi 
naţională trebuie privită ca “o sinteză de latinitate şi Ortodoxie”, sinteză care 
şi-a avut rolul ei bine definit în istorie, în sensul că “poporul român s-a menţi-
nut prin latinitate neconfundat cu lumea slavă, iar prin Ortodoxie neconfundat 
cu lumea naţionalităţilor catolice din vecinătatea apuseană”. Un alt învăţat 
român, Simion Mehedinţi (+1962), în cunoscută sa lucrare “Creştinismul 
românesc”, avea un capitol special intitulat “Simbioza între Biserică şi Stat, 
fără antagonisme”, în care punea în lumină faptul că la noi n-a existat nici un 
“cezaropapism”, specific imperiului bizantin, nici un “papocezarism”, carac-
teristic Bisericii apusene, ai cărei cârmuitori ţineau în mână cârja pastorală, 
dar şi sabia conducătorului de stat terestru şi nici un “ţaropapism”, care va 
caracteriza mai târziu statul rus şi Biserica sa.

Aceste elemente specifice creştinismului românesc puse în lumină de
cei doi savanţi, unul teolog, altul “laic”, dar fiu devotat al Bisericii, au creat
premize favorabile care au dus la o adevărată “simbioză” între stat şi Biseri-
că, “o armonizare între cugetarea religioasă şi cea politică” (S. Mehedinţi), 
încât Biserica Ortodoxă s-a putut identifica întru totul cu poporul pe care îl
îndruma duhovniceşte, devenind o Biserică a neamului, o adevărată “mamă a 
neamului românesc”, după cum o definea Mihai Eminescu. Identificarea ei cu
poporul din care făcea parte poate fi urmărită în tot decursul istoriei noastre
naţionale, chiar şi în perioada regimului totalitar, când era singura instituţie 
care mai ţinea trează conştiinţa naţională şi încrederea în ceasul izbăvirii din 
suferinţe. Pe lângă activitatea ei specifică, duhovnicească-misionară, Biserica
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a desfăşurat veacuri în şir o neobosită şi intensă activitate de ordin cultural-
artistic, social-caritativ şi chiar naţional-politic şi economic, acţiuni care dau 
o altă notă specifică Ortodoxiei româneşti.

În primul rând trebuie subliniată activitatea culturală, concretizată în copie-
rea de manuscrise liturgice sau teologice - din care o bună parte s-au pierdut 
ori au ajuns în afara hotarelor ţării; editarea de cărţi de slujbă, de învăţătură şi 
chiar cu profil laic, în propriile ei tipografii; în deschiderea şi îndrumarea unor
modeste şcoli în incinta unor mănăstiri sau biserici de mir, iar în Transilvania 
- în condiţii de viaţă cu totul nefavorabile românilor - în susţinerea întregului 
învăţământ elementar şi mediu românesc de până în 1918; în crearea primelor 
biblioteci “publice” de la noi, în incinta unor mânăstiri “voievodale” (Neamţ, 
Putna, Hurezi, Văcăreşti etc).

Arta românească medievală - cu toate formele ei de exprimare - era, de 
fapt, o artă bisericească. Marile creaţii arhitectonice şi picturale de la Neamţ, 
Putna, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Dragomirna, Trei Ierarhi, Hurezi etc. Ca 
şi catedralele monumentale de mai târziu, erau lăcaşuri de rugăciune dar şi 
instituţii de cultură ridicate de Biserică şi de domnii ţării în folosul neamului 
întreg. Ele sunt expresia geniului artistic creator al românilor de pretutindeni 
şi de totdeauna, alături de smeritele bisericuţe de lemn ctitorite de ţăranii 
români de altădată.

