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Troparul Sfintei Cruci

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi 
binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă 
binecredincioşilor creştini asupra celui 

protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta 
păzeşte pe poporul Tău.

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de 
bunăvoie, poporului Tău celui nou 

numit cu numele Tău, îndurările Tale 
dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. 

Veseleşte cu puterea Ta pe credinciosul 
nostru popor dăruindu-i lui biruinţă 
asupra protivnicilor, având ajutorul 

Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.
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Sinaxar
În luna septembrie, se înseamnă Pomenirea Înălţării Cin-

stitei şi de viaţă făcătoarei Cruci
Constantin cel Mare, intitulat împărat al creştinilor, avea război, precum zic 

unii din istorici, la Roma împotriva lui Maxenţiu, până a nu lua împărăţia, iar 
alţii zic că la apa Dunării împotriva sciţilor. Văzând că mulţimea potrivnicilor 
era mai multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire şi frică. Atunci i s-au 
arătat în amiaza zilei chipul Crucii cu stele pe cer, şi litere romane împrejurul 
Crucii, care şi acelea erau închipuite cu stele şi ziceau: “Întru aceasta vei 
birui”. Făcând numaidecât o cruce de aur, după chipul celei ce i se arătase, 
şi poruncind să fie purtată înaintea ostaşilor săi, au dat război cu vrăjmaşii,
dintre care cei mai mulţi au pierit, iar alţii au fugit.

Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea Celui ce a fost răstignit pe 
Cruce, şi crezând că Acesta este adevăratul Dumnezeu şi întărindu-se cu 
Botezul împreună cu Maică-sa, a trimis-o la Ierusalim ca să găsească Crucea 
lui Hristos. Şi a aflat-o ascunsă, împreună cu celelalte două cruci pe care
fuseseră răstigniţi tâlharii; şi nu numai crucile, ci şi piroanele le-au aflat. Ne-
ştiind împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin minune.
O femeie văduvă moartă, de care s-a atins Crucea, a înviat, iar celelalte două 
ale tâlharilor nu au arătat nici un semn de minune. Atunci împărăteasa s-a 
închinat şi a sărutat Crucea, împreună cu toată suita. Şi neputând încăpea tot 
poporul să se închine, s-a rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a suit Fericitul 
Macarie, patriarhul Ierusalimului, şi a înălţat deasupra amvonului cinstita 
Cruce. Şi văzând-o poporul, a început a striga: “Doamne, miluieşte!”. Şi de 
atunci a început a se ţine sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci.

(Din Mineiul pe septembrie, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de 
Nisiune Ortodoxă, 1973, p. 181). 
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Gânduri la un popas temporal

Paşaportul duhovnicesc al 
creştinului

Încă în vechime, au existat diferite profeţii ce prooroceau apariţia semnului 
crucii şi transformarea acestuia în principalul simbol al creştinismului. Des-
igur, Însuşi Dumnezeu l-a programat, prin Providenţa Sa, iniţial ca mijloc de 
răstignire, de patimă, pentru Fiul Său, trimis pe pământ spre mântuirea noastră, 
iar mai apoi ca armă de apărare pentru cei ce vor da ascultare Cuvântului 
Mântuitorului.

Astfel, chiar din primele secole ale erei noastre, crucea a  devenit un simbol 
al creştinilor, fiind pentru ei o armă sigură  de apărare împotriva vrăjmaşului.
În acest sens, viziunea  împăratului roman (până atunci păgân) Constantin 
cel Mare în  ajunul hotărâtoarei lupte împotriva duşmanului său, Maxenţiu, 
e  cât se poate de convingătoare, indiferent în ce mod este  interpretată - ca 
fapt istoric sau ca providenţă dumnezeiască  (sau în ambele variante conco-
mitent). După biruinţa sa asupra  lui Maxenţiu (a. 312), oştile lui mergând la 
luptă sub flamuri  cu semnul crucii pe ele, Constantin s-a botezat, la fel cum
şi  maica sa, împărăteasa Elena, iar în anul 313 a emis aşa-numitul  Edict de 
la Milano, prin care a legiferat creştinismul în  întinsul Imperiu Roman şi a 
interzis prigonirea părtaşilor  acestei confesiuni.

Crucea este atât de cinstită de creştini, pentru că anume pe cruce a fost 
răstignit Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, deci, ea este sfinţită cu
sângele a Însuşi Mântuitorului nostru. Anume de aceea şi are o putere atât de 
mare asupra vrăjmaşului.

Crucea semnifică patru poli, patru puncte cardinale ale pământului. Crucea
le acoperă pe toate - în toate direcţiile şi dimensiunile; ea îl înfricoşează pe 
vrăjmaş, acesta temându-se de moarte de puterea ei.

Creştinul îşi face semnul crucii şi la bine, mulţumindu-i lui Dumnezeu 
pentru bunătatea Lui, şi la rău, pentru ca să-l sperie şi să-l alunge din preajma 
sa pe necuratul şi să se protejeze de rele. Anume de aceea, la botezul copilului, 
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acestuia, chiar în biserică, în timpul botezului, - i se pune la gât o cruciuliţă, 
pe care, în calitate de creştin, cel botezat trebuie s-o poarte întreaga sa viaţă 
- anume pentru ca ea să-l apere de uneltirile celui rău. În timp ce i se pune 
cruciuliţa, preotul cântă: “Haină luminoasă dă-mi mie, Cel ce Te îmbraci cu 
lumina ca şi cu o haină, mult-Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru!” Prin 
expresia “haină luminoasă” se subînţelege scutul spiritual ce trebuie să-l apere 
pe cel ce este botezat de întuneric, adică, de necredinţă. Crucea poate fi numită,
în limbaj modern,  paşaportul duhovnicesc al unui creştin...

În anii regimului ateist, a purta cruciuliţă la gât era un risc - în cazul dacă 
acest lucru ar fi fost observat, puteai fi supus unor persecuţii. Astăzi, în sfârşit,
trăim vremuri când o putem  purta cu toţii fără nici o teamă. Bucurie pentru 
oricare  creştin, pentru că este vorba nu de altcineva - este vorba de  semnul 
lui Hristos! Dar tot mai des constat tristul fapt că,  îndeosebi femeile, de foarte 
multe ori, poartă cruciuliţa fără  a-i percepe profunda semnificaţie, doar ca pe
o bijuterie,  desigur, de aur sau de argint. Nu demult, în seara de încheiere  a 
cursurilor de vară ale Universităţii “Nicolae Iorga” din  Vălenii de Munte, la 
care anul acesta am participat şi eu, am  fost martorul unui episod pentru mine 
dezgustător. O doamnă cu o  criciuliţă foarte frumoasă la gât stătea pe scaun 
într-o poză  destinsă, picior peste picior, pufăind dintr-o ţigară în văzul  tuturor, 
iar pe faţă-i rătăcea o expresie de plăcere. Aşa ceva  nu este altceva decât o 
pângărire a sfintei cruci... Oricât de  nemărginită este răbdarea şi dragostea
Mântuitorului faţă de  noi, oricât de iertător este El, nu avem dreptul să uităm 
că a  sfinţit crucea cu Sângele Său şi cu cele mai grele patimi...

Criciuliţa cere de la cel care o poartă un anumit comportament, care să 
vădească în persoana lui un creştin adevărat, ci nu unul prefăcut, care uită de 
Dumnezeu imediat ce a rostit în fugă “Tatăl nostru” (dacă îl spune) sau a ieşit 
din biserică (dacă o frecventează).

În viaţa creştinilor, există şi crucea pe care o numim răstignire. Răstignirile 
sau troiţele sunt paza lui Dumnezeu oriunde s-ar afla - la  răscruci de drumu-
ri, lângă fântâni şi în alte diferite locuri în  care oamenii găsesc de cuviinţă 
să le aşeze. De regulă, cei ce  trec pe alături îşi fac semnul crucii, - dacă nu 
toţi, mulţi  dintre dânşii, - unii rostind din mers şi o scurtă rugăciune,  alţii 
oprindu-se şi închinându-se Mântuitorului răstignit.  Aceste opriri de-o clipă 
în faţa crucifixelor eu le numesc  popasuri duhovniceşti.

Pe parcursul a mai bine de zece ani, de când pe strada Alba Iulia am în-
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ceput construcţia bisericii “Sfinţii Apostoli Petru  şi Pavel”, eu, în calitate
de paroh al ei, sunt mereu încercuit  de numeroase şi diferite griji, uneori şi 
necazuri, care mă  umplu de amărăciune. Dar Dumnezeu îmi dăruie şi bucurii 
- mie şi enoriaşilor locaşului. Una din acestea, dintre cele mai răvăşitoare, a 
fost sfinţirea crucilor, iar apoi ridicarea şi instalarea lor pe cupola bisericii, în
toamna lui 2006, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al mai multor sponsori. Despre 
acest eveniment am vorbit, cum se zice, în amănunt, în “Luminătorul” nr. 5, 
2006. Aici aş reaminti doar un fapt, deoarece este în context cu tema abor-
dată în aceste pagini. Una dintre cele mai  evlavioase enoriaşe ale parohiei 
noastre, doamna Margareta  Lisnic, femeie trecută de 80 de ani, care încă ne 
frecventează biserica - de altfel,  împreună cu sora mai mare, doamna Varvara, 
- încă de pe când  slujeam în cort, la începutul lui 2006 s-a îmbolnăvit grav,  
fiind ţintuită pe patul suferinţei, aşa încât nu mai putea veni,  mergeam eu la
ea acasă, ca ca s-o împărtăşesc. Iar de ziua  sfinţirii crucilor, am întrezărit-o
printre credincioşii care  veniseră să asiste eveniment şi să se bucure de el. 
Era palidă  şi slăbită, se sprijinea de braţul cuiva, dar pe faţă îi flutura  un
zâmbet de om fericit. Când m-am apropiat s-o felicit, a zis  cu glas plin de 
emoţie: “Părinte, m-am rugat lui Dumnezeu să mă  ajute să vin, şi iată...”. De 
necrezut pentru unii, de crezut  pentru cei care au toată încrederea în puterea 
rugăciunii şi a  crucii...

În ziua când am sfinţit crucile, ne-am gândit cu toţii - şi preoţii, şi enoria-
şii - că am ajuns la o etapă a construcţiei bisericii, la care am visat demult, 
de pe când slujeam în vagon. La începutul lucrărilor, nu ne-am gândit că va 
dura atât de îndelung, că vom intra în al doilea deceniu de la începutul ei  şi 
construcţia nu va fi încă definitivată. Cu atât mai mult ne bucurăm de orice
lucrare încheiată. Calea spre sfinţirea  crucilor şi ridicarea lor pe cupolă s-a
întins pentru ani de  zile. Pe mulţi dintre credincioşii de vârstă înaintată i-am  
auzit nu o dată: “Doamne, oare vom ajunge să vedem biserica  gata?!”. Iar 
când au fost ridicate crucile, deşi mai avem de  lucru, cu toţii am văzut în asta 
un semn că Dumnezeu e cu noi şi   ne va ajuta să ni se împlinească visul.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie, o parte dintre enoriaşi 
s-au mutat la Domnul, în ultimul timp - Maria Chiriac, Maria Belaia şi Irina 
Baciu, toate foarte devotate credinţei, alţii îşi aşteaptă rândul, între care, poa-
te, şi eu. Dar dacă va fi voia Domnului, vom ajunge şi la ziua multaşteptată.
Şi atunci  vom zice cu toţii, ca buni creştini: Minunate sunt lucrurile  Tale, 
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Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut...
Când mă pornesc spre biserică, pentru că nu e departe, văd  crucile chiar 

din poarta casei şi-s cu ochii pe ele mai tot  drumul. De fiecare dată, ele îşi
schimbă culoarea, în funcţie de   lumina soarelui la acea oră. Într-o zi, parcă 
erau de cristal.  Soarele le străbătea cu razele sale orbitoare şi crucile emanau  
în jurul lor o lumină ce părea cu adevărat dumnezeiască... M-am  gândit, poate 
Dumnezeu mi-a dat atunci un semn prin acea  nepământească străvezime, poate 
astfel mi-a arătat că-mi  încuviinţează şi-mi binecuvântează truda pe care o 
depun cu  toată dragostea şi jertfă atâţia ani în şir la înălţarea acestui  frumos 
locaş cu opt cruci pe cupola lui?! Aş fi fericit să fie aşa... Pentru că este ceea
ce mi-am dorit cel mai mult să fac  în viaţa mea pământească...

Prot. Petru BUBURUZ,

paroh al bisericii “Sf. Ap. Petru şi Pavel”,
magistru în teologie
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PREA FERICITUL 
PĂRINTELE NOSTRU 

DR. DANIEL - CEL 
DE AL ŞASELEA 

PATRIARH AL BISERICII 
ORTODOXE ROMÂNE

După trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Părinte Patriarh 
Teoctist, Biserica Ortodoxă Română şi-a ales, prin votul Colegiului Electoral 
Bisericesc, organismul electiv al Bisericii, un nou întâistătător, în persoana 
Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei şi locţiitorului scaunului patriarhal, după vacantarea acestuia la 
30 iulie 2007.

Personalitate marcantă a vieţii bisericeşti din ultimii 17 ani, Prea Ferici-
tul Părinte Patriarh Dr. Daniel1  s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul 
Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, ca al treilea copil în distinsa familie 
a învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea, primind la botez numele a doi mari 
profeţi, respectiv Dan-Ilie.

Ucenicia în tainele învăţăturii şi-a făcut-o în satul natal (clasele primare 
1958-1962), Dobreşti, continuând-o în localitatea Lăpuşnic (gimnaziul 1962-
1966), judeţul Timiş. În anul 1966 începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, 
pe care le continuă în municipiul Lugoj, la Liceul “Coriolan Brediceanu” 
(1967-1970).

Atras încă din fragedă tinereţe de tainele lui Dumnezeu şi de o viaţă pusă 
în slujba Lui, tânărul Dan-Ilie se înscrie, după absolvirea examenului de ba-
calaureat, ca student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), 
unde obţine Diploma de licenţă în teologie (Noul Testament). Perseverând în 
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această direcţie, frecventează în perioada 1974-1976 cursurile de doctorat la In-
stitutul Teologic Universitar din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea 
ilustrului teolog Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, după care îşi continuă studiile 
în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii 
de Ştiinţe Umane din Strassbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea Albert 
Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germa-
nia). La 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Facultatea de Teologie 
Protestantă din Strassbourg, intitulată Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui.
Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité, VII, 424 p. Teza a fost 
pregătită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald 
şi André Benoit, fiind apreciată cu calificativul maxim. Astfel, devine doctor
al Universităţii din Strassbourg.

Continuând activitatea de cercetare ştiinţifică începută sub îndrumarea Pă-
rintelui Profesor Dumitru Stăniloae, aprofundează problemele abordate în teza 
susţinută cu succes la Strassboug, prezentând la 31 octombrie 1980 proiectul 
de teză Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală 
la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. În urma examenului oral şi a 
susţinerii proiectului, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat doctor în 
teologie ortodoxă, cu acelaşi calificativ maxim.

Apreciind în mod deosebit calităţile intelectuale şi spirituale ale tânărului 
candidat, marele teolog al Ortodoxiei, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, a 
subliniat cu acest prilej: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are 
în faţa sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa 
şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă aseme-
nea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. 
Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa fel încât să 
poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu 
o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a 
preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică”.

Au fost cuvinte profetice ale mentorului său, care a simţit în tânărul ucenic 
viitorul întâistătător, căruia i se vor încredinţa la 12 septembrie 2007 desti-
nele Bisericii Ortodoxe Române în vremuri marcate de numeroase tendinţe 
secularizante2, cărora trebuie să le facă faţă cu tact şi diplomaţie, cu răbdare şi 
discernământ, deoarece „vocaţia principală a omului este aceea de a purta în 
el dorul veşniciei, dorul de iubire veşnică, dorinţa de viaţă veşnică, iar acestea 
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le dă credinţa ca legătură vie cu Dumnezeu cel veşnic şi netrecător”3.
Angajarea definitivă pe drumul slujirii totale a lui Hristos tânărul profesor

doctor în teologie Dan-Ilie Ciobotea o va face în 1987, când intră în viaţa mo-
nahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie 
pe Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie.

Dacă privim în ansamblu rodnica activitate a Prea Fericirii Sale de-a lungul 
întregii cariere, vom constata că aceasta se desfăşoară pe multiple planuri, 
începând cu cel spiritual-teologic, cultural-didactic, pastoral-administrativ, 
social-filantropic, etc. De aceea, precizăm de la început că prezentarea noa-
stră este o scurtă trecere în revistă a ceea ce este uriaşa personalitate a Prea 
Fericitului Părintelui Nostru Dr. Daniel, care şi-a dedicat întreaga capacitate 
intelectuală şi spirituală slujirii Bisericii şi aproapelui, gând cu care porneşte 
şi în noua misiune la care Biserica l-a chemat prin alegerea în fruntea ei.

În acelaşi sens se exprima şi în primul interviu acordat după alegerea ca 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române: „Considerăm că Dumnezeu ne-a 
chemat la această slujire care este o slujire foarte grea, în acelaşi timp este 
necesară Bisericii ca împreună cu Sfântul Sinod şi cu tot clerul din ţară să 
slujim Biserica pe calea mântuirii, pentru că cea dintâi chemare a tuturor 
oamenilor este aceea de a se pregăti în lumea aceasta pentru viaţa veşnică şi 
de a căuta mântuirea”4.

Părinte şi dascăl de teologie
În ciuda vremurilor grele şi a prigoanei din partea statului comunist-ateu, 

Biserica Ortodoxă Română a reuşit să menţină în activitate câteva focare de 
cultură şi de pregătire a slujitorilor sfintelor altare. Printre acestea se numără
institutele de teologie din Bucureşti şi Sibiu, precum şi seminariile teologice 
cu tradiţie (Bucureşti, Neamţ, Buzău, Caransebeş, etc.). În aceste instituţii 
s-au format generaţii de preoţi şi ierarhi, care, după 1990, au adus un suflu
înnoitor în teologia românească.

