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Întâlniri [i tr\iri

Întâlnirile memorabile, prieteniile adev\rate, acestea sunt, pân\ la urm\,
averea cea mai de pre] cu care se înf\]i[eaz\ fiecare în fa]a lui Dumnezeu.
Câte întâlniri împlinite a realizat!… Întâlniri la care Hristos s\ fi fost prezent
într-un fel sau altul, oricât de discret. C\ci lui Dumnezeu îi place discre]ia,
nu t\mb\l\ul. Aceste întâlniri pot fi de multe feluri. 

Uneori înso]esc îndelungi con-vie]uiri [i/sau prelungi con-vorbiri. Ad\st\ri
paradiziace! Poate s\ fie a[a, dar nu neap\rat. C\ci, alteori sunt întâlniri fulgurante,
care se realizeaz\ printr-o privire, printr-un cuvânt, printr-un gest. Numai te
încruci[ezi (iat\, un cuvânt care-[i trage obâr[ia din cruce!) cu cineva, schimbi
eventual câteva cuvinte sau numai un surâs, [i asta înseamn\ ceva pentru tine,
adaug\ ziditor, poate chiar salvator, pentru momentul acela. Poate s\ fie în
ele atâta d\ruire, atâta bun\voin]\, atâta ging\[ie, încât reciproc\ rodirea lor
s\ fie numai bun\ de tezaurizat, s\ atârne greu în traista împlinirilor tale, cu
care te înf\]i[ezi întru bun\ primire în fa]a lui Dumnezeu. S\ atârne mai greu
decât convie]uiri de ore, de zile [i de ani. Te urm\re[te toat\ via]a imaginea
lui, întâlnirii aceleia, tr\irea pe care ai avut-o atunci… 

Minunat este c\ te po]i întâlni, în anumite situa]ii, cu sfin]i, chiar. Nu
din aceia din sinaxare, ci din cei vie]uind lâng\ tine, în aceast\ lume [i în acest
timp. Sunt câ]iva din cei înf\]i[a]i în galeria de portrete din aceast\ carte despre
care m\rturia mea, f\r\ ezitare, aceasta este: „Sunt sfin]i!” 

Prin toate aceste întâlniri î]i vorbe[te Dumnezeu, te întâlne[ti [i cu El.
Pentru ele merit\ s\ tr\ie[ti, fie ele de o clip\ sau de via]\ îndelungat\. Din
lumina [i ardoarea lor te hr\ne[ti vital [i o po]i r\spândi mai departe.  

Suntem cu cartea aceasta ca într-o expozi]ie retrospectiv\ de portrete…
Afl\m în ea varii alc\tuiri: schi]e, crochiuri, desene, acuarele, pânze mai compuse,
tablouri mai ample… Cele mai multe au mai fost expuse… Cu alte cuvinte,
publicate cu diferite prilejuri. Sunt portrete de oameni care, îndeob[te, au
însemnat ceva pentru societate, cel mai adesea pentru Biseric\. Dar nu totdeauna.
La o privire atent\ sunt,  realmente, „de la vl\dic\ pân\ la opinc\”, adic\ de
la patriarhul ecumenic pân\ la simpli ]\rani. Din unele puncte de vedere, cei
din urm\ pot fi la fel de pre]io[i [i de importan]i în privirea str\v\z\toare a
lui Dumnezeu ca [i cei dintâi. To]i sunt oameni cu care am fost, la un moment
dat, într-o împreun\ inspirare. Oricum, au însemnat ceva, înso]indu-m\ pe
Cale, ad\ugând bunei existen]e.  

Portretele zugr\vite au venit în urma a diferite împrejur\ri: prezent\ri,
de cele mai multe ori înso]ind interviuri, anivers\ri, dar mai adesea evoc\ri,
dup\ moartea unor persoane dragi, prefe]e, prezent\ri ale unor autori, vorbiri
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la vernisaje… Unele au fost solicitate anume de vreo redac]ie sau de vreo persoan\,
altele impuse de o situa]ie sau de alta. Ele (re)prezint\ felurite situ\ri [i felurite
raport\ri. Cât despre mine, eu sunt locul lor geometric, în teritoriul unei
geometrii a persoanei, spirituale, dezvoltate în duh de întâlnire, de oglindire. 

Am sim]it nevoia s\ strâng toate aceste zugr\viri ca într-un album de familie.
Sunt fotografii mai clare, fotografii mai estompate... Oricum, ele sunt urmarea
unor întâlniri [i a tr\irilor pe care le-au indus. Au fost, totodat\, [i acte de
cunoa[tere, în care m-am sim]it mereu frumos implicat, admirativ, inspirator,
încurajator. Al\turi de ace[ti oameni m-am sim]it mai cu  rost pe lumea aceasta.
Chiar dac\ de unii m\ leag\ o duio[ie mai mare, o împreun\ c\l\torire mai
îndelung\, tuturor le sunt recunosc\tor. Mi-au jalonat în chip fericit parcursul
vie]ii. Parcurgând cuprinsul lucr\rii, po]i avea impresia unui soi de pomelnic.
În fond, asta [i este! Desigur, sunt mul]i al]i oameni foarte importan]i pentru
mine [i extrem de dragi mie care nu apar, pentru c\ nu a fost prilejul care s-o
solicite… Pentru unii poate c\ va veni totu[i, într-o bun\ zi, îndemnul, fie el
exterior sau l\untric. Al]ii vor r\mâne, în mod sigur, „scri[i” numai în inima
mea… Port n\dejdea împlinirii în alt\ lume a ceea ce a r\mas numai pornit
aici, a unei împreun\-locuiri ve[nice la loc de tihnit\ împlinire, în preajma lui
Hristos, prin El, a Sfintei Treimi. 
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Sfântul Apostol Toma 
(6 octombrie) 