În incinta atâtor mânăstiri s-a dezvoltat nu numai cultura şi arta românească, 
ci şi apreciabile   acţiuni   filantropice, specifice Bisericii. Puţini ştiu că marile
spitale din epoca modernă, de la Colţea şi Sf. Pantelimon din Bucureşti, de la 
Sf. Spiridon din Iaşi, de la Precista Mare din Roman şi atâtea altele, au luat 
fiinţă pe locul unor vechi “bolniţe” mânăstireşti. În epoca modernă şi con-
temporană, Biserica şi-a sprijinit neamul din care făcea parte prin colectele 
organizate în vremuri de răscruce ale istoriei noastre (războiul de independenţă, 
războiul de întregire a neamului), prin asistenţa acordată văduvelor de război 
după 1918 şi 1944, prin organizarea de cantine în cursul celui de al doilea 
război mondial şi printr-o serie de alte acţiuni flantropice.

Mai presus de toate, însă, Biserica noastră a avut un rol însemnat în men-
ţinerea conştiinţei de unitate naţională, de limbă şi de credinţă. Înseşi titlurile 
şi preferinţele unor vechi tipărituri româneşti ne sugerează acest lucru. De 
pildă, Cazania învăţatului mitropolit Varlaam al Moldovei, din 1643 se intitula 
Carte românească de învăţătură, şi era destinată, după cuvântul lui Vasile 
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Lupu, pentru “toată seminţia românească pretutindenea ce să află pravoslav-
nici într-această limbă”. Cinci ani mai târziu, mitropolitul Simion Ştefan al 
Transilvaniei, tipărea Noul Testament de la Bălgrad, pe care s-a străduit să-1 
traducă în aşa fel încât să fie înţeles de românii de pretutindeni, lucru pe care-
1 mărturisea el însuşi în prefaţă. Iar în 1688, Biblia de la Bucureşti se edita 
“spre înţelegerea limbii româneşti”, fiind hărăzită “neamului românesc” de
pretutindeni.

Aportul Bisericii la apărarea fiinţei naţionale rezultă şi din lupta ei pentru
menţinerea credinţei ortodoxe în Transilvania, în faţa acţiunilor prozelitiste 
ale catolicilor şi ale calvinilor. Prin lupta unor mari ierarhi din Transilvania 
- ca Ilie Iorest şi Sava Brancovici -Biserica Ortodoxă a apărat nu numai Or-
todoxia, ci şi neamul, fiinţa naţională, căci altfel, prin înstrăinare de credinţă,
înaintaşii noştri s-ar fi înstrăinat şi de neamul din care făceau parte.

Dar Biserica Ortodoxă - mai cu seamă cea din Transilvania înstrăinată 
- a sprijinit neamul şi în alte forme, mai cu seamă atunci când era vorba de 
recunoaşterea unor drepturi legitime pe seama poporului nostru. Ne gândim 
la implicarea unor preoţi în răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, în răscoala 
condusă de Tudor Vladimirescu, în revoluţiile din 1848 în toate cele trei ţări 
româneşti, în realizarea unirii principatelor, în Războiul de Independenţă, în 
realizarea statului naţional român unitar.

Această simplă creionare a unor fapte vrednice ale înaintaşilor noştri întru 
slujirea lui Dumnezeu şi a neamului nostru, demonstrează cu prisosinţă că 
Biserica noastră a fost cu adevărat o Biserică a poporului, o Biserică naţională, 
identificată întru totul cu aspiraţiile sale. Adăugăm la aceste aspecte şi aportul
Bisericii şi al statelor româneşti medievale la susţinerea unor Biserici ortodoxe 
căzute sub dominaţia otomană, încât ele au devenit cu adevărat “Bizanţul după 
Bizanţ”, după expresia fericită a lui N. Iorga.

Cu alte cuvinte, ea a îndeplinit nu numai o misiune “internă” ci şi una 
“externă”, care au făcut-o vrednică de preţuirea celor ce au beneficiat de
sprijinul ei generos.
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Apariţii editoriale

ORTODOXIA ROMÂNEASC+ 
ÎN AUSTRALIA

Dr. Veaceslav Goreanu
De curând la editura RCR Print a apărut încă o lucrare a binecunoscutului 

profesor de teologie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, P.C. Pr. 
Dumitru Găină, paroh al Bisericii Sf. Gheorghe Griviţa din Bucureşti, Orto-
doxia românească în Australia (Ed. R.C.R. Print, Bucureşti, 2007).