În fruntea profesorilor şi a ierarhilor Bisericii noastre care au contribuit 
realmente la înnoirea învăţământului teologic şi religios este Prea Fericitul 
Părintele Nostru Dr. Daniel, care a iniţiat şi sprijinit proiecte pentru redes-
chiderea instituţiilor de învăţământ teologic desfiinţate după cel de al doilea
război mondial, reintroducerea Religiei în învăţământul de stat5 şi includerea 
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facultăţilor de Teologie în Universităţile de stat, precum şi a învăţământului 
seminarial în sistemul liceal, aşa cum se cuvenea ca acestea să funcţioneze 
în zilele noastre.

Înalt Prea Sfinţia Sa s-a îngrijit ca un bun părinte, pe de o parte, de formarea
tinerei generaţii, iar pe de altă parte, cunoscând realităţile din parohiile pe care 
le păstorea, de numirea celor mai bine pregătiţi tineri pentru a sluji la sfintele
altare. Aceasta se impunea pentru că Biserica trebuie să răspundă provocărilor 
sociale şi să călăuzească pe calea mântuirii, dând hrană tuturor celor „însetaţi 
şi osteniţi” care, după jumătate de secol de vlăguire duhovnicească, căutau 
să se adape la apele cristaline ale Bisericii. Bun cunoscător al acestor căutări 
şi frământări sufleteşti, Părintele Mitropolit Daniel s-a străduit să răspundă
în mod exemplar acestor nevoi prin editarea şi publicarea a mii de cărţi cu 
conţinut duhovnicesc şi teologic6, iniţierea unor conferinţe, simpozioane şi 
congrese teologice, implicând cei mai buni profesori de teologie şi duhovnici 
din ţară şi străinătate. De asemenea, a sprijinit şi încurajat asociaţiile ortodoxe 
de tineret, conştient că aceştia vor contribui la revigorarea sănătăţii spirituale 
a poporului român.

Ca profesor de teologie, Înalt Prea Sfinţia Sa a ştiut să sădească în inimile
tinerei generaţii de preoţi dreapta credinţă la cursurile de Teologie Dogmatică 
pe care le susţinea ca un demn ucenic al marelui dogmatist român Dumitru 
Stăniloae. Cu o vastă experienţa la catedră încă din anii ’80, când a fost Lec-
tor la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elveţia) şi profesor asociat la 
Geneva şi Fribourg în Elveţia (1980-1988), precum şi conferenţiar la Catedra 
de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti 
(1988), a ştiut să îmbine doctrina cu teologia practică, făcând din cursurile de 
Pastorală adevărate conferinţe teologice la care participau atât studenţii de 
la Facultatea de Teologie, cât şi de la alte Facultăţi din cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Venirea la Bucureşti a Înalt Prea Sfinţiei Sale ca Întâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române este o binecuvântare, fiind convinşi că va acorda şi de
acum înainte aceeaşi atenţie învăţământului teologic şi va contribui la creşte-
rea prestigiului Facultăţii de Teologie din Bucureşti, dar şi a învăţământului 
teologic, în general, din România.

Experienţa acumulată în cei 17 ani de activitate pastoral-misionară şi 
administrativ-educaţională în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a fost pil-
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duitoare pentru ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi suntem convinşi că va 
rodi şi mai bogat în anii de patriarhat pe care Dumnezeu îi va binecuvânta 
Întâistătătorului nostru.

Părintele Patriarh – prieten al săracilor
Printre calităţile sufleteşti care îl caracterizează pe cel de al şaselea Patriarh

al Bisericii Ortodoxe Române se înscrie şi grija faţă de cei în suferinţă şi în 
nevoi, faţă de familiile care au suferit în urma calamităţilor sau au devenit 
victime ale înstrăinării ca efect al lumii secularizate în care trăim, convins fiind
de faptul că „Liturghia se întregeşte cu filantropia, iar filantropia trebuie să aibă
ca bază Liturghia”7. Totodată, preciza că nu trebuie să „despărţim niciodată 
opera socială de liturghie, adică trebuie să sfinţim toate activităţile noastre
prin rugăciune, prin împărtăşire cu Sf. Taine, şi din aceasta lumina lui Hristos 
prezentă în oameni se desfăşoară şi după aceea şi opera socială. Altfel, vom 
ajunge ca o simplă instituţie filantropică fără referinţă la Hristos”8.

În acest sens, grăitoare sunt activităţile sociale şi filantropice pe care le-a
desfăşurat ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei începând din anul 1990, 
când, în pofida situaţiei economice dificile, a ştiut să fie bun iconom al celor
pământeşti pentru a veni în întâmpinarea celor aflaţi în nevoi.Astfel, Înalt Prea
Sfinţia Sa s-a îngrijit de deschiderea unor fundaţii şi societăţi cu scop caritabil
(Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Iaşi – 1993; 
Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi – 1994; Fundaţia „Solidaritate 
şi Speranţă”, Iaşi – 2002; Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi – 2003; 
Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ 
– 2004; Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 2005; etc.) 
De asemenea, a încurajat şi binecuvântat deschiderea de cabinete medicale, 
centre sociale, cantine sociale (Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi 
– 1993; Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău - 1993-1995; 
Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi – 1998; Centrul de diagnos-
tic şi tratament „Providenţa”, Iaşi – 2000; Centrul de educaţie şi informare 
medicală „Providenţa II”, Iaşi – 2002; etc.).

Toate acestea nu fac altceva decât să evidenţieze altruismul şi dragostea 
faţă de cei aflaţi în suferinţă.

Considerăm că experienţa acumulată şi activităţile filantropice desfăşurate
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de această dată vor găsi rezonanţă în întreaga Biserică Ortodoxă Română, care, 
ca şi până acum, va veni în întâmpinarea celor nevoiaşi, reluându-şi locul 
pe care l-a avut altădată în societatea românească, de unde a fost exclusă în 
perioada comunistă.

Patriarh al românilor de pretutindeni
În plin proces de integrare europeană, românii au dreptul şi posibilitatea 

să se stabilească nu doar în Europa, ci şi în celelalte ţări ale lumii. Unii dintre 
ei deja locuiesc departe de casă şi caută să-şi aline sufletul la slujbele săvâr-
şite în limba română. Alţii, deşi români, au fost privaţi de dreptul de a fi sub
omoforul Bisericii Mame, impunându-li-se să se roage în limbile naţiunilor 
din ţările în care trăiesc (Serbia, Bulgaria, etc.). După 1990, aceştia trăiesc cu 
speranţa că va veni şi ziua în care se vor putea ruga în limba maternă şi vor 
fi binecuvântaţi de preoţi din neamul lor.

Prea Fericitul Părintele Nostru Dr. Daniel este unul dintre ctitorii reactivării 
Mitropoliei Basarabiei, este unul dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe Române 
care a cunoscut îndeaproape realităţile din stânga Prutului încă din anii ’90. 
Mare a fost bucuria românilor de la Chişinău în 1990 când tânărul Mitropolit 
al Moldovei şi Bucovinei i-a binecuvântat şi încurajat să-şi păstreze credinţa 
nealterată şi speranţa revenirii sub omoforul Bisericii Mame. Atunci a încurajat 
tinerii care urmau să-şi facă studiile în România, descoperindu-le valorosul 
tezaur al teologiei şi spiritualităţii româneşti.

Înalt Prea Sfinţia Sa s-a numărat printre ierarhii care au hirotonit în treapta de
episcop pe IPS Petru Mitropolitul Basarabiei. Pentru noi a fost o bucurie ca unul 
dintre ierarhii români să participe la această slujbă şi să deschidă noi orizonturi 
clericilor din Basarabia. Dacă atunci aveam să-l întâlnesc prima dată, apoi între 
anii 1990-1995 am avut fericirea să primesc binecuvântarea şi să ascult predicile 
înălţătoare ale Înalt Prea Sfinţiei Sale ori de câte vizita Seminarul Teologic de
la Mănăstirea Neamţ, dar şi vestita Lavră a Sfântului Paisie.

Prea Fericirea Sa a fost pentru noi, elevii Seminarului, părinte şi dascăl, 
susţinându-ne mai ales pe cei din stânga Prutului şi încurajându-ne să sporim 
în cele ale teologiei, amintindu-ne de prestigiul facultăţii de Teologie de la 
Chişinău şi al preoţilor din perioada interbelică, care au menţinut vie flacăra
credinţei până la căderea comunismului. De fiecare dată ne arăta marea res-
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ponsabilitate a Bisericii Române şi a preoţilor pentru păstrarea dreptei credinţe 
şi a spiritualităţii neamului nostru.

Suntem încredinţaţi că va continua activitatea de susţinere a românilor 
începută de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist şi va veni la Chişinău 
pentru a binecuvânta credincioşii români vrednici slujitori ai Mitropoliei 
Basarabiei.

Ca personalitate marcantă a vieţii bisericeşti la nivel pan-ortodox, nu doar 
în România, Întâistătătorul Bisericii noastre se bucură de prestigiu şi recunoaş-
tere atât în rândul teologilor şi ierarhilor din ţară, dar şi din partea celorlalte 
Biserici locale numărându-se printre cei mai apreciaţi ierarhi la nivel pan-or-
todox9. Acest lucru este îmbucurător şi dătător de speranţă pentru teologia şi 
spiritualitatea poporului nostru. Deschiderea şi dragostea care-l caracterizează 
cu siguranţă vor contribui la întărirea relaţiilor cu celelalte Biserici Ortodoxe, 
cât şi cu cele creştine, fără, însă, a altera conţinutul credinţei noastre ca unul 
ce este un bun cunoscător al teologiei şi spiritualităţii ortodoxe. De altfel, 
imediat după alegerea în treapta de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
Prea Fericirea Sa sublinia faptul că „avem nevoie de o credinţă mărturisită, 
de o credinţă angajată, nu doar una nominală. De aici importanţa misiunii 
Bisericii: în primul rând să nu cedăm, în al doilea rând să aprofundăm propria 
noastră credinţă, să fim motivaţi puternic atunci când credem”10.

Sintetizând rolul Bisericii în lume, ca instituţie divino-umană care se în-
grijeşte de viaţa spirituală a fiilor ei duhovniceşti, dar şi ca instituţie care se
implică în mod activ în realităţile sociale ale vremurilor, Prea Fericirea Sa 
sublinia toate acestea şi ca pe un program al viitoarei activităţi în noua calitate 
de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în care va pune accent pe o mai bună 
cunoaştere a Bisericii în lume, pe o intensificare a activităţii Bisericii în toate
sferele vieţii social-culturale: „noi trebuie să arătăm că Biserica este în lume, 
dar nu e din lume, că este şi o realitate sociologică, dar în primul rând este o 
realitate spirituală, dumnezeiască, divino-umană. Prezenţa harului Preasfintei
Treimi în Biserică este temelia Bisericii. Deci, Hristos Domnul, Care ne-a 
adus harul Preasfintei Treimi, în care se vede dragostea lui Dumnezeu Tatăl
şi împărtăşirea Sfântului Duh, trebuie să fie pentru noi definiţia cea dintâi a 
Bisericii. De aceea, este numită „Trupul tainic al lui Hristos” şi „Templu al 
Duhului Sfânt”, iar partea socială, partea aceasta de instituţie din lume este şi 
ea necesară, dar nu putem reduce Biserica la o simplă instituţie de binefacere 
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sau la o simplă instituţie de artă, chiar dacă ar fi artă religioasă. Trebuie mereu
să ne luptăm ca să nu secularizăm înţelesul nostru privind Biserica”11.

Dorim să felicităm pe Prea Fericirea Sa în noua slujire la care a fost che-
mat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre în ziua de 12 septembrie a.c., 
dorindu-i ani mulţi de arhipăstorire ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, bogate realizări pe tărâm pastoral-misionar, administrativ-filantropic şi
educaţional, putere de lucru şi să-l încredinţăm că noi, românii din Basarabia, 
îl purtăm în sufletele şi rugăciunile noastre.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh!
Consemnare: Dr. Veaceslav GOREANU

Note:
  1. Datele biografice au fost extrase de pe site-ul oficial al Patriarhiei Române (http://www.

patriarhia.ro/CV.html), precum şi de pe cel al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (http://www.mmb.
ro/ro/index.php?pagina=11#biografie).
  2. Referindu-se la provocările cărora trebuie să le facă faţă Biserica Ortodoxă la acest început 

de secol XXI, Prea Fericirea Sa preciza: „Primele şi cele mai mari provocări sunt secularizarea, 
sectarismul şi sincretismul. Secularizarea însemnează construirea vieţii societarii şi a omului fără 
referinţă la Dumnezeu, ca şi când Dumnezeu n-ar exista. Sectarismul însemnează fragmentarea 
în ceea ce priveşte fenomenul religios, tendinţa sectelor de a se comporta ca o realitate născută 
din ruptură sau din dezbinare. Sincretismul însemnează punerea pe acelaşi plan a religiilor sau 
amestecul dintre credinţa adevărată şi superstiţie, amestecul dintre credinţa ortodoxă şi unele 
tendinţe de împrumuturi din altă parte, din alte tradiţii sau din alte religii, a unor elemente care nu 
sunt compatibile” (Fragment din interviul acordat postului de Radio Trinitas, al cărui fondator este, 
în ziua de 13 septembrie 2007) (în continuare va fi citat Radio Trinitas).
 3. Fragment din primul interviu acordat ca Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Române de către Prea 

Fericirea Sa Dr. Daniel postului de Radio România Actualităţi, 13 septembrie 2007 (în continuare 
va fi citat Radio România Actualităţi).
  4. Ibidem.

 5.  Subliniind rolul educaţiei în formarea tinerei generaţii, Prea Fericirea Sa preciza in mesajul 
adresat cu ocazia deschiderii noului an şcolar 2007-2008: „Educaţia copiilor şi tinerilor României 
trebuie privită ca fiind cea mai necesară şi preţioasă investiţie pe termen lung a Statului şi a societăţii 
româneşti, deoarece educaţia făcută bine şi la timpul potrivit este temelia reuşitei tinerilor României 
pe plan naţional şi internaţional, cultivând deodată profesionalismul şi demnitatea”.

  6. Între alte activităţi, Prea Fericirea Sa este autor a peste 900 de articole, studii de specialitate, 
traduceri, cărţi, conferinţe, comunicări, etc., care pun în valoare personalitatea eruditului Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române.

  7. Radio România Actualităţi.
  8. Radio Trinitas.
  9. Ca o recunoaştere a meritelor Prea Fericirii Sale pe tărâm cultural, teologic şi bisericesc, 

a fost onorat cu numeroase distincţii şi premii, între care amintim: Ordinul Serviciul Credincios 
în rang de Mare Cruce acordat de către Preşedintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti, 
2000; Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundaţia Europeană pentru Cultură „Pro Europa” (din 
Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002; Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice 
„Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – S.U.A., 2003; Senator de onoare al Universităţii „Dunărea 
de Jos”, Galaţi, 2003; Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi – 14 
ianuarie 2006; etc.

 10. Radio România Actualităţi.
  11. Radio Trinitas.
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La 26 sep-
tembrie 2007, 
P ro to ie reu l 
Petru Bubu-
ruz, magistru 
în Teologie, 
paroh  al bi-
sericii „Sfinţii
Apostoli Pe-
tru şi Pavel” 
din Chişinău, 
a împlinit fru-
moasa vârstă 
de 70 de ani.
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 O slujire pilduitoare Bisericii lui 
Hristos

La acest popas aniversar din viaţa Protoiereului Mitrofor Petru Buburuz, adu-
cem cele mai sincere urări de sănătate, fericire, şi noi realizări duhovniceşti.

Am apreciat tot timpul devotamentul şi spiritul de jertfă al Sfinţiei Sale
atât în slujba la altar, cât şi în lucrări extraliturgice: atunci când activa la 
Arhiva Eparhială, în calitate de membru în Comisia de redactare şi editare a 
cărţilor bisericeşti, la reînfiinţarea Facultăţii de Teologie de la Chişinău, cînd
îndeplinea funcţia de Preşedinte a Comisiei de examinare a tinerilor pentru 
Seminarele şi Facultăţile Teologice din cuprinsul Patriarhiei Române, la re-
înfiinţarea istoricei reviste „Luminătorul” ş.a.

Contribuţia Părintelui la reactivarea Mitropoliei Basarabiei a fost enormă, 
Prea Cucernicia Sa implicându-se plenar şi exemplar pentru restabilirea ade-
vărului istoric bisericesc în acest spaţiu. Sfinţia Sa a fost şi este un pilon de în-
credere şi nădejde al Sfintei noastre Mitropolii. Părintele a îndeplinit o perioadă
şi funcţia de Consilier administrativ al Mitropoliei Basarabiei, după care s-a 
dedicat totalmente construcţiei bisericii parohiale, un sfânt locaş de o frumuseţe 
rară, care va fi un spaţiu de purificare sufletească şi apropiere de Dumnezeu al 
chişinăuenilor şi va împodobi peisajul arhitectural al urbei noastre.

Faptele bogate ale părintelui Petru Buburuz vorbesc cu prisosinţă despre dăr-
nicia sinceră în cauza slujirii Evangheliei Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

La acest ceas de sărbătoare, îl îmbrăţişăm cu căldură pe Preacucernicul 
părinte şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i păstreze aceeaşi nesecată energie 
în pilduitoarea-i slujire şi să-i binecuvânteze lucrarea pastorală şi misionară 
cu bogate roade spirituale spre slava Bisericii lui Hristos. 

Întru mulţi ani, Preacucernice Părinte Petru Buburuz!