Simpaticul nostru Apostol Toma*

Dac\ Petru este „verhovnicul” Apostolilor (dup\ o exprimare mai veche
în limba liturgic\ a românilor), dac\ Andrei este întâiul chemat (Ioan 1, 40),
dac\ Ioan este „ucenicul cel iubit” (Ioan 13, 23; 21, 20), dac\ Iacov cel Mare [i
Ioan al lui Zevedeu erau „fiii tunetului” (Marcu 3, 17) [i, în fine, dac\ fiecare
apostol va fi avut o calitate a sa mai pregnant\, un dar, un talant anume,
Toma este, probabil, între Apostoli, cel mai simpatic în felul lui. Chiar [i în
binecunoscuta expresie „Toma necredinciosul”, spus\ cel mai adesea sub forma
„M\i, tu e[ti Toma necredinciosul”, pe lâng\ o anumit\ mustrare, se simte o
fireasc\ în]elegere, o evident\ duio[ie chiar. Dar cunoa[terea celor mai mul]i
în leg\tur\ cu Toma nu trece dincolo de aceast\ sintagm\, [i ea interpretat\
oarecum „dup\ ureche”.

Apostolii au fost chema]i de Hristos, dup\ cum se [tie, doi câte doi, mai
întâi cele dou\ perechi de fra]i dup\ trup (Andrei [i Petru, Iacov [i Ioan),
apoi ceilal]i. Toma, c\ruia i se spunea [i „Geam\nul”, a fost chemat împreun\
cu un fost vame[, cu Matei (Matei 10, 3; Marcu 3, 18; Luca 6, 15).

Cele mai semnificative lucruri despre Toma le afl\m din Evanghelia lui Ioan.
Portretul Sfântului Toma este pe cât de surprinz\tor, pe atât de seduc\tor.

Toma este, f\r\ îndoial\, unul dintre cei mai entuzia[ti apostoli. Pe când Iisus
se ducea s\-l învie pe Laz\r, dup\ ce cu pu]in înainte le vorbise Apostolilor
despre propria moarte, Toma este cel care, într-un avânt aproape inexplicabil
[i incredibil, le spune tovar\[ilor s\i: „S\ mergem [i noi s\ murim cu El!”
(Ioan 11, 16). Ar fi de observat c\ înainte de a fi p\truns\ de teologia subtil\
[i rafinat\ a scrierilor ioanice [i pauline, Biserica s-a ridicat [i s-a înt\rit prin
aceast\ urmare de c\tre cre[tinii primelor veacuri a îndemnului lui Toma de a
muri cu Hristos. Nu cu o moarte simbolic\, cum facem noi (dac\ [i cât o facem),
cel mai adesea, ast\zi, ci cu o moarte real\, dramatic\, imolatoare. F\r\ mul]imea
de martiri ai acelor vremuri, poate c\ valul adversit\]ilor istorice [i religioase
ar fi reu[it s\ m\ture, în mare m\sur\, cre[tinismul de pe arena religioas\ a lumii.
Peste veacuri, pân\ ast\zi, r\sun\ ca prob\ suprem\ de cre[tinism asumat nu
alt cuvânt de Apostol, oricât de minunat ar fi el, ci acela al lui Toma: „S\
mergem [i noi s\ murim cu El!”. Aici se afl\, în esen]\, toat\ mistica cre[tin\, [i
cea a lumii, [i cea a P\rin]ilor pustiei, [i cea a sc\rii valorilor, [i, în general, a
întregii comunic\ri reale [i totale cu Dumnezeu.

* În Alfa [i Omega, supliment de spiritualitate cre[tin\ al jurnalului Cotidianul, Bucure[ti,
Anul V, nr. 4 (42), 12 aprilie 1996.
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el se afla mereu în misiune. În avântul lui, alege locuri de misiune mai dep\rtate
de „lumea veche” [i mai dificil de evanghelizat. Ve[tile ajung mai greu la el,
iar când, în sfâr[it, vine, prima lui grij\ este ca s\ se încredin]eze, s\ fie un martor
la prima mân\, nu la a doua, s\ poat\ m\rturisi „am v\zut, am atins cu mâna
mea”, nu „am auzit c\”, „mi s-a spus c\”. Acest lucru intra în datoria lui de
Apostol deplin.

Atitudinea lui Toma, tocmai ea, a ajuns normativ\ pentru Biseric\. Toma
nu „crede pe cuvânt”, pentru el nu sunt suficiente probe de genul trecutului
prin u[ile încuiate. Proba pe care o caut\ el nu este o prob\ de putere, ci o
prob\ de iubire. El vrea s\ ating\ r\nile care sunt expresia [i urmarea jertfei
din iubire de oameni a lui Hristos. El [tie c\ proba puterii poate fi în[el\toare.
Ceea ce nu poate imita diavolul [i cei ce se folosesc de puterile lui este iubirea.
„Dumnezeu este iubire” – va m\rturisi Apostolul mezin (1 Ioan 4, 16).

Pân\ ast\zi, oricând a fost vorba de a se primi o formulare nou\ în Biseric\,
oricând un p\rinte, chiar dintre cei mai îmbun\t\]i]i, are un gând nou, o „viziune”
spectaculoas\, se cerceteaz\ îndelung, pentru a se convinge c\ nu este o ispit\.
Prima reac]ie trebuie s\ fie de respingere. Chiar [i p\rin]ii cei mai duhovnice[ti,
contrar unor opinii comune, sunt confrunta]i cu mari ispite (vezi, de pild\,
celebrul tablou al lui Grünewald cu Sfântul Antonie cel Mare). Toma [tie despre
credin]\ c\ nu este oarb\, c\ ea presupune [i o încredin]are (în-credin]are –
de subliniat, din nou, uimitoarele valen]e teologice ale limbii române). Se
intr\ în credin]\, în cele din urm\ ea trebuie s\ reprezinte un act de alegere [i
adeziune liber\. E un teritoriu al fiin]ei integrale.