Autorul prezentei lucrări s-a născut la 18 ianuarie 1932 în comuna Segarcea 
Vale, satul Segarcea Deal, judeţul Teleorman. Având înclinaţii spre studiu, dar 
mai ales dorind să cunoască sensul existenţei noastre în Hristos şi în Biserică, 
după absolvirea Liceului Teoretic din Turnu Măgurele (1952), a urmat cursurile 
Institutului Teologic din Bucureşti pe care le-a absolvit în 1960. Din perioada 
studenţiei s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni studenţi, ce dădea mari 
speranţe Bisericii Ortodoxe aflată în vremuri de restrişte, datorate regimului
comunist, care dorea construirea unei societăţi fără valorile moral-religioase 
şi fără Dumnezeu. În aceste condiţii, tânărul teolog de atunci a urcat treaptă 
cu treaptă etapele formării sale duhovniceşti şi profesionale, înscriindu-se 
la cursurile de doctorat (1960-1963) şi desfăşurând diferite activităţi atât la 
catedră ca asistent universitar (1965-1967), cât şi ca Inspector general bise-
ricesc în cadrul Administraţiei Patriarhale şi acuzator la Consistoriul Central 
Bisericesc (1968-1972). Din anul 1972 a fost numit preot misionar la Parohia 
Ortodoxă Română „Sfinţii Petru şi Pavel” din Melbourne, Australia.

De la început amintim că Părintele Dumitru Găină este unul dintre primii 
misionari români care au păşit pe pământul Australiei, fiind fondatorul mai
multor parohii ortodoxe româneşti din această parte a lumii între anii 1972-
1992. După reîntoarcerea în ţară şi-a reluat activitatea la Biserica parohială 
„Sfântul Gheorghe Griviţa” la care slujise ca preot paroh până la plecarea în 
Australia (1966-1972).

În perioada activităţii ca preot misionar în Australia a contribuit la păstrarea 
valorilor credinţei şi spiritualităţii noastre româneşti printre familiile de români, 
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care, în căutarea libertăţii şi a unei vieţi mai bune, s-au refugiat pe îndepărtatul 
continent australian, unde, din păcate, nu se puteau bucura de la început de 
asistenţă religioasă din partea unui preot pe limba lor. Această realitate a deter-
minat Patriarhia Română să numească preoţi misionari care să acorde asistenţă 
religioasă românilor din diasporă, sprijinind înfiinţarea şi organizarea primelor
parohii româneşti. Acest lucru era anevoios atât din cauza regimului dictatorial 
– ateu care se instaurase în România, cât şi datorită depărtării şi numărului redus 
de români din acele locuri, comunicarea dintre românii din ţară şi cei din afară 
fiind dificilă. Totuşi, în ciuda acestor condiţii, părintele Dumitru Găină a reuşit
să organizeze o puternică comunitate românească şi să construiască o frumoasă 
biserică la Melbourne, unde se adună pentru serviciile divine şi astăzi enoriaşii 
formaţi în perioada activităţii misionare a PC sale în Australia. 

Pe lângă activitatea pastoral-misionară Prea Cucernicia Sa a elaborat o 
valoroasă teză de doctorat privind Regimul legal al cultelor religioase din 
Australia – diaspora română , susţinută după o bogată şi rodnică activitate în 
anul 1989 la Bucureşti.

Lucrarea recent apărută vine să ne întregească imaginea ortodoxiei ro-
mâneşti din Australia după aproape patruzeci de ani de misiune şi pastoraţie, 
cuprinzând o serie de evaluări făcute în urma unei rodnice activităţi pastoral-
misionare şi didactice.

Încă de la începutul lucrării, Prea Cucernicia Sa arată că scopul activităţii sale 
pastoral-misionare era ca „emigraţia română să-şi păstreze unitatea de credinţă 
şi de neam, de cultură şi de civilizaţie în contextul celorlalte grupuri etnice, dar 
şi pentru o judicioasă integrare în structura poporului australian” (p. 7).