Cu arhierească dragoste în Hristos – Domnul,
† PETRU,

Arhiepiscop al Chişinăului, 
Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
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BUBURUZ 
PETRU

Preot. Născut 26 septembrie 
1937 în Durleşti, jud. Lăpuşna.  
Studii la Truşeni (absolvite 1954), 
continuând la Seminarul   teologic 
(1955-1961) şi Academia teologică 

(1961-1965), ambele  din Sankt Petersburg, studii de aspirantură la Academia  
teologică din Zagorsc-Moscova (1965-1968), obţinând titlu de  magistru în 
1972. Studii de specializare la Institutul Catolic  din Paris (1975-1978), ca 
bursier al guvernului francez.  Diacon (1964), preot (1965); referent la Depar-
tamentul “Relaţii  bisericeşti externe” al Patriarhiei Moscovei (1966-1968), 
preot  la bisericile “Ciuflea” (1968-1974), “Tuturor Sfinţilor” (1974-1978),
“Sfânta Treime” (1979-1992), “Sfinţii Apostoli  Petru şi Pavel”, toate în Chi-
şinău; protoiereu (1972), membru în  câteva delegaţii sinodale ale Bisericii 
Ortodoxe Ruse care au  vizitat alte Biserici surori; în 1989 - deputat din partea  
oraşului Chişinău în Parlamentul fostei Uniuni Sovietice. Din  1989, militant 
activ pentru renaşterea naţională şi spirituală a  Basarabiei; delegat la toate 
întrunirile “Forumului românilor de  pretutindeni”, preşedinte al Societăţii 
culturale bisericeşti  “Mitropolitul Varlamm” (din 1990), membru al Comi-
tetului de  conducere al Frăţiei ortodoxe “Sfântul Ştefan cel Mare” (1992),  
preşedinte de onoare al “Astrei basarabene” (din 1994); militat   pentru reac-
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tivarea Basarabiei, fiind consilier eparhial (din  1992) şi membru în Adunarea
eparhială; în urma stăruinţelor sale  s-a redeschis Facultatea de Teologie din 
Chişinău, fiind  profesor şi decan (1991-1993).

A publicat peste 200 de articole, note şi comunicări în  periodice bisericeşti 
şi laice de limbă română, mai ales din  Basarabia; redactor-şef şi iniţiator al 
periodicelor  “Luminătorul” (din 1992), “Datina creştină” (1990-1992) şi  
“Biserica neamului” (1996); colaborator la “Jurnal Moskovskoi  Patriarhii” 
şi “Bogosalovskie Trudî” din Moskova, la ziarele  “Alfa şi Omega”, “|ara”, 
“Literatura şi Arta”, revista “Moldova”  din Chişinău etc.

Literatura: “Luminătorul”, nr. 4 (31), 1997, p. 28-38;  Calendarul biblio-
tecarului”, Chişinău, 1997, p. 230-233; “Alfa  şi Omega”, Chişinău, an. III, 
nr. 18 (64) din 16-30 septembrie  1997, p. 4

(Din Preot prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul  teologilor româ-
ni, ediţia a doua, revăzută, pag. 67, Editura  Enciclopedică, Bucureşti, 2002). 

La această pagină a “Dicţionarului...” ar mai putea fi adăugate  câteva
informaţii.

Protoiereul Petru Buburuz este decorat cu ordinul “Sf. Pavel”  (Biserica 
Elenă), Crucea cu pietre nestemate, Mitra, ordinul 1) “Cuviosul Serghei” 
(Biserica Ortodoxă Rusă), Crucea Patriarhală  (Biserica Ortodoxă Română) 
şi Crucea Patriarhală înmânată de  Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bar-
tolomeu II.

La scurt timp după apariţia “Dicţionarului teologilor români”,  a editat la 
Chişinău o vasta lucrare intitulată “Sfântul Ipolit  Romanul şi tradiţia apos-
tolică”. Sfântul Ipolit este o figură  marcantă a timpului său, unul dintre cei
mai mari scriitori  paleocreştini din sec. III-IV, activitatea căruia a început 
să  fie studiată în mod serios abia în sec. XIX. Principala lui  operă, “Tradiţia
Apostolică”, timp de mulţi ani a constituit  obiectul de cercetare al Proto-
iereului Petru Buburuz, din  această muncă rezultând un valoros studiu, de 
foarte mare folos  şi pentru preoţii timpului nostru. Este de învăţătură pentru  
toţi şi propoziţia de început a cărţii, aceasta ţinând nu de  Sfântul Ipolit, ci 
de Protoiereul Petru Buburuz: “Neamului  meu, din care mi se trag părinţii 
Dumitru şi Anastasia, cât şi  multpătimitei Mitropolii a Basarabiei, cu fiască
dragoste dedic  această osteneală”...  
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PROTOIEREUL PETRU 
BUBURUZ LA 70 DE ANI

Fiecare familie, fiecare parohie şi, mai ales, fiecare neam cinsteşte pe fiii ei 
care s-au remarcat prin activităţi deosebite în plan cultural, social, educaţional, 
publicistic şi editorial, îndeosebi pe acei care şi-au înscris numele în cartea 
neamului ca păstori şi îndrumători în cele duhovniceşti, ca preoţi şi părinţi a 
zeci de generaţii, strălucind prin faptele credinţei izvorâte din dragostea faţă 
de Dumnezeu şi faţă de semeni. Viaţa acestor părinţi, fiind ancorată în tradiţia
strămoşească bimilenară, este pilduitoare pentru tinerele generaţii, mai ales 
acum, când societatea noastră se confruntă cu un nou val de pervertire a valo-
rilor creştine, generat de procesul de secularizare, prin care trecem. Tocmai de 
aceea avem nevoie de modele, de experienţa unei vieţi trăite în dreaptă credinţă 
şi de părinţi şi îndrumători în tainele credinţei celei adevărate, de duhovnici 
şi apărători ai Bisericii şi ai neamului nostru de intemperiile izvorâte fie din
ideologiile ateiste, fie din cele ale unui individualism al omului fără rădăcini,
fără trecut şi fără Dumnezeu.

Între cei care şi-au adus aportul la păstrarea şi propovăduirea dreptei 
credinţe în ţara noastră se numără şi Prea Cucernicul Părinte Protoiereu Pe-
tru Buburuz, parohul bisericii Sfinţii Apostol Petru şi Pavel din Municipiul
Chişinău, care, în luna septembrie, acum când se culeg roadele, a împlinit 
frumoasa vârstă de 70 de ani, ani pe care i-a trăit intens, cu bucurii şi dureri, 
cu frământări şi împliniri. Numai Părintele Petru ştie câte a trebuit să rabde 
pentru adevăr şi credinţă în perioada sovietică, cu câtă dragoste şi jertfelnicie 
a întreţinut vie speranţa victoriei celor care au reactivat Mitropolia Basarabiei, 
dar şi ca paroh, câte lipsuri şi defăimări a trebuit să îndure pentru înălţarea 
la Chişinău uneia dintre cele mai frumoase biserici în stil românesc, biserica 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din sectorul Buicani.

Având în vedere darurile cu care a fost înzestrat de Dumnezeu pană la 
această frumoasă vârstă, vom încerca în cele ce urmează să facem o scurtă 
trecere în revistă a vieţii şi rodnicei activităţi pe care PC Sa a desfăşurat-o 
până în prezent, aducând prinos de recunoştinţă ca unul ce mă număr printre 
cei pe care i-a îndrumat în cele ale teologiei.
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Pentru familia dreptcredincioşilor Dumitru şi Anastasia Buburuz din satul 
Durleşti, judeţul Lăpuşna, România, ziua de 26 septembrie 1937 a fost una 
deosebită, deoarece în acea zi a fost dăruiţi de Dumnezeu cu naşterea unui 
fiu, care a primit la botez, în mod providenţial pentru activitatea ulterioară,
numele unuia dintre cei mai înflăcăraţi apostoli, a Sfântului Apostol Petru.
Anii copilării i-a petrecut în satul natal, primind o educaţie aleasă în familie 
şi biserică, precum şi la şcoala medie din localitatea Durleşti, apoi la şcoala 
medie completă din satul Truşeni, pe care a absolvit-o în anul 1954. După 
cum mărturiseşte Prea Cucernicia Sa, aceşti ani au fost dificili, marcaţi de
ostilităţile Războiului al II-lea Mondial, de reanexarea unei părţi din Moldova 
URSS-ului, de foametea din anii 1946-1947, de instaurarea regimului ateist-
comunist în RSS Moldovenească, valurile de deportări şi începerea prigoanei 
împotriva Bisericii lui Hristos, etc.

Anii studenţiei
Cu toate acestea, tânărul Petru1 nu şi-a pierdut speranţa în pronia lui 

Dumnezeu, ci, având sămânţa credinţei semănată în inima sa încă din frage-
dă copilărie, a căutat să-şi desăvârşească cunoştinţele teologice la una dintre 
cele mai prestigioase instituţii teologice din URSS din acea vreme. Astfel, 
după un an de activitate ca linotipist la Combinatul poligrafic din Chişinău,
în septembrie 1955 a fost admis la Seminarul Teologic din Leningrad, pe care 
l-a absolvit în anul 1961. Trebuie amintit că în acea perioadă toţi cetăţenii 
sovietici trebuiau să satisfacă serviciul militar, inclusiv cei care studiau teo-
logia. Astfel, în perioada octombrie 1958 – septembrie 1960 şi-a satisfăcut 
stagiul militar în armata sovietică. În timpul armatei se încerca „reeducarea” şi 
convertirea celor care urmau să devină clerici prin activităţi politice specifice,
promisiuni de avansare şi chiar prin intimidări. Printre cei care şi-au păstrat 
credinţa şi convingerile se numără şi Părintele Petru Buburuz, care, după ab-
solvirea Seminarului Teologic în anul 1961, nu s-a oprit, ci, la recomandarea 
profesorilor, a urcat treaptă cu treaptă spre visul său continuându-şi studiile 
teologice universitare la Academia Teologică din Leningrad (actualul Sankt-
Petersburg). Trebuie menţionat că, de obicei, puteau să-şi continue studiile cei 
mai buni studenţi ai seminarului, care, la absolvirea academiei, erau angajaţi în 
administraţia bisericească de la centrele eparhiale. Dacă ţinem cont de epoca în 
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care au activat şi de condiţiile deloc favorabile misiunii pastorale a preoţilor, 
conştientizăm marea responsabilitate pe care trebuiau să o poarte pe umeri 
clericii pentru îndeplinirea misiunii sacerdotale şi a celei administrative şi de 
reprezentare a intereselor bisericeşti în faţa autorităţilor de stat.

Pentru părintele Petru, perioada septembrie 1961 – iunie 1965 petrecută 
la Academia Teologică a fost plină de realizări, încununată cu rezultate deo-
sebite şi cu titlul de „candidat în teologie”. Aici şi-a dedicat cea mai mare 
parte a timpului rugăciunii şi cercetării izvoarelor liturgice, elaborând lucrarea 
„Tradiţia Apostolică a Sfântului Ipolit Romanul ca monument liturgic”2, care 
s-a bucurat de o apreciere deosebită din partea comisiei, dar şi a publicului 
larg din ţara noastră.

La începutul lunii octombrie (11) 1964, a fost hirotonit diacon, iar la cinci 
luni mai târziu (15 februarie 1965) a fost hirotonit preot.

După absolvirea Academiei în iunie 1965 s-a întors acasă unde a activat 
ca preot la biserica „Înălţării Domnului” şi Catedrala „Ciuflea” din Chişinău,
până în septembrie, când s-a întors la Moscova pentru a-şi continua studiile 
la aspirantură, la Academia Teologică din Zagorsk (1965-1968). În perioada 
1966-1968, pe lângă activitatea de cercetare, a activat ca referent la Depar-
tamentul pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Ruse, perioadă în 
care a cunoscut îndeaproape atât realităţile din Biserica Rusă, cât şi cele din 
celelalte Biserici Ortodoxe, precum şi celelalte confesiuni şi religii.

După o bogată experienţă acumulată în administraţia Patriarhiei Moscovei, 
în anul 1972 îşi susţine disertaţia cu tema „Sfântul Ipolit Romanul şi Tradiţia 
Apostolică”, obţinând titlul de magistru în teologie. Calificativele obţinute,
dar, mai ales, dorinţa desăvârşirii pregătirii teologice la şcolile din Occident, 
avea să se materializeze după zece ani de activitate pastorală. Astfel, în pe-
rioada 1975-1987 a beneficiat din partea Guvernului Franţei de o bursă pentru
cercetare şi documentare la Institutul Catolic din Paris. În această perioadă 
a cercetat izvoarele patristice şi liturgice şi operele marilor teologi apuseni, 
aprofundând munca de cercetare a operei Sfântului Ipolit Romanul.

Această perioadă i-a prilejuit întâlnirea cu lumea catolică şi protestantă, dar 
şi cu democraţiile europene, care i-au susţinut activitatea pastoral-misionară, 
dar, mai ales, cea politică pe care a desfăşurat-o ca deputat al RSS Moldoveneşti 
în Parlamentul URSS (1989-1990), iar după proclamarea independenţei Re-
publicii Moldova, ca membru al unor diverse fundaţii şi societăţi culturale.
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Pelerin în lumea ortodoxă
Încă din anii studenţiei la Moscova, pe când activa şi ca referent la Patriarhia 

Rusă, Părintele Petru a făcut parte din delegaţii ale Bisericii Ruse cu diferite 
misiuni în străinătate, a însoţit delegaţiile româneşti la Moscova, bucurându-
se de apreciere din partea întâistătătorului Bisericii Ruse, Patriarhul Pimen, 
ales în anul 1971 de către Sinodul local al Bisericii Ruse, la ale cărui lucrări 
PC Sa a participat.

Astfel, în 1966, a făcut parte din delegaţia Bisericii Ruse, vizitând Locurile 
sfinte din Siria, Iordania, Israel, Grecia şi Sfântul Munte, cunoscând îndea-
proape realităţile spirituale din Orient.

În anul 1972, a făcut parte din delegaţia Bisericii Ruse condusă de Patriarhul 
Pimen în ţările din Balcani (Iugoslavia, Grecia şi România). În anul 1975 a 
însoţit delegaţia Bisericii Ortodoxe Române condusă de Patriarhul Justinian 
în Rusia, contribuind la cunoaşterea reciprocă şi întărirea relaţiilor celor două 
Biserici Ortodoxe locale surori.

Pe fundalul bunelor relaţii dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica 
Ortodoxă Română, în anul 1980, cu ocazia vizitei frăţeşti făcute de către Pa-
triarhul Justin Bisericii Ortodoxe Ruse, PC Sa a însoţit delegaţia românească 
în Uniunea Sovietică. Trebuie precizat faptul că după cel de al doilea război 
mondial, schimbul de relaţii dintre Bisericile surori, pe lângă vizitele frăţeşti, 
se făcea şi prin intermediul schimbului de studenţi. Mulţi dintre clericii români 
au beneficiat de stagii de cercetare la prestigioasa şcoală teologică din Lavra
Sfântului Serghie (Zagorsk). În aceste împrejurări, teologii români puteau 
să-şi cunoască fraţii din Basarabia şi chiar să-i ajute la procurarea unor cărţi 
de cult şi a Sfintei Scripturi.

În anul 1986, cu ocazia întronizării Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist 
(trecut la cele veşnice anul acesta la data de 30 iulie). Părintele Petru a făcut 
parte din delegaţia Bisericii Ruse care a participat la eveniment, vizitând cu 
această ocazie şi unele mănăstiri din România.

În anul 1988, a întreprins timp de o lună un pelerinaj la bisericile şi mă-
năstirile din România. Tot în acelaşi an a însoţit delegaţia Bisericii Ortodoxe 
Române condusă de Prea Fericitul Teoctist la Moscova cu ocazia serbării a o 
mie de ani de la creştinarea Rusiei.

După reactivarea Mitropoliei Basarabiei, a făcut parte din mai multe 
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delegaţii în ţară şi peste hotare. Astfel, a fost delegat la Forumul Românilor 
de Pretutindeni (ediţiile organizate de Fundaţia Culturală Română la Sinaia 
1991, Neptun - Constanţa 1992, Sibiu 1993). În 1992, a vizitat Canada şi 
America, fiind oaspete al Festivalului de cultură Românească. În anul 1995,
a fost delegat la al treilea congres al spiritualităţii române (Băile Herculane 
17-19 noiembrie).

Pentru activitatea rodnică şi meritele deosebite la reactivarea Mitropoliei 
Basarabiei, a făcut parte din delegaţia clericilor din Republica Moldova, care 
a participat la şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 19 
decembrie 1992, la care a fost aprobat Actul patriarhal şi sinodal de reactivare 
a Mitropoliei Basarabiei, pe care l-a semnat.

A participat ca delegat al Mitropoliei Basarabiei la festivităţile organizate 
de Biserica Ortodoxă Română cu ocazia aniversării a 110 ani de autocefalie 
şi 70 de ani de Patriarhat. A participat la lucrările Sfântului Sinod (alegerea 
ÎPS Petru ca Mitropolit al Basarabiei – 1995, etc.), la diverse conferinţe, 
congrese naţionale şi internaţionale, dintre care amintim participarea în anul 
1997 ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române la a doua Adunare Ecumenică 
Europeană (23-29 iunie) şi la cea de a doua Adunare Generală a Conferinţei 
Bisericilor Europene (23 iunie - 4 iulie, Graz, Austria), la prima Conferinţă a 
românilor din Europa (Bucureşti, octombrie 2006), etc.

De asemenea, a mai participat la diferite conferinţe, sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, etc.

Activitatea pastoral-misionară şi 
culturală

După terminarea aspiranturii (august 1968) Părintele Petru a activat ca 
preot slujitor în diferite parohii din oraşul Chişinău, dintre care amintim 
Catedrala „Ciuflea” (1968-1974), Biserica „Tuturor Sfinţilor” (1974-1978),
Biserica „Sfânta Treime” (1 februarie 1979 - 1984 şi ca paroh al acesteia 
din 1984 până la 6 decembrie 1992, când, datorită activităţii proromâneşti 
a fost „eliberat” în mod abuziv de la această parohie de către IPS Vladimir, 
Mitropolitul Chişinăului).

Pe lângă activitatea la parohie, din anul 1969 până în 1988, timp de aproape 
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douăzeci de ani a funcţionat şi ca şef al arhivei Eparhiei Chişinăului. Din 1980, 
a fost numit secretar al Comisiei Eparhiale pentru editarea cărţilor bisericeşti 
în limba moldovenească, reeditând Trebnicul, partea întâi.

În toată această perioadă, a desfăşurat o activitate pastoral-misionară 
deosebită, contribuind la revigorarea spiritualităţii ortodoxe în Basarabia şi 
la mişcarea de emancipare naţională în deceniul al nouălea. Credincioşii din 
Basarabia erau încântaţi de predicile şi slujbele înălţătoare pe care le ţinea PC 
Sa. Mi-aduc aminte de mulţimea credincioşilor care îl aveau ca păstor şi îndru-
mător la biserica „Sfânta Treime”, unde, din 1987, participam la sfintele slujbe,
ajutând uneori, împreună cu alţi tineri, ca paraclisier, mai ales în 1990, când 
am fost admis la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ, România.