Nu îndoiala reprezint\ statura duhovniceasc\ constitutiv\ a lui Toma
(„credincioas\ necredin]a ta” – cânt\ Biserica pentru el), pentru c\, de îndat\
ce are probele întâlnirii cu Hristos înviat, nu ezit\ s\-L recunoasc\ cu un
entuziasm ce ar putea fi caracterizat drept exploziv: „Domnul meu [i Dumnezeul
meu!” (Ioan 20, 28). Siguran]a lui este total\, neumbrit\ [i molipsitoare pân\
în ziua de ast\zi [i pân\ la sfâr[itul veacurilor. „Necredin]a cea de suflet pierz\toare
tuturor o vindec\ necredin]a ta, fericite”, m\rturise[te Biserica în cântarea ei
(întreg Canonul Sfântului din Minei este de o infinit\ poezie [i înc\rc\tur\
teologic\). Pân\ s\ ajungem ferici]i cei ce credem f\r\ s\ fi v\zut (Ioan 20, 29),
trebuiau s\ fie ei, martorii care au v\zut [i au atins.

Prin Toma [tim cam ce ar putea fi trupurile noastre înviate, cele care se
seam\n\ fire[ti, p\mânte[ti, [i învie cere[ti, duhovnice[ti (1 Corinteni 15,
40-44). {tim c\ ele vor purta ca semne ale biruin]ei r\nile iubirii [i d\ruirii
noastre pentru ceilal]i [i pentru Dumnezeu.

De altfel, datorit\ aceleia[i „curiozit\]i” a lui Toma, Apostolii au deschis
mormântul Maicii Domnului [i au putut constata cu uimire [i bucurie mutarea
ei cu trupul în cer.

Fuga de p\relnic [i de n\luciri l-a împins probabil, pe Apostolul Toma
pân\ în India, la oamenii aceia pentru care Dumnezeu era iluzoriu, o idee
întortocheat\ [i abil construit\, bazat\, ce e drept, pe o atent\ observare a vie]ii
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
(26 octombrie) 

Sfântul care înmiresmeaz\ toamna*

Numele de Dumitru mi-l evoc\ instantaneu pe P\rintele Dumitru St\niloae,
una dintre rodirile cele mai minunate cu care a binecuvântat Dumnezeu p\mântul
românesc, binecuvântare destul de ignorat\, raportat la plin\tatea ei. Va trece
o vreme mai îndelungat\ sau mai scurt\ (lucrul acesta nu are importan]\
absolut\, Dumnezeu va veghea asupra lui) [i, atunci când timpul se va plini,
P\rintelui i se va recunoa[te, probabil, ad\ugarea la salba de Sfin]i Dimitrie
care împodobe[te Biserica. 

Numele de Dimitrie (varianta cu iz bisericesc) sau Dumitru (varianta popular\)
mo[tene[te pe anticul Demétrios, [i spune [i el despre capacitatea de preluare,
de p\strare [i de primenire a cre[tinismului, care-[i însu[e[te [i adaug\ tot ceea
ce avea bun lumea veche.

Dumitru este, al\turi de alte câteva, unul dintre acele nume cu mare
folosin]\ pân\ relativ de curând la români, pe care [i-l poate afla mai fiecare
în genealogia apropiat\, a[adar f\r\ s\ r\scoleasc\ prea mult. Din p\cate,
ast\zi sunt tot mai pu]ini cei care pun copiilor sau finilor lor acest nume, cu
rezonan]\ pl\cut aspr\, atât de b\rb\teasc\. 

Poate ar trebui amintit [i faptul c\, datorit\ tocmai desei folosin]e, acest
nume, diminutivat, a devenit acela al unui personaj creat de Ion Luca Caragiale,
ajuns aproape legendar [i considerat de mul]i reprezentativ pentru arealul mic
burghez bucure[teano-ploie[tean (sau chiar „reg\]ean”): Mitic\! 

Ca [i în cazul Sfântului Gheorghe, pentru Sfântul Dimitrie domin\ repre-

zentarea în chip de cavaler. Lucrul acesta este evident [i în cazul icoanelor ]\r\ne[ti1.
De altfel, Sfântul Dimitrie face pereche bun\ cu Sfântul Gheorghe. În

rug\ciunile de invocare ale Bisericii noastre ei sunt totdeauna pomeni]i împreun\,
în capul cetei marilor mucenici. {i adev\rul este c\ multe sunt asem\n\rile
dintre ei. Amândoi au tr\it în aceea[i perioad\ istoric\ (la sfâr[itul veacului al
III-lea [i începutul celui de-al IV-lea), amândoi au fost de foarte tineri c\petenii
militare apreciate, amândoi s-au afirmat prin curaj [i m\rturisire f\r\ preget a
credin]ei lor, suportând martiriul în timpul aceleia[i perioade de mare prigoan\
anticre[tin\, datorat\ împ\ra]ilor (augu[tilor) Diocle]ian [i Maximian, amândoi se
bucur\ de o mare cinstire, atât din partea Bisericii (având prev\zute de tipic

1 * În Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Ed. light&gabrielmedia [i
Muzeul }\ranului Român, Bucure[ti, 2004.