Lucrarea a apărut la sugestia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi 
urmăreşte „să dea la iveală stăruinţa unui preot într-o lume în care, până în 
1972, nu se cunoştea nimic despre ortodoxia românească” (p. 8).

Cartea de faţă este structurată în patru părţi, precedate de un cuvânt către 
cititori, cuvânt înainte şi introducere. Prima parte, intitulată Cadrul istoric în care 
se înscrie Biserica Ortodoxă Română în Australia, ne introduce în atmosfera des-
coperirii continentului australian şi începuturile vieţii creştine de aici. Ortodoxia, 
spune autorul, a pătruns în Australia către sfârşitul secolului al XIX-lea, dar, 
mai ales, în secolul al XX-lea odată cu emigraţia din ţările ortodoxe, făcându-
se integral pe baze etnice (p. 36). În câteva pagini arată importanţa organizării 
diasporei pe principiul etnic, argumentând canonicitatea acestor structuri orto-
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doxe. În prezent, în Australia trăiesc peste 500.000 de ortodocşi (p. 37).
Biserica ortodoxă din Australia nu este recunoscută ca Biserică a Australiei, 

ca celelalte biserici tradiţionale (Biserica Anglicană, Catolică şi United Chur-
che), care se bucură de anumite prerogative şi subvenţii din partea statului (p. 
41). Tot în această parte autorul subliniază că începuturile imigraţiei românilor 
în Australia se situează înainte şi după cel de al doilea război mondial. Astăzi, 
în Australia sunt peste 30.000 de români, fiind păstrători de cultură, civilizaţie
şi cultură românească, dar şi de viaţă religioasă adaptându-se specificului
australian (p. 45).

În partea a doua autorul descrie fondarea parohiilor ortodoxe româneşti 
în Australia, arătând bazele canonice şi principiile după care acestea s-au 
organizat de către Biserica Ortodoxă Română, care, „îndreptăţită canonic şi 
legal”, s-a îngrijit de fiii ei din diaspora din Australia (p. 49). Printre paro-
hiile înfiinţate după cel de al doilea război mondial se numără parohiile Sf.
Petru şi Pavel din Melbourne (1970), Sf. Maria Sydney (1970), Sf. Nicolae 
din Adelaide (1972), Sf. Dumitru din Brisbane (1984), Sf. Ioan Botezătorul 
din Perth (1982) şi altele înfiinţate după 1989, atât în Australia, cât şi în
Noua Zeelandă, astăzi organizate în cele două protopopiate care fac parte 
din Vicariatul Ortodox Român pentru Australia şi Noua Zeelandă, înfiinţat
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la cererea preoţilor şi a 
credincioşilor în iulie 2006.

De-a lungul mai multor pagini (p. 50-88) autorul prezintă istoricul, dar şi 
diferite evenimente din viaţa acestor parohii redând scurte pasaje din publi-
caţiile acestora, dar şi corespondenţa purtată cu Biserica-Mamă.

În partea a treia, intitulată sugestiv Rolul Bisericii-Mame privind activitatea 
parohiilor ortodoxe româneşti din Australia, autorul arată dimensiunile slujirii 
şi misiunii preoţeşti pe tărâmul australian. Printre acestea aminteşte activitatea 
religioasă (p. 93-100) la care participă atât preoţii, cât şi credincioşii, concreti-
zată în sfintele slujbe, în general, şi asistenţa religioasă acordată în special celor
care o solicitau. La loc de cinste se înscriu vizitele ierarhilor din Biserica-Mamă 
la parohiile ortodoxe româneşti din diaspora australiană (p. 97).