La 27 august 1989, pe fundalul redeşteptării naţionale a românilor din Ba-
sarabia, PC Sa a binecuvântat prima Mare Adunare naţională de la Chişinău, 
iar în 1990 – cea de a doua Mare Adunare naţională.

De asemenea, PC Sa a participat la diferite evenimente cultural-naţionale în 
ţară şi peste hotare (Podul de flori Ungheni – 1990, Albiţa-Leuşeni - 1991).

În anul , conferinţa de constituire a Societăţii Culturale şi Bisericeşti Mi-
tropolitul Varlaam, a fost ales preşedinte al societăţii şi al consiliului, membru 
al colegiului de redacţie al publicaţiei „Datina Creştină”, care a apărut mai 
bine de doi ani.

În anul 1991, a fost ales membru al prezidiului Fondului Carităţii din 
Moldova şi redactor-şef al revistei bisericeşti „Luminătorul”, reapărută în 
ianuarie 1992. Concomitent, a activat ca membru al Comisiei eparhiale spe-
ciale şi al Comisiei eparhiale disciplinare. Pentru sârguinţa şi efortul depus în 
activitatea pastoral-misionară, PC Sa a fost ales de către Congresul Frontului 
Popular Democrat Creştin din Moldova (16-17 februarie 1992) ca membru 
al Sfatului Frontului, iar de către Conferinţa intelectualilor din Moldova – ca 
membru al senatului. În septembrie 1992 a fost ales membru al conducerii 
„Frăţiei Ortodoxe Ştefan cel Mare”, iar din octombrie acelaşi an a activat 
până în 28 iulie 2005 ca şi Consilier administrativ-bisericesc al Mitropoliei 
Basarabiei. Din anul 1994 a fost ales Preşedinte de onoare al „Asociaţiei 
Astra” de la Chişinău.

Din anul 1990 până în 1999, Părintele Petru a făcut parte din comisia de 
admitere la teologie, fiind de cele mai multe ori preşedintele acesteia. Astfel, a
contribuit la selectarea tinerilor care doreau să urmeze teologia fie la Facultatea
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de Teologie din Chişinău, fie la şcolile teologice din România.
Amintim că situaţia parohiilor, era dificilă la începutul anilor 1990, multe

din bisericile închise în perioada sovietică au fost deschise, eparhia ducea mare 
lipsă de clerici. În aceste condiţii, a activat şcoala de la mănăstirea Căpriana 
(1990-1992), iar din septembrie 1990, prin hotărârea Guvernului, s-a reînfiinţat
Facultatea de Teologie de la Chişinău, în cadrul Universităţii de Stat.

Toate aceste demersuri au fost întreprinse, deoarece Biserica avea nevoie 
de preoţi buni, de profesori de teologie şi oameni bine pregătiţi care să facă 
faţă nevoilor pastoral-misionare, social-politice şi culturale ale vremii. Pă-
rintele Petru s-a numărat printre primii care au sprijinit şcoala teologică din 
Basarabia, activând atât ca profesor de teologie sistematică, cât şi ca prim 
decan al nou deschisei Facultăţi de Teologie în perioada cea mai dificilă, în
perioada de început, între anii 1991-19933. În anul 1993, datorită unor conflicte
de interese, s-a retras la Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, pe care o
administrează ca paroh din anul 1991 până în prezent. Văzând sârguinţa PC 
Sale, dorinţa revigorării spirituale şi moral religioase, credincioşii au apreciat 
activitatea deosebit de rodnică şi l-au susţinut la construirea bisericii parohiale, 
care este una dintre cele mai frumoase biserici construite în stil românesc la 
Chişinău după 1994.

Un merit deosebit al Părintelui Petru îl constituie editarea revistei „Lumină-
torul”, din anul 1992 până în prezent, precum şi a activităţii culturale pe care 
o desfăşoară în Republica Moldova prin activitatea publicistică şi participarea 
la numeroase emisiuni radio şi TV.

Prin strădania PC Sale şi a colaboratorilor, revista „Luminătorul” se bucură 
de aprecieri atât în Republica Moldova, cât şi în străinătate. Ea a devenit de 
facto un factor de iluminare a credincioşilor din Republica Moldova, care pot 
găsi în paginile acestei reviste răspunsuri la întrebările cotidiene ale vieţii, 
pastorale şi sfaturi duhovniceşti, studii de teologie, informaţii despre eveni-
mente din viaţa bisericească, recenzii, etc.

Ne bucurăm să fim împreună, clerici şi mireni, membri ai familiei şi ai
parohiei, oameni de cultură şi prieteni, la ceas aniversar, pentru a aduce urări 
de sănătate şi prinos de recunoştinţă părintelui, duhovnicului, profesorului, 
editorului şi publicistului pentru activitatea pastoral-misionară, social-culturală 
şi administrativ-bisericească cu ocazia celei de a 70-a aniversări, dorindu-i 
multă sănătate şi putere pentru a finaliza atât biserica Sfinţii Apostoli Petru
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şi Pavel, cât şi celelalte proiecte pe care Prea Cucernicia Sa le desfăşoară cu 
nădejde şi credinţă, întru depăşirea crizei spirituale şi propăşirea valorilor 
ortodoxe bimilenare specifice poporului nostru.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Cucernice Părinte Protoiereu Mitrofor Dr. 
Petru Buburuz!

Dr. Veaceslav GOREANU,

Inspector Eparhial,
Patriarhia Română

Note:
  1. Pentru informaţii privind viaţa şi activitatea Părintelui Petru Buburuz am 

consultat Calendarul bibliotecarului, Ed. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 
Chişinău, 1997, p. 230-234; Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor 
Români, ed. a II-a, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002; revista Luminătorul, anii 1992-
2007; unele date din discuţiile personale avute ocazional cu Prea Cucernicia Sa.

 2. Lucrarea a fost publicată de Editura Bons Offices, Chişinău, 2002.
  3. Vezi revista „Luminătorul”, 1992-1993, care, redă atât condiţiile dificile în

care a activat Facultatea, cât şi o parte din frământările Părintelui Petru ca decan al 
acesteia.
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Un cărturar iubitor de dreptate
Dacă am încerca să numim 3 calităţi distinctive ale părintelui Petru Bu-

buruz, fără îndoială că ne vom opri la dragostea de adevăr, sinceritatea şi 
modestia prea cucerniciei sale. Dragostea de adevăr –credinţa în Iisus Hristos 
Mântuitorul Lumii, l- a determinat în acele timpuri de dictatură ateistă, când 
slujitorii Bisericii întâlneau diferite  obstacole din partea regimului, să se 
îndrepte fără frică spre şcolile de teologie pentru a studia Cuvântul lui Dum-
nezeu. Când tinerii erau încurajaţi să meargă spre facultăţile laice pentru a 
obţine o specialitate apreciată de societate şi partid, tânărul Buburuz alege 
slujirea lui Dumnezeu. Aceeaşi dragoste de adevăr l-a determinat să studieze 
adânc ştiinţele teologice la Sankt –Petersburg, Moscova şi Paris ,culminând 
cu o teză de magistru în teologie despre viaţa şi activitatea Sfântului Ipolit al 
Romei, părinte din secolul III, şi principala lui scriere„Tradiţia apostolică”. 
Dragostea de restabilire a adevărului istoric şi lingvistic l-a propulsat în prim- 
plan în timpul Mişcării pentru renaşterea naţională, când s-a făcut ţi popular 
prin binecuvântările şi cuvintele de încurajare rostite în faţa mulţimilor ,care 
revendicau drepturile răpite de stăpânirea străină. Înţelegând necesitatea pro-
movării credinţei prin cuvântul tipărit, aceeaşi virtute l-a făcut să se aplece 
asupra publicaţiilor din perioada interbelică şi mai bine de 15 ani poartă grija 
pentru apariţia cunoscutei reviste „Luminătorul”. Şi tot dragostea de adevăr 
i-a dat putere şi curaj ca, împreună cu alţi slujitori, să se rupă de Patriarhia 
Moscovei, ceea ce nu a fost simplu, şi să reactiveze Mitropolia Basarabiei în 
cadrul patriarhiei Române. Anume personalitate părintelui Petru a făcut pe 
mulţi intelectuali marcanţi să adere la această structură bisericească. Şi tot 
aceeaşi dragoste de a răspândi adevărul despre credinţă l-a determinat să scrie 
sute de articole publicându-le în diferite ziare şi reviste.

Din modestie părintele refuză diferite manifestaţii omagiale, fiind adeptul
sobrietăţii şi a faptei bune neaclamate. Această modestie monahală nu i-a 
permis să accepte organizarea unei lansări solemne a volumului„Sfântul Ipo-
lit Romanul” şi „Tradiţia apostolică”, apărut încă în 2002, care reprezintă o 
incontestabilă operă de istorie patristică. Părintele a scos de sub tipar această 
lucrare de o evidentă valoare fără să anunţe evenimentul cu manifestaţii spe-
ciale. A procedat  asemenea  dăruitorului care face bine, dar refuză să cunoască 
numele şi să i se aducă public mulţumirile cuvenite.
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Sinceritatea este o altă calitate a părintelui Petru, al cărui discurs credibil şi 
convingător îl apropie lesne de oameni, lucru de mare preţ pentru un slujitor 
al Domnului. În discuţii particulare e deschis şi uşor îţi dai seama că părintele 
spune ceea ce gândeşte şi nu are gânduri şi intenţii ascunse. Virtute care, se 
pare, că i-a adus uneori şi defavoare.

Aceste virtuţi sunt temeluite pe o credinţă puternică şi neabătută în Bunul 
Dumnezeu, care le alimentează şi le dă vigoare. Astfel, părintele reuşeşte, la 
anii care îi împlineşte, să poarte cu uşurinţă şi povara construcţiei unei biserici 
monumentale de o rară frumuseţe.

Un slujitor bisericesc cu o largă cultură laică, un cărturar de excepţie cu 
o bogată experienţă pastoral- liturgică este o adevărată bogăţie pentru orice 
uitate pastoral- bisericească. Pentru tinerii din Mitropolia Basarabiei, este un 
mare câştig să aibă un asemenea reper moral, un slujitor experimentat, care nu 
întârzie să vină cu sfaturi preţioase când este solicitat. Părintele Pentru este, cu 
certitudine, o personalitate care şi-a pus amprenta asupra istoriei Ortodoxiei 
basarabene după 1990.

Să mulţumim bunului Dumnezeu pentru că suntem contemporani cu acest 
mare slujitor al domnului, să învăţăm şi noi virtuţile care îl caracterizează şi 
să rugăm pe Atotputernicul să-i dăruiască părintelui Petru şi în continuare 
deplină sănătate şi noi realizări duhovniceşti în misiunea nobilă pe care o 
îndeplineşte onorabil.

Întru mulţi şi fericiţi ani ,Părinte Petru!

Din partea redacţiei ziarului„Misionarul”  
şi a credincioşilor Mitropoliei Basarabiei,

Anatol TELEMBICI,  
licenţiat în teologie
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Crâmpeie din 
viaţa Părintelui Pe-

tru Buburuz. La înce-
puturi – părinţii...
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Perpetuare şi actualizare a 
valorilor apostolice

Publicul savant, teologic şi cultural al neamului nostru, cât şi o mare masă 
de credincioşi marchează la acest sfârşit de septembrie jubileul de 70 ani ai 
remarcabilei personalităţi a timpului nostru, protoiereului mitrofor, părintele 
Petru Buburuz.

După cum am menţionat şi cu alte ocazii, aş dacă mi-ar solicita cineva 
numele unei personalităţi ilustre de sorginte basarabeană, una care îmbină 
în firea sa numeroase calităţi polidimensionale, fără pic de ezitare l-aş rosti
pe cel al preotului Petru Buburuz, protoiereu, magistru în teologie (cu studii 
postuniversitare la Sorbona), neobosit slujitor al Altarului, cercetător, publicist, 
propagator al valorilor naţionale, eminent activist al vieţii publice, luptător 
perseverent pentru drepturile de liberă manifestare a culturii naţionale şi a 
graiului strămoşesc, organizator al învăţământului teologic superior de la noi 
(reactivarea Facultăţii de Teologie la Chişinău prin contribuţia sa directă), 
redactor-editor al revistei de cultură teologică Luminătorul, organizator şi 
preşedinte al Societăţii Culturale  şi Bisericeşti Mitropolitul Varlaam etc., etc. 
şi, în plus, un priceput ctitor şi gestionar al edificării bisericii Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel din Chişinău.

În postură de gânditor, personalitatea şi creaţia protoiereului mitrofor Pertu 
Buburuz se caracterizează prin: păstrarea, dezvoltarea şi perpetuarea doctrinei 
ortodoxe; reactualizarea apologeticii creştinismului tradiţional; cercetarea pa-
trimoniului apostolic şi patristic; accentuarea activităţii pastorale; promovarea 
ideii istorismului; implementarea principiilor morale în societate şi educarea 
patriotismului ş.a., fapt realizat în atâtea şi atâtea publicaţii. Opera sa poate fi
împărţită în câteva direcţii investigaţionale: teologie, filosofie şi istorie.

O realizare elocventă, incontestabil de valoroasă a părintelui Petru se pre-
zintă a fi studiul monografic Sfântul Ipolit Romanul şi „Tradiţia Apostolică”
(Chişinău, Editura Bons Offices, 2002, 264 pagini), eveniment remarcat în
multe publicaţii din ţară şi cele de peste hotare. De fapt, studierea şi revenirea 
în permanenţă la tezaurul patristicii timpurii constituie opera de predilecţie 
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a părintelui Petru. Doar necontenita lipsă de timp şi de mijloace financiare a
fost cauza needitării în condiţii adecvate a investigaţiilor sale, majoritatea din 
acestea alcătuind în prezent un depozit imens de manuscrise. Timpul nostru, 
- marcat de atâtea incertitudini, penetrat de influenţa nefastă a consumismu-
lui material, doctrinelor social-politice şi a curentelor religioase radicale, 
- a generat, în ultimă instanţă, profunde crize economice, politice şi morale, 
ele cuprinzând mai ales spaţiul nostru, cel basarabean. Această tristă situaţie 
actualizează şi mai stringent necesitatea unei reveniri permanente la valorile 
promovate de patristica primară, fapt perceput şi realizat cu măiestrie de 
părintele Petru.

Poate nu întâmplător părintelui Petru i-a revenit şi misiunea edificării unei
frumoase biserici - SfinţiiApostoli Petru şi Pavel din Chişinău, locul amplasării
şi configuraţia arhitectonică a căreia i-au fost arătate în circumstanţe echiva-
lente cu cele mistice unei credincioase încă la mijlocul anilor ’60 ai secolului 
trecut. Şi poate de asemenea nu accidenta, în anul 1991, anul declarării inde-
pendenţei republicii noastre, se întemeiază comunitatea creştinilor ortodocşi în 
frunte cu părintele Petru, care obţine decizia primăriei de acordare a terenului 
pentru biserică. Cu câtă bucurie în suflet comunitatea noastră creştină a sesizat
permanent mersul progresiv al lucrărilor de construcţie de la săparea temeliei 
(1994) până în prezent, lucrări susţinute şi dirijate cu măiestrie de neobositul 
părinte. Pentru a edifica astăzi, din temelie, o atare perlă arhitectonică, trebuie
să posezi calităţi aproape similare cu Marelui şi Sfântului Voievod Ştefan. Fără 
atare capacităţi nu poţi aduna mijloace financiare în lipsa unui sponsor forte
permanent, nu poţi aprinde flacăra conştiinţei religioase în inima constructori-
lor şi oamenilor de bună credinţă, nu poţi rezista diverselor insinuări,  piedici 
şi viclenii ale unor pretinşi creştini, simpli sau cu rang, sau autorităţi. Posibil, 
nu neprevăzut de sus, construcţia se desfăşoară anevoios, cu lungă durată, în 
schimb, temeinic. Se pare că prin aceasta Providenţa divină le aranjează pe 
toate: unora le dă prilej de mântuire prin diverse contribuţii, jertfe sau încercări, 
iar altora, ce nu pun capăt păcatului, declanşând vicisitudini - dezonoare sau 
chiar cădere. Respectiva stare de lucruri a adunat şi cimentat în jurul persoanei 
Sfinţiei Sale un număr impunător de enoriaşi, din diverse categorii sociale,
funcţii sau studii, gata oricând să vină în ajutor cu ceea ce pot, dedicaţi cu 
trup şi suflet credinţei străbune şi tradiţiilor ortodoxe.

Părintele Petru e un talentat duhovnic şi îndrumător al multora dintre noi. 
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Forţa sfatului său e dublă, deoarece în ea se îmbină armonios talentul unui 
adevărat păstor cu o excelentă pregătire teologică, experienţa de viaţă şi neo-
bosita, profunda credinţă în Atotţiitorul.

O lucrare caracteristică primelor secole creştine este cea de asistenţă so-
cială şi medicală. Ei bine, ea continuă în cadrul comunităţii creştine a bisericii 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Prin contribuţia părintelui, aici primesc consul-
taţii medicale persoanele neajutorate sau în vârstă, se adună diverse colecte 
pentru nevoiaşi, se organizează mese de binefacere. La finisarea lucrărilor
de construcţie se prevede o amplificare atât a acestei activităţi, cât şi a celei
misionare şi de iluminare culturală.

Cele menţionate ne fac dovada unei extrem de diverse activităţi, promotorul 
căreia – cei care îl cunoaştem pe părintele, o ştim – nu e niciodată satisfăcut 
de ceea ce face şi, probabil, anume această permanentă nemulţumire de sine 
este forţa motrice a nesecatelor sale idei şi fapte.

A descoperi, cerceta, crea şi lansa valori spirituale şi materiale destinate 
Ortodoxiei, constituie o inestimabilă contribuţie adusă creştinătăţii, culturii 
naţionale şi universale. La aceste eforturi se aliniază activitatea părintelui 
protoiereu Petru Buburuz, activitate ce păstrează, perpetuează şi dezvoltă 
tradiţiile apostolice.