1 În leg\tur\ cu înso]irea omului cu calul, a se vedea în textul din aceast\ carte
„}\ranul” Cavaler. 
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sunt o r\m\[i]\ a paradisului pierdut [i o arvun\ a paradisului a[teptat. Mirul
este sintez\ [i esen]\, pecete [i uleiere mesianic\ spre jertfire de sine izb\vitoare.
Mireasma este purt\toare de transfigurare. Cum spune o cântare din Canonul
Sfântului: „Mirul cel mai lucr\tor decât focul, Dimitrie, ajungând la toat\ Bi-
serica, curge, izvor\[te, viaz\ [i lucreaz\ tainic, celor ce alearg\ cu credin]\ la el
arzându-le bolile [i gonind demonii”. Ungându-se mesianic cu Hristos, Mirul
ceresc întrupat din iubire de oameni, Mir al bucuriei f\r\ ]\rmuri, Sfântul
Dimitrie s-a f\cut Lui asem\nare [i a devenit, la rândul s\u, Mare Izvorâtor
de Mir. Poate c\ rev\rsarea abundent\ de mir în cazul Sfântului Dimitrie constituie
[i o compensare a duhorilor cu totul ie[ite din comun [i insuportabile din
temni]a în care era închis, dup\ relat\rile sinaxarului. 

Dac\ Sfântul Gheorghe este un sfânt al întregii Biserici, de R\s\rit [i de
Apus, Sfântul Dimitrie r\mâne un sfânt al bisericilor r\s\ritene. 

Sfin]ii sunt de o nesfâr[it\ duio[ie [i ging\[ie. Dac\ Sfântul Gheorghe
aduce cu el gherghinele, Sfântul Dumitru vine rev\rsând valuri aprig colorate
de dumitri]e. Totul miroase a toamn\, a focuri de veghe [i a poame brumate,
a pove[ti adev\rate [i a rai apropiat. Coboar\ tot mai tare lumina [i lumea
cea bun\ se îndreapt\ de-acum, înfrigurat\ [i n\d\jduitoare, spre Jarul sfânt
din ieslea Betleemului. 
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Sfântul Mare Ierarh Nicolae
(6 decembrie)
Na[terea Domnului
(25 decembrie) 

Mo[ii no[tri: Nicolae [i Cr\ciun*

Dou\ s\rb\tori, dintre cele mai îndr\gite ale cre[tin\t\]ii, marcheaz\ luna
decembrie: Sfântul Nicolae [i Na[terea Domnului.

Foarte tare m-a minunat întotdeauna felul în care bucuria Cr\ciunului,
în mai mare m\sur\ decât a oric\rei alte s\rb\tori cre[tine, transcende credin]a
(sau necredin]a) m\rturisit\ a oamenilor.

Ceea ce caracterizeaz\ aceste s\rb\tori [i le deosebe[te într-un fel de altele,
în fond la fel de mari din punctul de vedere al Bisericii, este obiceiul de a se
face daruri. La început, acest obicei îi privea mai ales pe copii, dar în timp s-a
extins, încât s-a ajuns s\ se fac\ cu acest prilej daruri tuturor celor apropia]i ai
unei familii. C\ci ele r\mân, cu prec\dere, s\rb\tori ale familiei. S-ar putea ca
mul]i s\ fie surprin[i de faptul c\ acest obicei nu exista în vechime la români,
nici de Sfântul Nicolae, nici de Cr\ciun. De altfel, nici ast\zi, în satele mai
bune p\str\toare ale vie]ii vechi, el nu se întâlne[te. {i chiar atunci când se fac
oarece daruri colind\torilor, ele sunt lucruri simple, dar cu însemnat\ înc\rc\tur\
spiritual\: colaci, nuci, mere, un pahar de vin etc.

{i se pare c\ cei mai pu]in înscri[i într-o via]\ cre[tin\ autentic\, sau cei
care chiar se declar\ necredincio[i, se str\duiesc mai abitir decât al]ii s\-i
cople[easc\ pe cei apropia]i ai lor cu tot felul de daruri scumpe. Sigur, actul
de a d\rui poate deveni, în unele cazuri, semnul trufiei, iar nu al iubirii.

Dar nu acest aspect intereseaz\ acum, ci întrebarea asupra acestui impuls
irezistibil de a face daruri, cedarea fiin]ei, fie [i incon[tient, la penetrarea unei
st\ri de bucurie, care este clar c\ vine „de sus”, dintr-o alt\ motiva]ie decât
cele obi[nuit lume[ti. {i de ce a prins atât de bine acest obicei de a face daruri
venit de aiurea, încât ast\zi îl recept\m ca [i când ar fi al nostru „de când
lumea”?

Adev\rul este c\ nu cred s\ existe om pe lumea aceasta, de la monahul cel
mai ascetic, pân\ la magnatul cel mai opulent, c\ruia s\-i displac\ s\ primeasc\
daruri. Dincolo de valoarea lui intrinsec\, darul este, mai presus de toate, expresia
unui sentiment, mai mult sau mai pu]in sincer. Este drept c\ în momentul în
care-l primim ne gândim mai pu]in la acest grad de sinceritate.

* În Alfa [i Omega, supliment de spiritualitate cre[tin\ al jurnalului Cotidianul,
Bucure[ti, Anul III, nr. 12 (26), 23 decembrie 1994. 
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Exist\ o pl\cere de a primi daruri [i o pl\cere de a oferi daruri. Se spune
c\ aceasta din urm\ este superioar\ celei dintâi: „Mai mare este a da, decât a lua”.
Cred c\ depinde îns\ destul de mult [i de situa]ie, de starea în care te afli.

Exist\ un rafinament al darurilor, o scar\ a lor. Cu cât rela]ia este mai
strâns\ [i mai subtil\, cu atât darurile pierd din con]inutul lor material, se
etereaz\ în favoarea celui spiritual, uneori exprimat simbolic.