A doua dintre activităţi sau slujiri este cea culturală desfăşurată la nivelul 
parohiilor cu sprijinul Patriarhiei Române prin editarea de ziare, cărţi, casete, 
obiecte de artizanat şi costume naţionale, etc. în scopul promovării culturii, tra-
diţiilor, artei şi folclorului din ţara de origine (p. 100). Chiar aici departe de casă, 
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parohiile au devenit adevărate centre de manifestare şi organizare de evenimente 
culturale, comemorând atât clasicii români, cât şi promovând tradiţiile ortodoxe 
româneşti cu ocazia sfintelor sărbători, dar şi a altor evenimente.

Cea de a treia activitate este cea naţională, prin care „parohiile româneşti cul-
tivă în sufletele credincioşilor dragostea faţă de ţara de baştină, lucrează în mod
propriu pentru chipul românului îndrăgostit de libertate, unire şi independenţă, 
făuresc credincioşi care să-şi iubească vatra strămoşească, dar şi ţara adopti-
vă… Toţi se pot manifesta în chip unitar, păstrându-şi limba, credinţa şi cultura, 
identitatea într-o ţară frumoasă, bogată şi liberă” (p. 102). În acest sens, autorul 
arată că în parohii se organizau „serbări şi conferinţe în legătură cu aniversări şi 
evenimente importante din istoria Biserici şi a României” (p. 102).

Ultima parte a cărţii tratează despre poziţia statului român faţă de propria 
imigraţie înainte şi după ’89, arătând beneficiile democraţiei şi rolul imigran-
ţilor în promovarea imaginii şi a valorilor tradiţionale din ţara de origine. La 
crearea acestor punţi de legătură a contribuit şi Biserica Ortodoxă Română 
încă din cele mai vechi timpuri.

În partea finală autorul face o evaluare a multiculturalismului din Australia
reflectând asupra implicaţiilor pe care acesta le are asupra societăţii în care,
în armonie şi bună înţelegere, convieţuiesc greci, ruşi, români, bulgari, etc. 
Un factor de unitate între aceştia este credinţa ortodoxă pe care o împărtăşesc 
şi creştinismul, în general.

Lucrarea Părintelui Profesor Dumitru Găină este scrisă într-un limbaj 
elegant, academic, ce denotă caracterul, experienţa pastoral-misionară şi des-
chiderea pe care Prea Cucernicia Sa o are faţă de credinţa ortodoxă şi slujirea 
preoţească căreia i s-a dedicat cu timp şi fără timp de mai bine de 40 de ani.

În concluzie, apreciem originalitatea şi efortul depus la vârsta maturităţii 
de către PC Pr. Prof. Dr. Dumitru Găină în elaborarea acestei valoroase lucrări 
care va îmbogăţi cu siguranţă pe cititorii ce doresc să cunoască realităţile 
din diaspora românească de pe continentul australian şi eforturile depuse de 
primii misionari români în a doua jumătate a secolului al XX-lea în această 
parte a lumii. Cartea se dovedeşte a fi rodul unei munci bine organizate şi a
unei activităţi deosebite pe care autorul a desfăşurat-o în diaspora şi pe care 
vrea să o împărtăşească şi celorlalţi români, completând, totodată, un gol în 
literatura de specialitate românească.
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Pentru noi toţi

Testament  
Alexei MATEEVICI  

Probabil pronia cerească a făcut 
ca tânăru Alexei Mateevici să ros-
tească un discurs care fixat mai apoi
pe hârtie să fie citit de posteritate ca
un testament veritabil.

Luând cuvânt în faţa studenţilor 
de la Seminarul teologic, el a expus 
nişte teze pe care şi le-a formulat, 
în primul rând, pentru sine şi ele 
au fost reperele lui pentru conduita 
zilnică.