Prin multilaterala activitate a părintelui Petru Buburuz se sesizează o 
veridică lucrare de apostolat, încadrată în limitele timpurilor noastre, poate 
uneori mai dificile decât cele de la început, astăzi fiind necesare înalte calităţi
spirituale, organizatorice şi o înaltă capacitatede teoretician.

Sfinţia Sa le are şi le manifestă din belşug pe toate acestea, afirmându-se
drept o personalitate notorie, fapt cu care se poate mândri cultura noastră 
naţională.

 Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Cucernicia Voastră, Părinte Petru!

                                                                      Vitalie OJOVANU, 
doctor în filosofie, conferenţiar universitar, enoriaş al bisericii 

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău
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La ceasul aniversar al 
Părintelui Petru Buburuz

Nu aş putea preciza când l-am cunoscut pe Părintele Protopop Petru Bu-
buruz. Parcă l-am cunoscut dintotdeauna. Relaţia, mai bine-zis prietenia cu 
dânsul, a fost, însă, o necesitate pentru mine, pentru conştiinţa mea. Şi iată 
de ce.

În 1990, am organizat o excursie în Basarabia cu un grup de vreo 45 de 
intelectuali din Mehedinţi: preoţi, ingineri, medici, profesori, economişti etc. 
Îmi vorbise bunicul de nenumărate ori în şoaptă, cu lacrimi în ochi despre 
Basarabia şi despre istoria ei. Tocmai de aceea îmi doream s-o  văd. Am tre-
cut  de vama de la Albiţa cu emoţii asemănătoare cu cele din pragul marilor 
examene ale vieţii.  Respiram cu aviditate aerul şi încercam să simt mai bine 
în sufletul meu respiraţia şi istoria  Basarabiei, pe care, iată, aveam prilejul
s-o cunosc nemijlocit. În codrii multiseculari ce străjuiesc o mare parte din 
drumul dintre Albiţa şi Chişinău am oprit undeva, la un izvor din marginea 
şoselei, ca să ne astâmpărăm setea. În grupul nostru erau bărbaţi şi femei. 
Aşteptam civilizat la rând, ca să ne umplem sticlele. Atunci a oprit un camion 
lângă autocarul nostru şi din el au coborât vreo 5-6  vlăjgani. Au venit la noi 
la izvor. Ne priveau duşmănos. Nu ne-au vorbit. Ne-au împins bădărăneşte şi 
au trecut ei la sursa de apă. Au băut cu pumnii, apoi au plecat valvârtej, aşa 
cum veniseră. Când au ajuns la camion, au început să ne înjure birjăreşte, fără 
pic de respect pentru numărul şi vârsta noastră. Ne îndemnau să ne ducem 
,,în România”, să lăsăm pe ei în pace cu ,,Moldova lor.” Un gust  amar am 
simţit atunci în gură. Nu era Basarabia, pe care o căutasem! Basarabia era 
alta, o Basarabie străină, dură, ostilă. Am ajuns în Chişinău. Am fost cazaţi 
la hotelul ,,Strugurel”. Tot personalul era rusofon. Vorbeau româneşte stâlcit. 
Un ghid rus ne-a condus prin oraş. S-a purtat oribil cu noi. Ne-a insultat în 
ceea aveam mai frumos şi mai sfânt în istoria noastră. Nu ne-a dus nici măcar 
la statuia lui Ştefan cel Mare. Am văzut-o mai târziu, când ne-am dus fiecare
cum am putut. Pe stradă şi în magazine se vorbea ruseşte. Când te auzeau 
vorbind româneşte, te priveau suspect, ironic, te lăsau să aştepţi mult şi bine, 
până să te servească. 
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 Seara m-am dus la culcare cu o profundă mâhnire în suflet. Mai bine dacă
n-aş fi făcut acea excursie. Era ca la înmormântarea cuiva. Sunt persoane
care nu se duc  la înmormântarea unui prieten, rude sau cunoscut, pentru a 
nu-l vedea mort. Acele persoane vor să rămână cu amintirea celui dispărut 
nealterată de moarte. Aşa eram eu atunci. Mai bine să fi rămas cu imaginea
ideală a Moldovei de dincolo de Prut, cum reuşise bunicul meu să mi-o clă-
dească. În momentul în care am deschis radioul de pe noptieră, am rămas  
surprins.  Numai la aşa ceva nu m-aş fi aşteptat.  Radio Chişinău transmitea
muzică românească din toate regiunile României. Toată noaptea am ascultat 
cântece vechi şi noi pe care le ştiam şi altele pe care nu le ştiam. Ceva din 
adâncul fiinţei mele m-a înflăcărat. Am pus mâna pe telefon şi am reuşit să
iau legătura cu postul de radio. Am spus cine sunt  şi că aş vrea să merg a 
doua zi cu grupul să prezentăm câteva cântece şi, dacă se poate, să  vorbesc. 
Am întâlnit multă bunăvoinţă în vorba interlocutorului meu. A luat legătura 
cu cine trebuia şi au fost de acord. Până dimineaţa am scris un discurs  cum 
am crezut eu că e mai potrivit. 

Dimineaţa mi-am deşteptat colegii cu noaptea în cap, am mers la masă de 
îndată ce s-a deschis restaurantul şi, la ora opt eram la poarta Radioteleviziu-
nii din Chişinău. Ne-au primit cu bunăvoinţă. Doamna redactor-şef  Tamara 
Dorogan ne-a primit bucuroasă. Am vorbit cu dânsa şi am intrat în emisiune. 
Am cântat cântece româneşti de pe la noi, am cântat colinde, apoi eu am în-
ceput să vorbesc. Nu ştiam dacă voi mai pleca de acolo liber, dacă nu cumva 
mă vor aresta. Simţeam însă în străfundurile fiinţei mele nişte resorturi ne-
întâlnite, care-mi dădeau aripi şi cuvântul meu era mai înflăcărat ca oricând.
După emisiune, Doamna Dorogan şi colegii săi ne-au făcut un cadou de zile  
mari: ne-au pus o casetă, pe care era înregistrat un concert dat de Gheorghe 
Zamfir la Paris, înainte de 1989. Nu am auzit muzică mai tulburătoare decât
aceea. Cântecul lui Zamfir ne înălţa până la ceruri şi ne cobora în abisuri, ne
povestea istoria neamului cu o putere cum nu mai întâlnisem. Când a cântat 
o doină asemănătoare unui bocet, un glas de femeie striga asemenea unei 
mame care-şi găseşte unicul copil mort: ,,Nicola, Nicola,/ Ce-ai făcut cu ţara 
mea!”.  Citisem de nenumărate ori de puterea educativă a muzicii, dar atunci 
simţeam cu adevărat această putere că ne invadează fiinţa. Priveam unii la
alţii, excursionişti şi redactori, nu ne spuneam nimic, ci doar plângeam. Prin 
lacrimile noastre ne spuneam de fapt totul. Toată istoria noastră se concentra 
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în lacrimile acelea. Parcă vorbeau moşii şi strămoşii noştri prin ochii şi la-
crimile noastre. Cuvintele erau de prisos. Poate chiar ar fi profanat sfinţenia
momentului. Cred că momentele acelea au fost printre cele mai înălţătoare 
din viaţa mea. 

De la un chioşc de ziare, am cumpărat mai multe numere din ,,Literatură şi 
artă”. Din   paginile acestei reviste simţeam cum răzbate duhul românesc. Era 
o altă lume decât cea pe care o întâlnisem în codrii de pe marginea drumului, 
pe stradă. Era lumea intelectualilor basarabeni, care se străduiau să renască  
o conştiinţă, să reclădească o istorie strivită, împrăştiată. Era lumea lui Vieru, 
a lui Dabija, a Leonidei Lari şi multor altora ca ei, care gândeau şi simţeau 
româneşte cu adevărat.

  Pe fondul acesta sufletesc mi-a apărut Părintele  Petru Buburuz. Mi-am dat
seamă că face parte din lumea intelectualilor progresişti de care am vorbit mai 
sus şi de aceea i-am căutat prietenia. I-am simţit nevoia. Scrisorile noastre au 
început să treacă Prutul dintr-o parte într-alta de-a lungul anilor. Am publicat în 
revista sa, ,,Luminătorul”, revistă de mare respiraţie duhovnicească, am vorbit 
de nenumărate ori la telefon, apoi pe internet. Îl credeam un  munte de om. 
În 2006, am avut prilejul să-l întâlnesc la Biblioteca Academiei Române din 
Bucureşti  faţă către faţă. Am rămas descumpănit.  O fire măruntă, modestă,
sensibilă, firavă chiar. Ducea cu sine un maldăr de devize, proiecte şi hârtii,
cu care spera să obţină ajutoare ca să termine opera vieţii sale: biserica ,,Sf. 
Petru şi Pavel” din Chişinău. 

 Printre oamenii de seamă pe care i-am cunoscut în viaţă, îl număr şi pe 
Părintele Petru Buburuz şi-i mulţumesc că există şi că face ceea ce face acolo 
pentru credinţa ortodoxă şi pentru fiinţa românească.

La ceas aniversar, îl îmbrăţişez cu toată dragostea de frate întru Hristos şi 
întru limbă şi fiinţă românească şi-i urez din tot sufletul ,,La mulţi şi fericiţi
ani!

                                                            Pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA  
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Interferenţe spirituale

Semnele de Acolo
Multe din cele ce se întâmplă cu omul sunt un semn pe care i-l dă Cel de Sus. 

Urmează doar ca acest om să-l ia în seamă şi să încerce a-l descifra, reieşind din 
contextul vieţii pe care o duce, adică, cercetându-şi, cântărindu-şi, analizându-
şi vorbele, intenţiile, faptele, dar fără nici o grabă şi fără nici o încercare de 
a le îndreptăţi în cazul în care nu corespund unui mod de viaţă creştinească. 
Doar procedând astfel, ar putea percepe - cel puţin, câteodată - ce s-a vrut să 
i se spună de Acolo. Şi, în funcţie de gândurile şi sentimentele pe care i le-ar 
trezi această privire de sine de la o parte, să încerce a-şi reface viaţa, într-un 
fel sau altul, în funcţie de capacitatea lumii sale interioare de a se angaja la o 
muncă totdeauna anevoioasă, care ţine de îmbunătăţirea sufletului.

Aceste lucruri mi le va spune preotul Petru Buburuz la un an după un grav 
accident rutier, - acest an l-am trăit la spital - în urma căruia am rămas şi cu 
senzaţia că e nevoie să fac o revizuire a scării de valori pe care, până atunci, 
urcam în timp. Ideea să-l găsesc mi-a sugerat-o viziunea ce m-a fulgerat în 
clipele când, în urma loviturilor suferite, eram fără cunoştinţă.

Sunt şaptesprezece ani de când i-am bătut la portiţa albastră, cu o cru-
ciuliţă miniaturală deasupra, pentru a-i povesti ce “mi s-a arătat”, eu însămi 
neînţelegând. În acea vreme, era deputat în Sovietul Suprem al fostei Uniuni 
Sovietice, una dintre cele mai mediatizate persoane publice, situaţia, în mare 
parte, explicându-se prin faptul că avea cin preoţesc, apoi că la sesiuni, în 
câteva luări de cuvânt, pentru prima oară a abordat în diferite aspecte o temă 
aproape tabu pentru societatea de atunci: omul şi Biserica, libertăţile cetăţea-
nului în acest segment de viaţă.

Nu ţine minte acea primă convorbire, lucru absolut firesc şi explicabil pentru
o faţă bisericească ce ascultă mii de mărturisiri şi dă tot atâtea sfaturi. Contează, 
însă, că aceasta s-a întipărit în memoria mea, îndeosebi câteva fraze, una dintre 
care e anume asta: tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, e un semn venit de 
Sus pentru cineva aparte sau pentru noi toţi laolaltă. Deci, trebuia să înţeleg că 
prin acea viziune în care, părăsind pentru câteva clipe lumea aceasta, dincolo de 
ea rătăceam într-un câmp imens inundat de lumină, căutând prin iarba lui de un 
verde nepământesc un drum sau, cel puţin, o cărăruşă cât de îngustă, care să mă 
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scoată din acea nemărginire înspăimântătoare, mi s-a dat un semn... Semnul se 
cerea tâlcuit, cu propria inimă şi raţiune, lucru de care, îmi dădeam bine seama, 
nu eram pe deplin capabilă, fiind un produs foarte disciplinat al unei ideologii
în care Sus însemna pur şi simplu o noţiune fizică sau atmosferică.

La puţin timp după aceasta, i-am propus părintelui să fie moderatorul unei
rubrici în paginile revistei “Moldova”, al cărei colaborator eram şi pe atunci. Am 
numit-o “Predici laice”. Mi le vorbea mai întâi la dictafon. Procesul descifrării 
şi redactării lor a fost o lucrare făcută în comun cu propriul meu suflet, aşa încât
mi-a fost uşor detot să înţeleg pornirile interioare ale celor mulţi care, citindu-le, 
ne-au scris - pentru ca să-l mulţumească pe părinte că, prin aceste predici, ca şi cum 
le-a stropit fiinţa cu aghiasmă... Era o predicaţie în afara amvonului, mai degrabă
pur şi simplu nişte învăţături cu privire la o vieţuire corectă şi la posibilităţile de 
a o duce în condiţii când omul, din diferite cauze, nu frecventează biserica şi nu 
aude cuvântul lui Dumnezeu. Din scrisorile sosite la redacţie în acea perioadă, 
ţin minte mai ales una, expeditorul căreia, asemeni unui copil naiv, se întreba şi 
ne întreba de ce oare oamenii nu dau ascultare unor poveţe atât de simple şi, în 
fond, pe puterile lor de a le urma? Ţin minte ce răspuns i-a dat părintele. Era şi 
acesta simplu, bazat însă pe preceptul biblic că omul, chiar de la naştere, se află
în permanenţă la margine de mormânt şi cine conştientizează în deplină măsură 
această realitate, adică vremelnicia sa, trăieşte altfel decât cel ce se crede veşnic 
pe pământ. Cel dintâi trăieşte întru lucrarea faptelor bune, ostenind fără încetare la 
ceea ce se numeşte despătimire a fiinţei de cele rele; cel de al doilea trăieşte fără a
şi-o orienta viaţa în direcţia axei morale, deoarece nu-l interesează altceva decât 
bunurile materiale pe care le-a dobândit sau pe care năzuieşte să le dobândească. 
Am avut norocul să fiu primul cititor al acelor “Predici...”, beneficiind - la propriu!
- de o foarte necesară atunci pentru mine călăuzire spre o nouă albie a vieţii, în 
care aş fi putut să vin în comuniune cu Marele Spirit...

A urmat “Luminătorul”, revista pe care, în 1992, protoiereul Petru Buburuz 
a reuşit s-o readucă la viaţă, dar într-o formulă deosebită de cea în care aceasta 
a apărut până la război, faptul în cauză fiind condiţionat şi de timp - cu totul
altul, şi de posibilităţile financiare - cu totul modeste, chiar aş zice, simbolice,
şi de potenţialul uman capabil de o colaborare activă - de asemenea mult mai 
mic decât ar fi nevoie pentru a putea face faţă pe deplin menirii unei publicaţii
de acest gen. În răstimpul celor şaisprezece ani ce s-au perindat de atunci şi 
pe parcursul cărora, în măsura capacităţilor, am contribuit şi eu la apariţia 
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“Luminătorului”, am auzit diferite păreri şi aprecieri, inclusiv reproşuri privind 
conţinutul, aspectul grafic, acestea deseori fiind considerate sărăcăcioase. Cred
însă că nu e mare lucru să faci ceva - fie şi excelent! - având  la îndemână tot
ce-ţi trebuie pentru asta, la fel cum e mare  lucru să faci ceva - fie şi în cea mai
modestă variantă! - având  chiar mai puţin decât minimumul necesar pentru 
asta. În al  doilea caz, se investeşte energie sufletească, se lucrează - şi  fizic,
şi spiritual - în baza unor eforturi ce-şi au începutul  în lumea interioară a 
celor implicaţi, ceea ce este, după mine,  un obol de natură creştină, elemen-
tul prevalatoriu fiind esenţa,  ci nu forma sau formula. Aşa sau altfel, pentru
părintele Petru Buburuz, “Luminătorul” a fost împlinirea unui vis (cum a fost 
şi  reînfiinţarea facultăţii de Teologie în cadrul Universităţii de  Stat, cum a
fost şi continuă să fie construirea la Buiucani a  frumoasei biserici cu hramul
“Sf. Ap. Petru şi Pavel”), în toate  cazurile râvna-i ţinând direct de sincera 
dorinţă de a-şi  readuce neamul la Dumnezeu...

Cât mă priveşte, conlucrarea - îndrăznesc să-i zic aşa - cu Prea Cucernicia Sa 
a însemnat o şansă de a reveni la mine însămi, cea de la începuturile fiinţei, când
eram alături de mama, femeie de o rară evlavie, la fel ca şi mama ei, adică bunică-
mea, şi în casa părintească, datorită amândurora, dăinuiau străbunele noastre tradiţii 
creştine, în spiritul cărora eram crescuţi şi noi, copiii. O nerespectare a acestora 
mama însă nu a putut-o ocoli. Tata devenind comunist, cum o cereau vremurile, 
ea s-a văzut nevoită să scoată icoanele din camera în care, de regulă, erau primiţi 
oaspeţii sus-puşi din raion. În schimb, atunci când, peste ani, tata a decedat şi 
secretarul organizaţiei de partid din sat a venit s-o avertizeze ca nu cumva să-i dea 
în gând să-l “înmormânteze cu preot”, a cutezat să-i dea acestuia riposta cuvenită. 
În legătură cu respectivul fapt, mă gândesc că nu-i exclus să fi avut şi mama un
semn de Acolo, prin care a fost îndemnată să facă acel gest  curajos... 