Cu cât suntem mai inocen]i, cu atât bucuria noastr\ este mai gratuit\ [i
nu mai c\ut\m atât la valoarea darului, cât la sentimentul pe care-l m\rturise[te.
În ultim\ instan]\, ne va bucura enorm darul prezen]ei cuiva, mai ales dac\
vine într-un moment de mare dificultate sau de însingurare. Asta nu înseamn\ c\
cei de lâng\ noi nu au nevoie adesea de lucruri foarte concrete, materiale sau
spirituale, [i este bine ca, atunci când este spre binele lor, s\ facem tot ce ne
st\ în putin]\ ca s\ le d\m. Dar parc\ în acest caz nu este vorba de exact ceea
ce în]elegem în chip superior prin daruri.

Darul nu este numai ceva care se d\ gratuit, ci [i ceva care ar putea s\ fie
sau ar putea s\ nu fie, care arat\ un prea plin, o supram\sur\ fa]\ de starea
„normal\”. De abia atunci gratuitatea este total\ [i reprezint\ mai mult decât
o grij\ fireasc\ [i cre[tineasc\ de frate, reprezint\ îns\[i prietenia care se
adaug\, care o dep\[e[te. Darul devine atunci, deplin, un semn, un cuvânt
într-o comunicare ce se cere exprimat\, un marcaj concret [i vizibil al unui
mesaj, care chiar dac\ r\mâne, pân\ la urm\, tot de necuprins, se cere m\car
semnalat.

Dumnezeu este prin defini]ie Marele D\ruitor. Ne d\ruie[te în primul
rând via]a, [i P\rintele St\niloae, reluându-i pe Sfin]ii P\rin]i, spunea undeva
c\ [i cea mai nenorocit\ existen]\ este superioar\ neexisten]ei. Apoi ne-a
d\ruit lumea cu toate câte le are în ea, ca s\ fie (al\turi de altele, dar în primul
rând) o cale de comunicare profund\ cu Dumnezeu. Înainte de a crea omul,
Dumnezeu g\tise mai întâi darul pentru el. Darul, ca expresie a iubirii nesfâr[ite
a lui Dumnezeu, premerge destinatarului s\u, omului. Pare c\ Dumnezeu S-a
preg\tit s\-l întâmpine pe om ca pe un prieten drag.

În acela[i timp, omul purtând în el chipul lui Dumnezeu ca pe o pecete
de ne[ters [i având, virtual, posibilitatea asem\n\rii cu Creatorul s\u, se raporteaz\,
[i el, la lume ca la un dar. Lumea este un dar din care avem posibilitatea ca, la
rândul nostru, s\ d\ruim, s\ devenim d\ruitori. Nu numai c\ putem d\rui
prietenilor no[tri, dar putem d\rui („ale Tale dintru ale Tale”) [i Prietenului
absolut, lui Dumnezeu. Orice rela]ie personal\ autentic\ presupune [i implic\
reciproca d\ruire. Aceast\ reciprocitate nu înseamn\, în nici un caz, echivalen]\,
pentru c\ orice m\surare devine, în asemenea situa]ii, inadecvat\. Bucuria de
a d\rui cuiva pe care-l iube[ti este atât de mare, încât este clar c\ ceea ce spore[te
darul nu este o colec]ie de obiecte, ci îns\[i leg\tura de iubire. De aceea, omul
care d\ruie[te cu adev\rat, o face „din toat\ inima”, „din tot sufletul”, iar nu
din tot buzunarul.
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credin]ei”, „aduc\tor lui Hristos de pomi cu frumoase roade”, „purt\tor de grij\ al
sadurilor slujirii Treimii”, „t\ietor al r\d\cinilor credin]elor p\gâne”. Ogorul
}\ranului-Cavaler este eminamente duhovnicesc. Ost\[ia sa cavalereasc\, de
asemenea.

În ceea ce prive[te legendele românilor referitoare la Sfântul Gheorghe,
ele se ata[eaz\ câte unui element hagiografic.

Cele mai multe sunt brodate în jurul episodului cu salvarea fetei de împ\rat.
De altfel, în acest caz, motivul este practic identic cu acela din basme, unde
eroul este F\t-Frumos. Aceast\ glisare reciproc\ este cât se poate de normal\,
mai ales dac\ observ\m concordan]a dintre imaginea eroului basmelor [i aceea
prev\zut\ de Erminie pentru Sfântul Gheorghe („tân\r, frumos, f\r\ barb\, cu
p\rul cre], încârlion]at pân\ la urechi, înalt la trup, voinic...”). Este greu de
[tiut dac\ legendele au urmat basmelor sau invers. Cert este c\ Sfântul a tr\it
pe când românii nu se n\scuser\ ca atare, prin urmare nici basmele lor fermecate
[i fermec\toare. {i apoi, lumea basmelor este cât se poate de real\. Cele dou\
lumi, a basmelor [i a sfin]eniei, sunt înrudite. Lumea sfin]eniei este lumea
basmelor dup\ ce binele a biruit. Tulbur\toare este contemporaneitatea Cavalerului
trac cu Sfântul Gheorghe.

O alt\ legend\ face leg\tura religioas\ interpretativ\ corect\ dintre balaur
[i diavol, exprimat\ în hagiografie numai metaforic.