Făcute publice, aceste teze au 
căpătat o altă rezonanţă, o altă 
pondere, o nebănuită valenţă. Şi 
dacă multe dintre paginile lui Ma-
teevici astăzi sunt cercetate doar de 
specialişti, TESTAMENTUL lui a 
fost şi rămâne valabil pentru multe 
generaţii:

“Ca şi voi, însufleţit de nădejdi luminoase şi avânturi tinere, îmi luam şi eu
rămas bun de la şcoala noastră, pentru a continua studiile într-o şcoală superioa-
ră basarabeană (Academia de la Kiev).  Dar iată, patru ani de studii au trecut 
- de parcă nici n-au fost - şi eu, din nou mă văd între pereţii şcolii - scumpă mie 
şi vouă, din nou în mijlocul aceloraşi colegi de Seminar. Căci voi şi toţi ceilalţi 
- pentru mine, şi nu numai pentru mine, după sânge şi sufelet - formăm una şi 
aceeaşi familie. Iar mulţi dintre voi îşi amintesc bine de promoţia mea, cum 
şi eu - intrat în vâltoarea vieţii - am în clasă pe colegii claselor inferioare de 
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atunci.  În momentul de faţă, dragii mei, eu sunt verigă din lanţul de legătură 
dintre trecut şi prezent - sunt cel mai tânăr membru al corporaţiei profesorale 
locale şi puţin mai în vârstă decât voi, elev al aceloraşi profesori ai mei şi ai 
voştri. Nu este de mirat lucrul, deci, că simţămimtele noastre să coincidă şi 
să ne cuprindă - şi pe mine, ca şi pe voi, cu aceeaşi putere!  Câte nu se cer 
să fie mărturisite în aceste clipe unice! Iar ceea ce frământă sufletele noastre
în momentele de faţă se cunoaşte şi fără a se vorbi. Iar dacă se simte nevoie 
de cuvinte este acest TESTAMENT, pe care eu, cel mai tânăr profesor şi mai 
mare frate al vostru - vreau să vi-l dau spre a-l urma, ca, după cât se poate, să 
nu vă îndepărtaţi de scumpa noastră Basarabie, fiind recunoscători totdeauna,
nu numai sufleteşte, dar şi cu prezenţa voastră, şcolii duhovniceşti, prin care
am trecut, şi să nu fugim de chemarea noastră (de preoţi) cu adevărat măreaţă, 
despre care se trâmbiţează mult, dar puţin urmată.  Închinaţi puterile voastre 
pământului natal, care v-a hrănit şi potolit setea duhovnicească, puneţi-le în 
slujba poporului vostru - pe orice tărâm v-ar fi dat să lucraţi. Şi el vă va fi
nult recunoscător şi veţi culege roade bune şi bogate.  Nesfârşit de mare este 
lumea lui Dumnezeu, şi Rusia este mare şi întinsă ţară, dar omul nu poate în 
activitatea sa să-şi desfăşoare puterile în tot lagrul lumii lui Dumnezeu, sau 
în cuprinsul întreg al ţării în care trăiesc.  Fiecărui om îi este rezervată o fâşie 
de teren pentru a activa; şi cu cât mai bine va fi lucrată acea fâşie de teren - cu
atât mai bun şi mai apreciat lucrător se va considera şi va fi considerat în via
Domnului.  Pentru ce dar, să nu lucrăm anume acest ogor, care ne este mai 
aproape şi mai scump fiinţei noastre, unde ne-am născut, unde am crescut şi
învăţat, unde este însăşi viaţa şi vatra noastră?!  Iată de ce am socotit cea mai 
mare fericire a mea să slujesc şi să lucrez în Basarabia - scumpă vouă şi mie; 
iată de ce eu m-am străduit să ajung din nou între pereţii Seminarului nostru, 
cu îmsărcinarea care mi s-a dat. Dragii mei, iubiţi Basarabia, poporul ei în-
setat după adevăr şi dreptate, iubiţi trecutul ei bogat în monumente istorice 
- mai ales cele bisericeşti, tradiţii şi obiceiuri din viaţa strămoşilor noştri şi 
nu veţi regreta. S-o iubiţi, s-o cunoaşteţi şi s-o înălţaţi!  Acesta-mi este TES-
TAMENTUL adresat vouă!”.   

(Din volumul Doina Dorurilor noastre, 
Chişinău, Ed. Museum, 2007, pag. 326-327.)
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