Ani în urmă, în plin regim ateist, elevul claselor  începătoare Petru Bu-
buruz, copil cuminte, totuşi, într-o zi a  îndrăznit să urce în podul şcolii de la 
Durleşti, găsind nişte  vechi manuale româneşti de religie. Luându-le de acolo 
pe ascuns, a învăţat grafia latină, pentru a le putea citi, minunându-se cât de
frumoasă  era lumea ce o afla în paginile lor. Acel urcat în pod, nu pare  a fi
o şotie băieţească şi nici o simplă întâmplare. Mai  degrabă, pare a fi semnul
de Acolo, prin care i s-a arătat  predestinarea...

Anastasia RUSU-HARABA
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Cel mai mare vis al Părintelui Petru Buburuz, în realizare
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Crâmpeie din 
viaţa Părintelui  

Petru Buburuz
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Cruci şi troiţe profanate şi 
distruse în anii totalitarismului

Prezenţa crucilor şi a troiţelor la răscruci şi margini de drum la ţară contri-
buia, desigur, în felul şi în măsura ei, la neîmplinirea procesului de făurire a 
omului nou, ateist comunist, la sat, urmărit cu asiduitate de politrucii dictaturii 
comuniste. Iată de ce crucile şi troiţele din satele României deveniseră pentru 
autorităţile comuniste un obiectiv de eliminat.

Într-adevăr, printre actele de vandalism săvârşite de autorităţile ateist co-
muniste din România împotriva simbolurilor creştine ortodoxe ale poporului 
român şi a memoriei trecutului creştin ale acestuia s-au numărat şi acelea faţă 
de crucile şi troiţele aflate pe marginea drumurilor şi la răscrucile acestora,
mai ales în anii ‘80. Şi s-a ajuns până acolo încât unele cruci şi troiţe au fost 
distruse chiar cu buldozerul. Era, de fapt, “războiul crucilor”, cum îl numea, 
pe bună dreptate, un preot cărturar într-un articol cu acelaşi titlu, inserat în 
volumaşul său publicat în 1993 şi intitulat tocmai “Războiul crucilor”. Iată ce 
scria respectivul preot despre “războiul crucilor” din judeţul său, Mehedinţi: 
“Prin 1982-1983 s-a declanşat un adevărat război împotriva crucilor. Mări-
murile zilei au început cu crucile aflate pe marginea drumurilor... Autorităţile
medehinţene au declanşat acel război, convinse fiind că prin aceasta distrug
un element deosebit de important de cult, împlinesc o sarcină politico-ideo-
logică ateistă, ce mai, dovedesc că nu au stat degeaba în funcţiile lor. Astfel, la 
Izvorăneşti, troiţa a fost ruptă şi aruncată prin pădurea din apropiere. Crucea 
Dragalinei de la Malovăţ (ridicată de veteranii din primul război mondial, în 
memoria generalului Ioan Dragalina) a fost ruptă cu buldozerul...”1.

Încă din 1993 ne întrebam: “Oare se va ajunge cândva să se recunoască 
numele localităţilor din România şi numărul crucilor şi troiţelor profanate de 
către executanţii dictaturii comuniste?”2. Şi tot atunci, în 1993, răspundeam: 
“Răspunsul ar putea fi, desigur, afirmativ, numai atunci când ierarhii Bise-
ricii Ortodoxe Române ar solicita tuturor preoţilor acesteia să consemneze 
cazurile de profanare a crucilor şi troiţelor din parohiile lor, în anii dictaturii 
comuniste” 3. Or, regretabil este că ierarhii Bisericii Ortodoxe Române nu 
s-au învrednicit să alcătuiască lista cu toate crucile şi troiţele profanate şi 
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distruse în localităţile eparhiilor sale din România nici după şaptesprezece 
ani de la evenimentele din decembrie 1989. Dar, cum niciodată nu-i târziu, 
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române se cade să ia grabnic decizia ca fiecare
ierarh eparhiot să solicite preoţilor eparhiei sale să-i prezinte o astfel de listă. 
Ca, apoi, respectiva listă să devină una a întregii Biserici Ortodoxe Române 
şi după care să vadă şi lumina tiparului.

Cât se va mai aştepta până la întocmirea şi publicarea unei astfel de liste, Cel 
de Sus ştie, dacă ţinem seama că Biserica Ortodoxă Română nu a reuşit până 
în prezent nici măcar să alcătuiască un volum cu numele preoţilor, diaconilor, 
monahilor şi monahiilor care au fost întemniţaţi în perioada comunistă. * Şi 
au fost mulţi! Numai preoţii închişi de comunişti au fost aproximativ 2.500, 
din cei aproximativ 8.000 câţi avea  Biserica Ortofoxă Română în acei ani 
de teroare.

Oricum, până la întocmirea şi publicarea unei liste cu toate crucile şi troi-
ţele profanate şi distruse în anii totalitarismului comunist, pe întreg teritoriul 
României, s-ar cădea ca fiecare ierarh eparhiot - prin preoţii săi - să treacă la
refacerea şi reamplasarea acelora pe vechile locuri, iar acolo unde nu mai este 
cu putinţă, pentru un motiv sau altul, să fie aşezată câte o placă comemorativă.
Ca măcar astfel să poată dăinui memoria trecutului decent, totalitarist comunist, 
şi să nu rămână necunoscută pătimirea Bisericii de către noua generaţie.

Fireşte, după şaptesprezece ani de la prăbuşirea comunismului totalitarist 
nu dispunem încă de nici o listă cu icoanele - mai ales cele venerate, în mod 
deosebit, de credincioşi - şi cu sfintele vase şi obiectele bisericerşti de preţ
ale Bisericii Ortodoxe Române confiscate din ordinul autorităţilor comuniste
în toate eparhiile acesteia.

Totodată, prin aceleaşi acte de vandalism, şi anume, de demolare a unor 
biserici şi ansambluri monahale ortodoxe din România, multe din acestea 
chiar monumente istorice, comunismul îşi dezvăluia şi mai mult adevăratele 
sentimente nutrite de tot ce era românesc şi creştin. Sau, cum scria un cărtu-
rar, imediat după evenimentele din decembrie 1989, “când buldozerele fac 
una  cu pământul bisericile şi mănăstirile clădite de voievozi, asta  se cheamă 
revoluţie ştiinţifică, pentru că ce poate fi mai modern şi mai progresist, într-o
lume fără Dumnezeu, decât să-ţi prezervi monumentele istorice sub formă de 
praf şi pulbere?”4.

Or, după astfel de acte de vandalism, suflarea româneacă ortodoxă se aştepta
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ca, începând cu 1990, autorităţile statului român să treacă la acte reparatorii, 
adică, concret, la reclădirea lăcaşurilor demolate şi la reamplasarea crucilor 
şi troiţelor profanate sau distruse. Din păcate, însă, au trecut şaptesprezece 
ani şi statul român nu şi-a îndeplinit o astfel de datorie faţă de cetăţenii săi, 
majoritari, de origine ortodoxă. Cel puţin, după 1990, s-a tot aşteptat, ca 
autorităţile centrale şi locale ale statului român să dispună punerea de plăci 
comemorative pe locul fostelor Sfinte Altare ale bisericilor şi mănăstirilor
demolate şi ale crucilor şi troiţelor profanate sau distruse. Dar, cu regret, se 
consată că acele plăci comemorative aşteptate - cu unele excepţii - nu au fost 
puse nici chiar până în 2007, nu numai de către autoritile statului, dar nici 
de către ierarhii ortodocşi în eparhiile acestora. Poate că dă Domnul, totuşi, 
ca ierarhii Bisericii Ortodoxe Române să ia iniţiativa punerii unor astfel de 
plăci comemorative.

Pr. Dr. Ioan DURĂ  
Bruxelles

Note:
1. Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Războiul crucilor, în volumaşul “Războiul crucilor”, 

Editura “Cuget românesc”, Bârda, 1993, p. 24-25.
2. Preot Ioan Dură, Din istoria Bisericii Ortodoxe Române a anilor 1945-1989. Evidenţe 

şi realităţi din viaţa acesteia. Cu o prefaţă de Mihai Rădulescu, Editura Ramida, Bucureşti, 
1994, p. 66, nota 84.

3. Ibidem.
4. I. Negoiţescu, În cunoştinţă de cauză - texte politice, Editura Dacia, Cluj, 1990, p. 76.
* Iată că acest volum multaşteptat în sfârşit a apărut. Prin eforturile Bisericii Ortodoxe Româ-

ne, ale Bisericii Catolice din România şi ale Bisericii Evanghelice şi cu binecuvântarea acestora 
a apărut volumul „Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist”.

***
Din partea “Luminătorului”. Inserarea acestui material în  revista noastră îl ex-

plicăm prin faptul că problema dată e una  la tema zilei şi în Republica Moldova. 
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Cercetări

Între mit şi realitate
Legislaţia statului sovietic (1924-1991).  O evaluare juridico-istorică
În anul 1940, regimul sovietic s-a grăbit să preia controlul asupra teritoriilor 

recent anexate din Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, precum şi Ţările 
Baltice: Estonia, Letonia şi Lituania, care se remarcau printr-o bogată tradiţie 
religioasă. În noile teritorii conducerea ecleziastică a fost stabilită cu ajutorul ser-
viciilor secrete sovietice. Este elocvent în acest sens raportul primit de Stalin în 
martie 1941 de la V. Merkulov, comisar al poporului pentru Securitatea de Stat a 
U.R.S.S.: „În prezent, pe teritoriile ocupate există biserici autocefale conduse de 
mitropoliţi locali”1.

Se ştie că partidul bolşevic şi-a determinat atitudinea reacţionară faţă de 
religie şi Biserică chiar de la începutul activităţii sale. Însă condiţiile favorabile 
de realizare a politicii ateiste au apărut odată cu cucerirea puterii statale de către 
bolşevici în noiembrie 1917, când guvernarea monopartinică a comuniştilor în 
U.R.S.S. a declarat un adevărat război religiei şi credincioşilor. În perioada regi-
mului comunist, relaţiile dintre stat şi culte erau tratate unilateral, fiind denaturat
adevărul istoric, dar astăzi vedem că se caută aşa zisele „căi de restabilire” a 
relaţiilor dintre partidul de guvernământ şi Biserica Ortodoxă. 

 Toată politica regimului totalitar comunist din U.R.S.S. în ceea ce priveşte 
libertatea religioasă se baza pe ideile marxist-leniniste. Cei care le-au implementat 
în viaţă au fost V. Lenin, L. Stalin, N. Hruşciov ş.a. Politica antireligioasă susţinu-
tă de Lenin era bazată pe concepţia strict ştiinţifică despre lume, ceea ce face ca
partidul proletar să ducă o luptă ideologică consecventă împotriva religiei. După 
el, religia este una din formele asupririi spirituale, de care suferă peste tot masele 
„norodnice” şi ea trebuie declarată o chestie particulară. Statul trebuie să fie inde-
pendent faţă de religie, obştile religioase nu trebuie să aibă legătură cu puterea de 
stat. În documentele oficiale nu trebuie să fie pomenită cutare ori cutare religie a 
cetăţenilor. Nu trebuie date nici un fel de sume de bani din partea statului obştilor 
bisericeşti şi religioase2. Cât priveşte atitudinea faţă de religie şi-a camuflat-o prin
elaborarea principiului de libertate a conştiinţei: „Fiecare om trebuie să fie absolut
liber de a împărtăşi orice religie sau de a nu recunoaşte nici o religie, adică să fie
ateu, aşa cum este de obicei orice socialist. Este absolut inadmisibil să se facă vreo 
deosebire între cetăţeni în ceea ce priveşte drepturile lor în funcţie de convingerile 
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lor religioase”3. În acest context, Lenin face o explicaţie: „Noi cerem ca religia să 
fie o chestiune particulară faţă de stat, dar nu putem în nici un caz să socotim religia
drept o chestiune particulară faţă de propriul nostru partid”4. Astfel, confruntarea 
dintre Partidul Comunist şi religie devenise inevitabilă. Lenin a elaborat un întreg 
program, pe care proletariatul trebuia să-l impună statului contemporan şi Bisericii 
contemporane în cazul cuceririi puterii politice de către comunişti.  

Toată ideologia sovietică contra religiei avea la bază ideile comuniste fun-
damentate pe opiniile şi părerile marilor fondatori ai acesteia. Cu toate că lupta 
puterii de stat împotriva religiei era un lucru pornit din sânul comuniştilor, totuşi, 
ei nu recunoşteau acest fenomen deschis. Ei spun că marxism-leninismul nu 
are nimic comun cu ateismul forţat. Religia este un fenomen social complicat, 
cu rădăcini sociale şi gnoseologice adânci. E de la sine înţeles că interzicerea, 
presiunea administrativă fac parte din arsenalul incompatibil cu lupta contra ideo-
logiei religioase5. Garanţia cea mai importantă şi mai necesară a deplinei libertăţi 
a conştiinţei se asigură prin despărţirea Bisericii de Stat, idee susţinută şi azi de 
„feciorii” şi „nepoţii” lui Lenin. Esenţa despărţirii Bisericii de Stat, conform de-
cretului leninist din 23 ianuarie 1918, consta în faptul că statul nu se amestecă în 
activitatea internă a cultelor şi organizaţiilor religioase, iar ele, la rândul lor, nu 
se amestecă în treburile statului. Activitatea Bisericii şi organizaţiilor religioase  
consta în îndeplinirea cultului, orice activitate de propagandă sau educativă (în 
proporţii ce depăşesc cadrul stabilit de comunităţile religioase) nu trebuie să 
aparţină Bisericii, ea fiind creată şi existentă numai pentru îndeplinirea cultului.

În primăvara anului 1944, Basarabia a revenit la statutul ei impus în 1940. 
Schimbări esenţiale a cunoscut şi Biserica Ortodoxă din R.S.S.M., care a fost 
supusă necondiţionat Patriarhiei Ortodoxe Ruse. Prin conţinut şi prin formă, 
Biserica Ortodoxă era incompatibilă cu regimul comunist, al cărui scop consta în 
excluderea Bisericii din viaţa „sovietică luminoasă”. În conformitate cu ideologia 
comunistă cu privire la religie, a fost instituit un mecanism care dirija activitatea 
antireligioasă. Instituţiile care luptau contra elementelor antisovetice din rândurile 
clerului şi ale credincioşilor din R.S.S.M. se numeau: Consiliul pentru problemele 
Bisericii Ortodoxe Ruse, Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. şi cel al R.S.S.M., 
organele securităţii de stat şi alte structuri6. Cel mai inferior organ care avea cea 
mai mare influenţă asupra populaţiei era Organul Sovietului Raional.

 Astfel, Biserica a fost supusă unui aspru control de stat. În structurile Bisericii 
erau implantaţi agenţi pentru a submina din interior ceea ce au zidit strămoşii 
noştri timp de mai bine de 2000 ani. Agenţii ocupau posturi de conducere în 
ierarhia bisericească. Biserica era ţinută permanent într-o stare de tensiune prin 
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închiderea locaşurilor sfinte şi transmiterea averii acestora organelor sovietice de
propagandă antireligioasă, cum ar fi: presa, radioul, televiziunea, cinematograful,
organizarea de procese judiciare publice, etc7.

Drept „elemente ostile regimului sovietic” au fost consideraţi şi membrii sec-
telor religioase. De aceştia s-au preocupat împuterniciţii Consiliului de Miniştri 
al U.R.S.S. pentru culte din R.S.S. Moldovenească, Consiliul împuterniciţilor 
pentru culte de pe lângă Guvernul R.S.S. Moldoveneşti, Ministerul Securităţii de 
Stat din republică, alte structuri ale statului sovietic şi ale Partidului Comunist8. 
Deseatnikov, împuternicitul Moscovei pentru supravegherea cultelor în R.S.S. 
Moldovenească, a constituit Consiliul Republican al împuterniciţilor, a cărui 
activitate consta în informarea „operativă a guvernului U.R.S.S. privind starea 
cultelor, întocmirea notelor informative”9. 

 Lovitura iniţială dată sectanţilor a fost naţionalizarea caselor de rugăciuni. 
În acest scop, Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. a adoptat câteva directive cifrate: 
nr. 708 de la 9 iulie 1945 şi nr. 956 de la 20 septembrie 1945. Pentru început, se 
preconiza naţionalizarea caselor de rugăciuni a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din 
raioanele Sângerei, Edineţ, judeţul Bălţi, judeţul Chişinău10. Despre rezultatele 
acestei operaţiuni Centrul aştepta informaţii deja de la 5 martie 1946, fapt care 
este confirmat prin corespondenţa de la 13 februarie 1946 a împuternicitului
Moscovei la Chişinău, Deseatnikov, întreţinută cu superiorul său de la Moscova, 
Filicenkov, ultimul cerând ca directivele menţionate să fie executate de urgenţă11. 
Toate aceste organizaţii aveau menirea de a ţine sub control activitatea atât a 
Bisericii Ortodoxe, cât şi a celorlalte grupări religioase.

O parte a documentelor studiate, destul de impunătoare, vizează politica bol-
şevică privind secta „Martorii lui Iehova”. Conform informaţiei de la 16 aprilie 
1947, în R.S.S.M. activau 18 grupuri ale sectei „Martorii lui Iehova” cu un număr 
total de 2 500 de persoane. Majoritatea lor îşi aveau reşedinţa în judeţele Bălţi şi 
Soroca12. Erau şi în alte raioane ale republicii adepţi ai confesiunii, dar numărau 
puţini credincioşi.

Conform informaţiei secrete de la 7 iulie 1949, starea cultelor, excepţie făcând 
doar Biserica Ortodoxă, în R.S.S. Moldovenească se caracteriza astfel: cea mai 
numeroasă confesiune o constituiau credincioşii de rit vechi, care aveau 22 de 
comunităţi ce întruneau 20 000 de credincioşi, după care urmau evangheliştii creş-
tini-baptişti, în număr de 5 065 de persoane, fiind organizaţi în 83 de comunităţi13. 
După aceştia urmau reprezentanţii iudaismului, romano-catolicii, adventiştii de 
ziua a şaptea, molocanii14. Toate aceste confesiuni încercau să reziste partidului 
totalitar comunist, şi duceau o luptă publică antisovietică. 
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La 23 mai 1962, Consiliul de Miniştri al R.S.S.M. a elaborat hotărârea nr. 249 
prin care se stabilea închiderea caselor de rugăciuni din raioanele Străşeni, Taraclia, 
Teleneşti, Făleşti, Floreşti, Cimişlia, Edineţ, Orhei şi Glodeni15. Organele Securităţii 
de Stat din R.S.S. Moldovenească, care aveau misiunea să contribuie la reducerea 
substanţială a numărului de credincioşi, în perioada aprilie 1944 – mai 1946 au 
lichidat 17 organizaţii şi grupuri religioase, arestând 71 de persoane. Argumentele 
securiştilor în lupta cu „elementele ostile” din rândurile feţelor bisericeşti şi ale 
celorlalte culte erau „tendinţa clericilor de a organiza o muncă duşmănoasă în sco-
pul menţinerii, prin intermediul bisericii, a influenţei româneşti asupra populaţiei
religioase şi educării unei atitudini negative faţă de orânduirea sovietică”16.      