Un al treilea tip de legend\ dezvolt\ motivul împ\ratului persecutor
(vicleanul Diocle]ian se cheam\ acolo... Vicle]iani). Sunt scoase în eviden]\
credincio[ia [i iste]imea sfântului, asistat totdeauna de Dumnezeu, în compara]ie
cu un st\pân p\gân, hapsân [i minat de invidii, care caut\ mereu s\-l munceasc\
[i sa-l ucid\. Dintre minunile din via]a sfântului, sunt eviden]iate în aceast\
legend\ cele cu învierea unui mort de mai multe sute de ani [i cea a trecerii
lui, f\r\ v\t\mare, prin proba alerg\rii cu înc\l]\minte înro[it\ în foc.

În sfâr[it, o alt\ legend\ vorbe[te despre o anume ciud\ a jidovilor pe
Sfântul Gheorghe, înso]it\ de o dorin]\ stupid\ [i persistent\ de a-l ucide. în
fapt, evreii n-au avut nici o leg\tur\ cu martiriul Sfântului Gheorghe. Se face,
dup\ cât se pare, pur [i simplu, o jonc]iune cu Patimile Mântuitorului. Lucrul
este cu atât mai explicabil daca se ]ine seama c\ orice mucenicie se racordeaz\,
din punct de vedere mistic, la jertfa R\stignirii, iar în plus, în cazul de fa]\,
ziua de Sfântul Gheorghe cade întotdeauna în preajma perioadei pascale. Tot
în aceast\ legend\ reg\sim episodul d\râm\rii idolilor, prezen]i aici în chip
de duhuri necurate s\l\[luind în ulcioare.

Între s\rb\torile dedicate sfin]ilor, cea a Sfântului Gheorghe este una
dintre cele acompaniate de cele mai multe manifest\ri adiacente. Puzderia
acestora au în vedere, cu prec\dere, tot ceea ce este legat de deplina biruin]\
a prim\verii (i se [i spune acestei zile, de c\tre ]\rani, capul prim\verii) [i într-
un fel, de p\[irea decisiv\ spre sezonul de var\, cu tot ceea ce implic\ preg\tirea
lui, mai ales din punct de vedere pastoral. Aceasta o deosebe[te poate mai
ap\sat de marile s\rb\tori, cele împ\r\te[ti, ale anului liturgic: mai marea aplecare
spre con]inutul agricol [i, îndeosebi, p\storesc al vie]ii ]\ranului. Cu Sfântul
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Gheorghe [i cu Sfântul Dumitru, anul nu mai este împ\r]it în patru anotimpuri,
ci în dou\ sezoane, practic egale. Biserica accentueaz\ con]inutul spiritual al
curgerii timpului, [i cânt\rile ei îl numesc pe Sfântul Gheorghe „prim\vara
adev\rului” (stihir\ la Vecernia cea Mic\), „prim\vara cea în]eleg\toare”, care
„a r\s\rit nou\, dând flori cuvânt\toare” (stihir\ la Litie) [i „prim\vara harului”
(sedealn\ la Utrenie).

Ziua Sfântului Gheorghe este, a[adar, o zi de prag. La acest prag se preg\tesc
cele pentru sezonul ce vine, din multe puncte de vedere: propia]iator, apotropaic,
negustoresc, locativ etc. Omul se tocme[te [i tocme[te tot ceea ce este de
tocmit [i de întocmit pentru perioada urm\toare. Ca orice moment de prag,
este [i un moment de cump\n\. Primejdiile sunt mai mari, omul este mai expus...
Ca atare, se [i cuvine ca el s\ fie mai veghetor; s\ p\zeasc\ cele încredin]ate
(familia, casele, vitele, grânele) [i s\ se p\zeasc\, s\ nu se lase surprins de
duhuri rele sau de persoane malefice st\pânite de ele (strigoaice, vr\jitoare,
fermec\toare etc), s\ purcead\ cu noaptea în cap, înainte de rev\rsatul zorilor,
la rânduirea ap\r\rii cuvenite, întru izbânda. Pentru alungarea duhurilor rele,
satele vuiesc de sunet de bucium [i de fluier, de zarva pe care o creeaz\ b\taia
]evilor de la cazane...

Acum se preg\tesc cele pentru perioada urm\toare, prin faceri de tipul
„e bine s\...” sau „nu e bine s\...”. Într-un fel, se face o întemeiere a ei, spre
locuire cumsecade. {i tot acum, cele ce vor veni pot fi, pân\ la un punct, pre-
[tiute, dup\ semne pe care omul le prime[te, dac\ [tie cum s\ le cear\. Micile
divina]ii se practic\. Pân\ la un punct – serios, de la un punct încolo – mai
mult în glum\. C\ci noaptea [i ziua de Sfântul Gheorghe sunt mai favorabile
comunic\rii cu lumea tainic\ a lui Dumnezeu.

Acest lucru se vede [i din faptul c\ noaptea de Sfântul Gheorghe este una
mai favorabil\ pentru aflarea comorilor bune (c\ci comorile sunt [i bune!),
care ard atunci. Prin aceasta ea se apropie de nop]ile s\rb\torilor celor mai
importante ale calendarului cre[tin: Pa[tele, Ispasul, Rusaliile...

La Sfântul Gheorghe se face o evaluare, atât a ceea ce este, cât [i, în
consecin]\, a posibilit\]ilor pentru peste var\. Oamenii se cânt\resc. Oilor li
se m\soar\ laptele înainte de pornirea turmelor la munte. Alesul oilor (în fapt,
al mieilor) este, pân\ la urm\, un soi de nunt\ p\cur\reasc\, într-o desf\[urare
cu evidente nuan]e liturgice, cu zile premerg\toare de preg\tire (cum prevede,
de pild\, Tipicul pentru marile s\rb\tori biserice[ti) [i cu încheiere apoteotic\,
prin praznic de ob[te. Sacrificarea unui miel (prin împu[care!), ce înso]e[te
aceast\ manifestare, trimite direct la învecinat\ S\rb\toare Pascal\. Dar praznicul
nu anuleaz\ asceza. Daca era zi de post, se postea dup\ cuviin]\.

Are loc, totodat\, o cur\]ire. Cu foc viu [i cu ap\ neînceput\ se face aceast\
cur\]ire. Spre p\zire de duhuri rele, spre înt\rire, spre chemarea ajutorului
lui Dumnezeu. Se face foc viu pentru vetrele de peste var\, unele duse
departe de cas\, pe dealuri, pe la stâne. Se trec prin foc [i se spal\ toate, casa,
vitele (îndeosebi vacile [i oile), dar mai ales oamenii, [i îndeosebi fetele. Sp\larea
se face cu rou\ (de unde [i cuvântul acesta de total\ [i genial\ poezie: împrourat),
cu ap\ de la râu sau din fântân\, dar totdeauna luat\ înainte de r\s\ritul



 SAREA  P|MÂNTULUI                                                                                                                                     23

soarelui, invocându-se astfel, gestual, începutul. Se încearc\ punerea unui nou
început, un început bun, adic\ tocmai ceea ce cer de la cre[tini P\rin]ii Bisericii.
Un început care s\ conduc\ la un sfâr[it pe m\sur\.

Mi[c\tor [i uluitor de frumos este faptul c\ se spal\ cu rou\ [i icoanele.
Motiva]ia este de o înalt\ teologie: ca s\ se închine fl\c\ii la fete ca la icoane,
a[adar ca ele s\ devin\ [i s\ r\mân\ sfinte! Oricum, întâlnirea dintre rou\ [i
icoane rimeaz\ în Paradis.

Cur\]indu-se, toate se [i înseamn\. Se înseamn\ vitele cu foc [i cu fum,
se stropesc cu ap\. Se înseamn\ oamenii, tot cu foc [i cu ap\. Cât despre case
[i acareturi, ele se înseamn\ cu verdea]\, ca semn al învierii [i al vie]ii biruitoare.
Se pune peste toate ale satului semn de recunoa[tere, semn de ap\rare, de
protec]ie, se pune semn n\d\jduitor. {i cel mai adesea, orice semn este înso]it
de cel biruitor al Crucii.

S\ritul peste foc sau prin foc al feciorilor (un foc ce se caut\ a fi cât mai
mare), în noaptea de priveghere, din ajun de Sfântul Gheorghe, cap\t\ aspectul
unui turnir ]\r\nesc. E un fel de c\lire [i de botez [i de afirmare-confirmare a
b\rb\]iei lor. Este bine ca focul s\ trosneasc\ [i sâ fac\ puzderie de scântei (în
trecut se folosea, în acest scop, cetin\ foarte uscat\, ast\zi anvelope [i doze
consumate de la sprayuri). Cei care trec prin acest foc vor fi peste an u[ori [i
îndemânatici la lucrul lor. Totodat\, faima curajului le este asigurat\ în ob[te.

La Sfântul Gheorghe se înnoiesc multe, se caut\ mai cu însetare noul: la
ora[ – chiria[ul caut\ o nou\ cas\; la ]ar\ – se leag\ zapise noi.

Ca cel mai adesea în ceas de s\rb\toare, la ]\ranul român, [i de aceast\
dat\ cele dou\ lumi sunt împreun\: mor]ii sunt [i ei adu[i în preajm\, fiind
pomeni]i de ob[te. La Mo[ii de Sfântul Gheorghe pomenile se fac îndeosebi
cu cele ale laptelui, care stâ acum s\ irump\ solar din ugere.

Nota vesel\ a s\rb\torii o d\, între altele, urzicatul. Obiceiul este legat de
munc\ [i de rezultatele ei. Ca s\ fie iute [i harnic în ceea ce face, rodnic
a[adar, omul trebuie s\ fie adesea [fichiuit, pi[cat.

Cinstirea Sfântului Gheorghe este probat\ atât de deasa folosire a numelui
s\u ca nume de botez, îndeosebi în lumea tradi]ional\, precum [i de locul pe
care îl ocup\ num\rul de icoane care-l au drept personaj, în ansamblul de
reprezent\ri, între icoanele de sticl\, de pild\, 7% au drept subiect pe Sfântul
Gheorghe (la egalitate cu Sfântul Haralambie; numai Sfântul Nicolae îi întrece,
dintre sfin]i, cu 14%).

Numai aparent întâmpl\tor, kilometrul zero al României, omphalos geografic de
la care se m\soar\ toate distan]ele importante, este pozi]ionat, în Bucure[ti,
lâng\ pridvorul bisericii Brâncoveanului, purtând hramul „Sfântul Gheorghe”.

Textele din aceast\ carte introduc în via]a [i minunile Sfântului Gheorghe,
iar apoi, arat\ câteva dintre obiceiurile, datinile [i credin]ele cu care ]\ranul român
îl înso]e[te pe Sfântul Gheorghe [i s\rb\toarea sa. Teritoriul este mai vast, geologia
[i geografia lui pot fi detaliate, spre desf\tare spiritual\, descinzând la izvoare.

{i înc\ ceva, nu lipsit de importan]\: duios Sfântul Gheorghe d\ruie[te, de
ziua sa, fiec\ruia care-[i dore[te, un fir sau chiar un buchet de gherghine. 
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Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul 
(21 iulie) 

Sfântul Prooroc Ilie [i dreapta credin]\*

Dac\ vom cerceta calendarul cu sfin]i al Bisericii noastre, vom vedea cum
numai doi dintre oamenii ce apar]in Vechiului Testament, deci care au vie]uit
pe p\mânt înainte de Pogorârea Sfântului Duh, sunt cinsti]i cu s\rb\tori mari
anume, la care se face priveghere, care sunt marcate cu ro[u [i constituie zile
nelucr\toare: Sfântul Ilie [i Sfântul Ioan Botez\torul.