Starea în care se afla Basarabia în momentul eliberării de sub jugul regimului
totalitar comunist:

- Parohii lipsite de preoţi, unii se refugiaseră sau se repatriaseră în România, 
alţii au fost omorâţi sau deportaţi.

- Biserici distruse total sau parţial. Au fost incendiate sau distruse Mitropolia 
Veche, Sala Eparhială, etc. Bolşevicii au încercat să incendieze Catedrala Mitro-
politană din Chişinău. Au rămas  fără atribute bisericeşti, fără cărţi de slujbe şi 
icoane. La retragerea trupelor sovietice au suferit mari distrugeri bisericile din 
Bălţi şi din alte localităţi17.

- Locaşuri sfinte devastate: Biserica Buna Vestire, Biserica Grecească, capelele
liceelor „Alecu Russo”, „B.P. Haşdeu” şi  „Sfatul Ţării”, capela Şcolii Normale, 
cea a Liceului Eparhial de fete, etc. Au fost transformate în muzee – capela Li-
ceului de fete „Regina Maria”, în cluburi politice – capela militară de pe lângă 
Închisoarea Centrală, capela fostului Liceu militar, în teatru – frumoasa capelă a 
Seminarului Teologic18.     

- Averi bisericeşti şi imobile eparhiale distruse: Sala Eparhială în care au fost 
sărbătorite mari evenimente istorice, Palatul Mitropolitan, Muzeul Arheologic 
Bisericesc, etc.19 Arhive şi sigilii confiscate.

Însă, în pofida politicii promovate de bolşevici, în teritoriile româneşti au loc
proteste anticomuniste, care denotă viabilitatea spiritului religios al populaţiei, 
Enoriaşii se rugau în continuare şi chiar unii dintre soldaţi şi ofiţeri sovietici
veneau la biserică, fapt pentru care erau pedepsiţi, deseori sentinţa fiind fatală
pentru ei. În anul 1955 au fost făcute 151 de demersuri pentru redeschiderea 
bisericilor, majoritatea lor absolută au fost însă respinse de către oficialităţi sub
diferite pretexte.20  Rezistenţa creştinilor a determinat autorităţile sovietice să-şi 
revadă activitatea în domeniul cultelor şi să recunoască, totodată, unele greşeli 
comise faţă de creştini şi cler. 
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Relatările martorilor oculari, făcute după mai bine de 50 ani, sunt zgudui-
toare. Autorităţile bolşevice au comis multe crime chiar în subteranele Palatului 
Mitropolitan din Chişinău, unde se aflase Consistoriul Bisericesc şi fabrica de
lumânări, iar sovieticii stabiliseră secţia de spionaj a N.K.V.D.- ului. Aici s-au 
găsit şi instrumente de tortură. La fel, s-au profanat şi clădirile Seminarului şi ale 
Facultăţii de Teologie, şcolile bisericeşti etc., toate fiind transformate în închisori
pentru civili, militari, inclusiv preoţi. Majoritatea bisericilor din Chişinău au fost 
transformate în depozite, grajduri, săli de spectacole, cinematografe. Crucile de 
pe turle au fost coborâte, iar cele în relief au fost acoperite cu panouri roşii ce 
reprezentau secera şi ciocanul sau portretele lui Stalin şi Lenin21.

Constituţia R.S.S.M.  din 10 februarie 1941
La 10 februarie 1941, Sesiunea I-a a Sovietului Suprem al R.S.S.M. a adoptat 

Constituţia R.S.S.M., cuprinzând 11 capitole şi 125 de articole. Această lege fun-
damentală nu se deosebea, practic, cu nimic de Constituţia stalinistă a U.R.S.S. 
din 1936, care „reflecta victoria socialismului pe toate liniile”, iar principiile de-
mocratice cuprinse în ea au rămas doar pe hârtie22. În art. 124 al Constituţiei din 
1936 se declară clar despre libertatea conştiinţei, care se exprimă prin libertatea 
exercitării cultelor religioase şi libertatea propagandei antireligioase, recunoscută 
fiind tuturor cetăţenilor.

Constituţia din 1941 are la fundamentul ei bazele   ştiinţifice ale Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice. În privinţa religiei şi bisericii se conduce de teoriile 
ştiinţifice comuniste ale lui C. Marx şi F. Enghels, unde se evidenţiau următoarele
puncte principale:

- „Incompatibilitatea marxismului cu religia;
- Subordonarea luptei cu religia sarcinilor de luptă pentru comunism; 
- Asigurarea libertăţii reale a conştiinţei;
- Unitatea truditorilor, a celor credincioşi şi necredincioşi, lupta pentru 

comunism”23.  
Aceste teorii mai târziu au fost completate de altele noi, ale lui V.I. Lenin, şi 

astăzi le găsim în lucrările „Socialismul şi religia”, „Cu privire la studierea par-
tidului muncitoresc faţă de religie”, „Clerul şi religia”, etc. Toate aceste lucrări 
vorbesc despre una şi aceiaşi idee: „Lupta cu religia este o parte indispensabilă 
a activităţii partidului”. De aici începe lupta aprigă a partidului de guvernământ, 
comunist, cu cultele. De menţionat faptul că sub această plasă cade nu numai 
Biserica Ortodoxă, ci şi toate cultele ce activau în acea perioadă. Începând cu anul 
1940, începe o perioadă în care persecutarea religioasă în ultimile patru secole 
atinge dimensiuni enorme
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    Art.52 al Constituţiei din anul 1941 prevede: „Cetăţenilor U.R.S.S. li se 
garantează libertatea conştiinţei, adică dreptul de a împărtăşi orice religie sau 
de a nu împărtăşi nici una, de a practica culte religioase sau de a desfăşura pro-
pagandă ateistă. Aţâţarea vrajbei şi urii în legătură cu credinţele religioase este 
interzisă”.

Tot prin aceeaşi lege comunităţilor religioase li se interzice să se ocupe cu 
binefacerile, să creeze cooperative, case de întrajutorare, sanatorii şi case de 
odihnă, instituţii culturale şi de tratare, organizaţii sportive ş. a. Toate aceste legi 
şi hotărâri nu s-au văzut niciodată implementate în practică, sau dacă se puneau, 
se interpretau greşit, spre folosul autorităţii. De exemplu, să vedem ce ne scrie un 
comunist despre atitudinea statului faţă de biserică: „La noi biserica este liberă 
şi independentă la îndeplinirea funcţiilor sale de bază de a satisface necesităţile 
religioase ale credincioşilor. Acest drept este respectat cu stricteţe de către legile 
noastre. Împiedicarea îndeplinirii ceremoniilor religioase este calificată de legisla-
ţie ca infracţiune penală. Iar cei vinovaţi sunt supuşi penalizării respective. Este 
categoric interzisă orişice discriminare a credincioşilor”24. Cum putem vorbi des-
pre o asemenea  viaţă religioasă în Basarabia, când tot în acelaşi timp se emit alte 
hotărâri şi dispoziţii amintite mai sus care împiedică la activitatea  cultelor?

În U.R.S.S., Constituţia asigură libertatea deplină a conştiinţei, şi în Moldova 
statul recunoştea fiecărui cetăţean dreptul de a împărtăşi orice religie sau de a nu
împărtăşi nici una, ducând o propagandă ateistă. Iată ce spune „tovarăşul” Stalin 
despre libertatea conştiinţei: „Convingerile religioase sunt treaba fiecăruia.Anume
de atâta am înfăptuit noi despărţirea bisericii de stat. Dar petrecând despărţirea 
bisericii de stat şi proclamând libertatea religioasă, noi totodată am păstrat după 
fiecare cetăţean dreptul de a lupta prin convingere, prin propagandă şi agitaţie
împotriva unei ori altei religii, împotriva oricărei religii”25.  Era evidentă însă o 
contradicţie între principiul libertăţii declarat în Constituţie şi situaţia reală din 
societate. Libertatea săvârşirii cultelor era stăvilită prin forţă, violenţă şi, evident, 
prin propagandă, iar libertatea propagandei antireligioase era susţinută, promovată 
şi chiar impusă la toate nivelurile de către toate instituţiile de stat şi de partid, 
pentru că aceasta era şi este politica statului comunist.

Şcoala este separată de Biserică. Este interzisă propovăduirea şi predarea 
religiei în şcoala de stat şi cea particulară26. Promovarea acestui principiu a atins 
cote maxime. Înlocuirea religiei cu ateismul a afectat procesul de educaţie, îm-
piedicând formarea unei personalităţi unitare. Actul emis era însoţit de o circulară 
a Comisariatului de Justiţie, prin care erau reglementate relaţiile dintre Stat şi 
Biserică. Astfel, bisericile şi casele de locuit ce prezentau interes istoric urmau 
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să fie transmise Comisariatului Învăţământului Public, construcţiile auxiliare şi
proprietatea funciară bisericească trec în proprietatea Statului. Puterea sovietică 
a eliminat din locaşurile sfinte obiectele care, în opinia lor, ofensau sentimentele
revoluţionare ale maselor populare. Prin dispoziţia Comisariatului de Justiţie a 
fost reglementat procesul de închidere a bisericilor şi mănăstirilor. 

În raportul prezentat la Plenara din mai 1977 a Comitetului Central al P.C.U.S., 
Leonid Ilici Brejnev a spus: „…respectarea Constituţiei şi legilor este obligatorie 
tuturor organelor statului şi a persoanelor oficiale, a tuturor organizaţiilor obşteşti
şi cetăţenilor”27. 

Constituţia din 1941 suferă modificări cu acordul Sovietului Suprem al
R.S.S.M., întrunit la data de 11 aprilie 1952. Modificările din 1952 nu le putem
numi majore, deoarece se lichidau ori se înlocuiau nişte cuvinte sau îmbinări de 
cuvinte. Aceste modificări nu au adus nimic pozitiv în domeniul libertăţii religioase
şi a activităţii cultelor, aceste articole au rămas neschimbate.

   Constituţia R.S.S.M. din 15 aprilie 1978
Constituţia R.S.S.M. din anul 1941 a fost în vigoare cu modificările şi com-

pletările respective până în anul 1978, când a fost adoptată o nouă Constituţie 
- Constituţia „socialismului dezvoltat”. 

După demiterea lui Hruşciov şi demascarea cultului personalităţii lui Stalin, 
Brejnev, conducerea sovietică a planificat elaborarea unei noi Constituţii în U.R.S.S.
Astfel, Sovietul Suprem, în 1977, formează Comisia Constituţională şi la 7 octombrie 
1977 se adoptă în unanimitate noua Constituţie a U.R.S.S. În R.S.S.M., Comisia 
Constituţională a fost formată la 14 iulie 1977. Ca şi în celelalte republici, şi la noi 
Constituţia trebuia să fie în conformitate cu cea a U.R.S.S., din care motiv lucrul
asupra proiectului Constituţiei noastre a fost de scurtă durată, reducându-se doar la 
copierea articolelor Constituţiei U.R.S.S., şi, la 15 aprilie 1978, Sovietul Suprem al 
R.S.S.M. a votat în unanimitate noua Constituţie. Structura Constituţiei R.S.S.M. 
din 1978 cuprindea 10 secţiuni, care conţin 19 capitole şi 172 de articole.

Ulterior, Constituţia R.S.S.M. din 1978 a proclamat şi a consfinţit drepturile
politice, social-economice şi personale ale cetăţenilor. Aici, ca şi în Constituţia 
din 1941, lipsea mecanismul real şi garanţiile constituţionale de asigurare a lor 
(în primul rând, drepturile şi libertăţile personale ale cetăţenilor). Drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor erau grav încălcate. Prezentând-se astfel, politica partidului 
comunist, Constituţia întărea un sistem monopartinic, care însemna şi o limitare 
considerabilă a libertăţilor cetăţenilor.

 De la data 27 august 1994, Constituţia R.S.S.M. din 15 aprilie 1978 cu toate 
modificările şi completările ei a fost recunoscută ca fiind caducă.
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  Dispoziţii, hotărâri şi alte norme juridice care reglementau  
activitatea cultelor şi traducerea lor în practică

Legislaţia R.S.S. Moldoveneşti reproducea întocmai prevederile legislaţiei 
U.R.S.S. în materie de culte. Bisericile din R.S.S.M. şi părţile lor componente nu 
dispuneau de personalitate juridică şi nu puteau deţine proprietăţi. Toate bunurile 
cu caracter religios aparţineau statului. Toate normele juridice care reglementau 
activitatea cultelor garantau dreptul de a profesa religia, de a practica cultul, etc, 
însă nici una din ele  nu au fost puse în practică. 

Cel mai de bază act juridic care reflecta opinia membrilor partidului comu-
nist faţă de culte este Constituţia. Prin art. 52 a Constituţiei din 1941, cetăţenilor 
U.R.S.S. li se garanta dreptul de a împărtăşi orice religie sau de a nu împărtăşi nici 
una. Deci, statul, prin Constituţie, asigura conştiinţa religioasă fiecărui cetăţean,
dar de fapt acest drept a rămas scris doar pe hârtie. Iar pe lângă art. 52 mai apar 
şi alte directive, hotărâri şi norme care vin în contradicţie cu Legea Supremă 
– Constituţia. 

Voi încerca să clasific normele juridice referitoare la culte în două grupe:
I - către Biserica Ortodoxă şi cler; II - către  Sectele religioase.

I - către Biserica Ortodoxă şi cler
  1.Una dintre primele hotărâri ale autorităţilor luate împotriva cultelor din 

Basarabia, a fost Hotărârea nr.142-H din13 septembrie 1940 „Despre confiscarea
cărţilor bisericeşti de toate riturile şi ale sectelor religioase”28; aici se menţiona 
că, în conformitate cu art.124, al Constituţiei U.R.S.S. despre separarea Bisericii 
de Stat şi a Şcolii de Biserică, în scopul organizării eficiente a înregistrării actelor
civile în termen de zece zile, preşedinţii comitetelor executive sunt obligaţi să 
organizeze confiscarea tuturor cărţilor duhovniceşti29. În urma acestei hotărâri 
au fost confiscate toate atributele bisericeşti, cărţile de slujbă din 5 mănăstiri
şi 325 de biserici. În unele parohii enoriaşii au opus rezistenţă acestei dictaturi. 
Toate atributele şi cărţile confiscate din mănăstiri şi parohii au fost arse, vândute
sau puse în muzee. Până în prezent statul nu a restituit nici un obiect confiscat
bisericii, şi nici nu ştim dacă va restitui.

2.Hotărârea Prezidiului Sovietului Suprem  al R.S.S.M. din 20 februarie 1941 
„Despre închiderea mănăstirilor şi bisericilor”30, şi altele. Ca să aibă motiv juridic 
de arestarea  unor persoane religioase, li se aduceau nişte învinuiri false, ca de 
exemplu: nesupunere în faţa legilor, întreţinere de legături antisovietice cu alte 
persoane străine, etc.

În acest context se înscriu şi hotărârile semnate de preşedintele Consiliului 
Comisarilor Poporului din R.S.S.M. la 28 noiembrie 1940, care vizau transfor-



LUMINĂTORULNr. 5 57

marea bisericii Seminarului Teologic în Arhiva de Istorie a NKVD-ului31. Acest 
locaş sfânt a avut o soartă dramatică: el a fost prefăcut mai întâi în cămin cultural, 
un loc de distracţii pentru securişti, apoi în Arhivă de Istorie.

La 18 martie 1941 urmează alte hotărâri ale Consiliului Comisarilor Poporului 
al R.S.S.M., semnate de Konstantinov, în conformitate cu care a fost confiscată
tâmplăria, cu tot utilajul, ce aparţinea mănăstirii Căpriana32. Grădina fostei Case 
Duhovniceşti din Chişinău a fost transmisă tinerilor naturalişti de la Palatul Pio-
nierilor33. La 12 aprilie 1941, Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S.M., condus 
de T. Brovko, a aprobat hotărârea cu privire la închiderea bisericii de pe lângă 
spitalul din Costiujeni34. Bisericile închise au fost clasificate drept nerentabile şi
destinate în continuare necesităţilor culturale. 

Prin hotărârea nr. 516-A de la 30 noiembrie 1940, adoptată de Consiliul 
Comisarilor Poporului al R.S.S.M., s-a decis soarta a trei mănăstiri, toate fiind
transmise Ministerului Ocrotirii Sănătăţii35. Conform hotărârii menţionate, mănăs-
tirea Suruceni a fost transformată în spital, mănăstirea Hârjauca a devenit spital 
republican, mănăstirea Curchi a fost transformată în sanatoriu pentru bolnavii de 
tuberculoză, iar biserica de vară a acestei mănăstiri – în cămin cultural. Până la 
1 ianuarie 1941, prevederile hotărârii fuseseră deja executate. 

La 3 decembrie 1946, Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. adoptă hotărârea nr. 2584 
cu privire la impozitarea slujitorilor cultelor36. În conformitate cu decizia menţionată, 
ministrul de Finanţe era obligat să întreţină legătură cu împuternicitul Consiliului 
pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse în R.S.S.M. privind evidenţa slujitorilor 
cultelor şi onorarea impozitelor de către aceştia. Hotărârea a generat nedumeriri 
în rândurile clerului şi ale credincioşilor. Multe biserici şi mănăstiri au renunţat la 
proprietatea funciară pe care o deţineau, deoarece impozitele întreceau veniturile. 

La 17 martie 1959, Consiliul de miniştri al R.S.S.M. a adoptat hotărârea 
nr. 96, semnată de preşedintele Consiliului de Miniştri al R.S.S.M.37. Această 
hotărâre prevedea revizuirea taxelor de asigurare pentru mănăstiri şi biserici, 
stabilite în anii 1945 – 1948, după tarifele din 1939, fiind considerate învechite.
Iar Ministerul Gospodăriei Comunale era obligat să stabilească noi tarife. Potrivit 
acestei hotărâri, cheltuielile de asigurare trebuiau să fie suportate de către enoriaşii
mănăstirilor şi bisericilor. 

II - Către sectele religioase 
Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. pentru naţionalizarea caselor de rugăciuni a 

adoptat câteva hotărâri, anume: nr. 708 de la 9 iulie 1945 şi nr. 956 de la 20 septembrie 
194538. Pentru început, se preconiza naţionalizarea caselor de rugăciuni a adventiştilor 
de ziua a şaptea din raioanele Sângerei, Edineţ, judeţul Bălţi şi judeţul Chişinău. 
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În informaţia prezentată de Mordoveţ, ministrul Securităţii de Stat al R.S.S.M., 
la 1 august 1949, cu privire la atitudinea ostilă, făţişă, a „elementelor” bisericeşti 
şi sectare faţă de măsurile adoptate de organele de partid şi sovietice, anume 
despre dislocarea contingentului cu destinaţie specială, argumentele ministru-
lui erau următoarele: „Efim Puntea, membru al sectei „Martorii lui Iehova”
din raionul Briceni, a declarat că „se aşteaptă o mobilizare pentru un eventual 
război”39. Preotul bisericii de rit vechi din Bender, Macarie Tihonov, le vorbea 
cunoscuţilor săi că „deportarea din anul 1949 are puncte de tangenţă cu relaţiile 
dintre Anglia, S.U.A. şi U.R.S.S., explicându-le că primele i-ar fi cerut Uniunii
Sovietice să-şi treacă administrarea la est de Nistru, altfel relaţiile dintre ele se 
vor agrava”40. Aceeaşi persoană insuflă teamă şi neîncredere în discuţiile sale cu
Ivanov, starostele bisericii. Inochentistul Puşcaş din satul Cobusca Nouă, raio-
nul Bulboaca, după afirmaţiile lui Mordoveţ, vorbea despre legătura valului de
deportări din vara anului 1949 cu pregătirile pentru un nou război, argumentele 
lui fiind următoarele: cooperativele de consum sunt golite, ceea ce înseamnă
că sovieticii se evacuează din Moldova şi că în Uniunea Sovietică poporul este 
nemulţumit de puterea sovietică, atitudine care va duce la schimbări esenţiale. 
Ministrul menţiona că unele „elemente sectare au început să-şi vândă averea şi 
să-şi schimbe locul de trai”41.

La 3 martie 1951, Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. a adoptat hotărârea, iar 
la 5 martie, Ministerul Securităţii de Stat al U.R.S.S. a emis ordinul nr. 00193 
cu privire la deportarea  din R.S.S.M. a 700 de familii considerate membre ale 
sectei „Martorilor lui Iehova”, cu un număr total de 2 480 de persoane42. Nu trece 
mult timp şi Consiliul de Miniştri al R.S.S.M., la 24 martie, adoptă hotărârea 
„Cu privire la confiscarea şi vinderea averii persoanelor deportate de pe teritoriul
R.S.S.M.”43.

La 5 noiembrie 1959,  Comitetul Securităţii de Stat din U.R.S.S. a emis ordi-
nul nr. 00458, în conformitate cu care Comitetul Securităţii de Stat din R.S.S.M. 
a elaborat un plan detailat de sistare a activităţii sectei clandestine „Martorii lui 
Iehova”44. O componentă a planului elaborat prevedea şi folosirea serviciului 
de spionaj pentru distrugerea sectelor din interior, prin organizarea unor situaţii 
de conflict, crearea unor contradicţii, prin provocarea neîncrederii, pentru ca, în
consecinţă, acestea să se autodizolve.  

Din anul 1922 până la 1977, când a fost adoptată Legea despre culte, în Repu-
blica Moldova era în vigoare „Regulamentul cu privire la asociaţiile religioase din 
R.S.S. Moldovenească”45. Regulamentul era format din 52 de puncte şi reglementa 
regimul juridic al cultelor religioase, activitatea acestora, precum şi situaţia juridică 
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a bunurilor bisericeşti. Regulamentul repeta cu fidelitate toate reglementările cele
mai importante privind cultele cuprinse în legislaţia Rusiei sovietice.

Potrivit documentului, colectivele cu scop religios se numeau asociaţii religioa-
se şi erau de două feluri: comunităţi religioase şi grupuri de credincioşi. Criteriul 
de determinare a felului asociaţiei era cel numeric. Prin comunitate religioasă se 
înţelegea o asociaţie locală de cetăţeni de aceeaşi credinţă, care cuprindea nu mai 
puţin de 20 de membri, iar prin grup religios se înţelegea o asociaţie de cetăţeni de 
aceeaşi credinţă, care nu puteau forma o comunitate religioasă, dat fiind numărul
prea mic de membri pe care-i avea. Regulamentul   nu   spunea   nimic   despre 
personalitatea juridică a asociaţiilor religioase.

Regulamentul  prevedea  posibilitatea  închiderii  oricărei biserici, retragerea 
bisericii din posesia comunităţii religioase din diferite motive: pentru „necesităţile 
statului  şi  ale  societăţii”, anularea înregistrării asociaţiei religioase etc. Retra-
gerea bisericii din posesia comunităţii avea loc printr-o decizie a Consiliului de 
Miniştri al U.R.S.S., adoptată în baza prezentării făcută de Consiliul  de  Miniştri  
al R.S.S. Moldoveneşti. Închiderea unei biserici pe baza unei decizii a Consiliului 
de Miniştri al U.R.S.S. era operată efectiv de un reprezentant al comitetului exe-
cutiv raional   sau  orăşenesc,  însoţit  de  un   funcţionar  al  direcţiei financiare 
a  acestui  comitet  executiv  şi  reprezentanţii  altor instituţii de stat, în prezenţa 
reprezentantului comunităţii religioase. După închiderea bisericii, bunurile reli-
gioase erau transmise Ministerului Culturii al R.S.S. Moldoveneşti.   

La 28 iunie 1940, când Armata Sovietică a intrat în Basarabia, aici funcţionau 
1090 de biserici ortodoxe, 28 de mănăstiri, slujbele religioase erau oficiate de 
către 1042 de preoţi, 19 diaconi, 1099 de cântăreţi46. Potrivit unei statistici oficiale,
publicate în 1943, în Basarabia rămăseseră doar 526 de preoţi47. Astfel, în viaţa 
bisericii basarabene au intervenit schimbări radicale.

Este evident că, prin activitatea antireligioasă promovată de partidul comunist 
şi realizată de agenţii GPU şi de membrii de partid, credincioşii erau constrânşi 
prin diverse metode să se dezică de credinţă. Enoriaşilor le era interzisă colectarea 
mijloacelor pentru reparaţia locaşurilor sfinte, Biserica era impusă la impozite
faţă de Stat, iar statul nu aloca mijloace pentru întreţinerea acestora. Astfel de 
situaţii erau create intenţionat pentru ca locaşurile sfinte să ajungă într-o stare
deplorabilă, motiv pentru care să fie demolate. Totodată, la elaborarea planurilor
de reconstrucţie a locaşurilor nu se ţinea cont de edificiile bisericeşti, nici chiar de
cele care reprezentau vechi monumente de arhitectură, capodopere de artă, care se 
aflau pe teritoriul inclus în proiect. Dimpotrivă, planurile de reconstrucţie a unor
localităţi serveau drept pretext pentru a dărâma clădirile bisericeşti.   
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Imediat după anul 1991, după proclamarea independenţei Republicii Moldova, 
începe o nouă perioadă de dezvoltare în masă a cultelor. Atunci ele nu mai erau 
constrânse nici de partidul de guvernământ, nici de legislaţia în vigoare şi nici 
de autorităţile de stat. Acum sectele profită de cetăţenii nevoiaşi, în schimbul
alimentelor făcându-i să renunţe la propria religie.

Legea nouă adoptată pentru Culte la data de 24 martie 1992, cu  nr. 979- XII, 
şi „Regulamentul provizoriu cu privire la înregistrarea părţilor componente ale 
cultelor”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 758 din 13 
octombrie 1994, prevedeau toleranţa tuturor cultelor care erau înregistrate pe 
teritoriu, cât şi a celor care urmau să fie înregistrate.

Imediat după ’91, basarabenii cu situaţii materiale precare au fost atraşi de fel 
de fel de religii şi culte care s-au întrecut în oferte, majoritatea alimentare, pentru 
a atrage cât mai mulţi adepţi. În schimbul câtorva conserve sau a unei perechi de 
pantofi, basarabenii săraci renunţă la religia în care au fost botezaţi, trecând la o altă
credinţă doar pentru a duce un trai cât de cât decent. S-a ajuns la diferite situaţii, 
ca de exemplu: încep a se construi cât mai multe case de rugăciuni, aproape în 
fiecare raion în decurs de jumătate de an. Mai mult ca atât în Chişinău, Biserica
Baptistă din Republica Moldova fondează un Centrul Medical „Emanuil”, unde, 
indiferent de etnie şi religie, celui venit i se acordă gratuit medicamente, dacă 
acestea se găsesc pe o reţetă. 

Pr. Viorel COJOCARU
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Interferenţe spirituale  

Mateevici al meu...
Sava Pânzaru  

Valorificarea critică şi istorico-literară a operei lui Alexei Mateevici am
început-o pornind de la traducerile poetice făcute de el, pentru că, în contextul 
politic de la începutul anilor ‘60 ai secolului trecut, nu era posibil să abordezi 
creaţia lui în alt aspect. Deci, în 1962, la o conferinţă a tinerilor cercetători, 
prin ceea ce am vorbit, am reuşit să risipesc opinia promovată până la aceasta 
de unii savanţi, bunăoară, de Mohov, Berezneakov şi alţii, cum că în timpul 
studenţiei la Academia Teologică de la Kiev, între anii 1910-1914, Mateevici 
ar fi trecut printr-o criză, din care cauză nu era capabil să scrie, de aceea s-a
şi apucat de traduceri. Această opinie eronată a jucat un rol negativ, aş zice, 
chiar dăunător, prezentând în mod greşit, se prea poate, chiar intenţionat greşit, 
activitatea lui Alexei Mateevici. Prin cercetările pe care le-am efectuat timp 
de doi ani până la acea conferinţă şi  despre care am vorbit în cadrul ei, am 
reuşit să le demonstrez  celor prezenţi că, la Kiev, Alexei Mateevici n-a avut 
nici o  stare de criză. Pur şi simplu, nimerind în alt mediu, - şi  lingvistic, şi 
uman, - studentul teolog de la Chişinău s-a  restructurat, am putea spune, s-a 
remodelat interior, s-a  maturizat. În această stare, cu un alt nivel de maturitate 
a  gândirii, era firesc să simtă necesitatea de a găsi noi  modalităţi de manifes-
tare a personalităţii sale, de autoafirmare  chiar. Astfel, a ajuns la traduceri,
alegând pentru această  preocupare o poezie cu un profund conţinut religios 
şi  filosofic, apropiat de propria lui viziune asupra lumii. A tradus din poezia
mai multor clasici ruşi - bunăoară, “Dumnezeu”  de Derjavin, “Rugăciunea” 
de Lermontov, “Mântuitorul” de A.  Tolstoi, “Hristos au înviat” de Fet etc. 
- găsind în această  preocupare un teren foarte bogat, divers, fertil, pe care l-a  
“lucrat” fără nici un dicţionar, ajutat doar de propriul talent  scriitoricesc. Pe 
deasupra, despre Mateevici s-ar putea afirma  că era un om contopit organic
cu credinţa în Dumnezeu, faptul în  cauză punându-şi pecetea pe tot ce a făcut 
el, inclusiv pe  calitatea traducerilor poetice.  Cu regret, după acea conferinţă, 
împrejurările mi-au impus spre  cercetare alte teme. În 1981, am plecat într-o 
deplasare la  Sankt-Petersburg, pe atunci Leningrad, să lucrez în arhivele de  
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acolo, datorită cărui fapt am făcut cunoştinţă cu un muzicolog  de la Kiev. Chiar 
din primele discuţii, i-am spus că în oraşul  dumnealui au făcut studii laice şi 
ecleziastice mulţi  basarabeni, iar cel mai cunoscut dintre aceştia a absolvit 
în  1914 Academia Teologică. Dumnealui era sigur că am fost la Kiev  şi am 
făcut cercetări, iar aflând că nu, nu am fost şi nu am   cercetat, nici eu şi nici
altcineva din Moldova, m-a privit  uimit, eu simţindu-mă cu totul ruşinat... 
Mi-am zis atunci în  sinea mea că termin ceea ce fac şi, revenind la Chişinău,  
neapărat încerc să cer o deplasare la Kiev direcţiei  Institulului de Filologie 
al Academiei, al cărui colaborator  eram atunci şi continui să fiu până acum. 
Coincidenţa este uluitoare, o pot explica doar prin faptul că aşa a vrut Dumne-
zeu. Chiar atunci şi chiar acolo, la Leningrad,  în următoarele zile de cercetare 
în arhive, fără să o caut, am  dat de o informaţie - în “Kievskie eparhialinîie 
novosti” - că  Alexei Mateevici a susţinut teza de candidat în teologie cu tema  
“Concepţia filosofică şi religioasă a lui Fechner”, fiind chiar indicaţi referenţii
şi oponenţii. Doar cei ce se ocupă şi ei de  cercetări ar putea să înţeleagă ce 
sentimente am trăit în acele  clipe...  La moment, n-aveam cu cine vorbi, cui 
îi împărtăşi  bucuria şi, fiindcă nu se putea să nu i-o spun cuiva, i-am  spus-o
unei lucrătoare a arhivei, care nu ştiu dacă a înţeles  profunzimea trăirii mele, 
dar m-a ascultat cu multă indulgenţă.  La Chişinău, spre norocul meu, bucuria 
mi-a fost înţeleasă în  mod adecvat şi Simion Cibotari, directorul de atunci al  
institutului, care mi-a acceptat deplasarea jinduită.  Şefa Arhivelor Centrale 
ale Ucrainei, văzându-mi - tot întâmplător! - amărăciunea că nu am găsit la 
ei nimic despre teza lui Mateevici, m-a sfătuit să merg la arhivele bibliotecii 
Academiei de Ştiinţe; poate, în fondul ei de manuscrise, dau peste ceva. 
Dacă nu găsesc nimic nici acolo, a zis tot dumneaei,  înseamnă că lucrarea 
s-a pierdut în timpul primului război  mondial.  Şi de data aceasta, cu sigu-
ranţă, lucrurile iarăşi s-au făcut  după voia lui Însuşi Dumnezeu. La academia 
kieveană am găsit în  cartotecă informaţia necesară, dar funcţionara de acolo 
mi-a  temperat entuziasmul, spunându-mi că asta nu e o garanţie sută  la sută; 
se poate întâmpla ca, pe parcursul vremii, manuscrisul  să fi dispărut. Totuşi,
până la urmă, acesta s-a găsit! Un  foliant cu 803 pagini: Alexei Matveevici,  
Religioizno-filosofskoe mirosozerţanie Fehnera. Ziua de lucru la  arhivă era 
pe sfârşite, dar doamnele lucrătoare nu mi-au spus  nici un cuvânt. Probabil, 
văzându-mi expresia ochilor, mi-au  înţeles bucuria şi au rămas la serviciu 
peste program. Mi-au dat  manuscrisul în mâini, eu l-am luat, am îngenun-
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cheat, începând să  lăcrămez şi să-l sărut... Pentru mine, după cum am zis, era 
un  dar de la Dumnezeu. Eram primul cercetător din Moldova care  vedea şi 
ţinea în mâini o lucrare în original a lui Mateevici...  La început, am încercat 
să fac un volum în mod separat. Întâmplător, am atins tema într-o discuţie 
cu Efim Levit, colegul meu de institut, ştiindu-l interesat şi pe dumnealui de
personalitatea lui Mateevici. Ne-am amintit de cercetătorul  ieşean Ion Nuţa, 
care în 1987 editase la Iaşi un volumaş de  Mateevici, intitulat “Scrieri”. Am 
hotărât să-l contactăm, să-i  propunem o colaborare. Spre bucuria noastră, a 
acceptat-o. Ne-am  luat fiecare “parcela” şi... ne-am apucat de lucru. Mie mi-au 
revenit lucrările în limba rusă, fiindcă, din cei trei, eu  cunoşteam cel mai bine
această limbă, în plus, făcusem şi  cercetări. Printre altele, scrierile în limba 
rusă ale lui  Alexei Mateevici le-am găsit pe toate în arhivele Academiei de  
Ştiinţe a Moldovei, în vechea revistă “Kişiniovskie eparhialinîe  novosti”. Nu 
va fi din partea mea o lipsă de modestie dacă voi  spune că a fost o trudă grea.
Dar, peste câţiva ani, în 1993, la  Editura “Ştiinţa” din Chişinău, în colecţia 
“Moştenire”, au  apărut operele lui Alexei Mateevici în două volume, rodul 
muncii  umilei mele persoane, precum şi a colegilor cercetători Efim  Levit
şi Ion Nuţă. Astfel, fie şi cu mare întârziere, autorului   “Limbii noastre” i s-a
oferit locul ce-l merita demult... Cât mă  priveşte, prin Mateevici, munca mea 
de cercetător a căpătat şi  ea o anumită valoare. Sper, valoare de o anumită 
importanţă.

 

La 8 septembrie curent, istoricul literar, doctor habilitat Sava   
Pânzaru a împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani. Felicitări şi  
urări de sănătate şi succese în cercetări din partea  “Luminăto-
rului”! Rămânem în aşteptarea studiului “Mateevici şi  “Lumi-
nătorul”, pe care, după câte ştim, savantul îl  dtfinitivează într-o
variantă de revistă şi pe care îl vom  insera cu multă bucurie în 
paginile publicaţiei la care  Mateevici a colaborat fructuos. 
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