Istoria captivant\ a vie]ii [i a faptelor Sfântului Ilie poate fi citit\ pe
ner\suflate în C\r]ile a III-a (cap. 17-19) [i a IV-a (cap. 1-2) ale Regilor. Cele
mai reprezentative momente ale vie]ii sale sunt îndeob[te cunoscute de marea
majoritate a credincio[ilor [i nu numai de ei: cum a fost trimis de Dumnezeu
în pustie în r\stimpul în care Acesta a ab\tut o secet\ mare asupra poporului
lui Israel pentru a-l scoate din r\t\cirea de credin]\ în care c\zuse, cum acolo
era hr\nit de corbi, cum s-a dus apoi la v\duva din Sarepta Sidonului [i cum
a f\cut ca acesteia s\ nu i se termine bruma de f\in\ din sac [i pu]inul
untdelemn din ulcior, oricât s-ar fi consumat din ele; cum l-a înviat pe fiul
v\duvei; cum i-a dat de ru[ine pe muntele Carmel pe slujitorii lui Baal [i pe
cei ai A[erei, cum i-a înfruntat pe st\pânitori, pe regele Ahab [i pe Izabela,
so]ia lui, mustrându-i f\r\ team\ [i f\r\ reticen]\ pentru ereziile lor; cum a
descuiat mai apoi cerurile închise de Dumnezeu prin rug\ciunea lui [i a f\cut
s\ plou\; cum a fost hr\nit de un înger în pustie în timp ce se ascunsese,
prigonit de perechea regal\; cum a fost luat de Dumnezeu cu trupul la cer cu
„un car [i cai de foc” „în vârtej de vânt”; cum i-a l\sat el ucenicului s\u Elisei
cojocul [i, o dat\ cu el, îndoit duhul lui. Toate acestea [i altele înc\.

Nu trebuie s\ uit\m c\ lui Ilie, [i prin el [i nou\, i-a fost f\cut\ aceast\
cople[itoare [i atât de mângâietoare, în acela[i timp, dezv\luire: Dumnezeu
nu este asemenea unei vijelii, nici asemenea unui cutremur, nici asemenea
unui foc, ci ca „o adiere de vânt lin” (3 Regi 19, 11-12) sau „vânt sub]ire”,
cum spune o cântare a Bisericii din ziua respectiv\. Nu însp\imânt\tor [i
înfrico[\tor ni se înf\]i[eaz\ Dumnezeu, ci ca o blând\ [i înv\luitoare prezen]\.
Este una dintre acele revela]ii care o sus]in [i se adaug\ celei a lui Ioan
Evanghelistul referitoare la faptul c\ „Dumnezeu este iubire”. În acest context
ar trebui men]ionat [i acest fapt paradoxal, [i anume c\ Sfântul Evanghelist [i
Apostol Ioan nu-l pomene[te niciodat\ pe Ilie în scrierile sale, dac\ nu
punem la socoteal\ o trimitere nenominalizat\ din Apocalips\ (11, 3). În acela[i
timp, o analiz\ mai aplicat\ ar demonstra probabil cum, dintre al tuturor
evangheli[tilor, spiritul lui Ioan este cel mai apropiat de cel al Sfântului Ilie.

* În Alfa [i Omega, supliment de spiritualitate cre[tin\ al jurnalului Cotidianul, Bucure[ti,
Anul V, nr. 7 (45), 19 iulie 1996.
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{i tot prin Ilie ne-a dat Dumnezeu aceast\ asigurare ve[nic\, care ne [i
smere[te: exist\ totdeauna [apte mii de credincio[i adev\ra]i care nu [i-au plecat
genunchii lui Baal [i nu i-au s\rutat chipul (3 Regi 19, 18). Cât de înt\ritor
este un astfel de gând în perioadele de dificultate [i de sl\biciune ale Bisericii!
El reprezint\, totodat\, un îndemn [i o chemare, pentru cine are urechi de
auzit.

Dar Sfântul Ilie ne apare, poate surprinz\tor pentru unii, [i ca unul
dintre personajele forte ale Noului Testament. Este cât se poate de interesant
a-l privi [i a-l descoperi prin aceast\ prism\, care pune într-o lumin\ nou\ [i
mai relevant\ relatarea veche.

Sfântul Ilie face pereche bun\, privit din punct de vedere duhovnicesc [i
mistic, cu Sfântul Ioan Botez\torul. Amândoi sunt prooroci, amândoi sunt
înaintemerg\tori ai lui Hristos: Sfântul Ioan pentru prima venire, Sfântul Ilie
pentru a doua (Matei 17, 11; Marcu 9, 12). Amândoi erau asce]i des\vâr[i]i
[i umblau în haine de p\r, încin[i cu cing\toare de curea (4 Regi 1, 8; Matei
3, 4), devenind exemplari pentru monahismul cre[tin de mai târziu. Câteodat\
Ioan este asimilat lui Ilie revenit pe p\mânt (Matei 11, 14). De altfel, Ioan este
vestit lui Zaharia ca având duhul [i puterea lui Ilie (Luca 1, 17). Atât Ilie, cât
[i Ioan se bucurau de un mare prestigiu în ochii drept-credincio[ilor evrei
din timpul Mântuitorului, fiind considera]i a fi atins un maximum de sfin]enie.
A[a se explic\ faptul c\ Hristos este luat adesea de unii dintre ace[tia drept
Ioan sau drept Ilie (Matei 16, 14; Marcu 6, 14-15; 8, 28; Luca 9, 7 - 8, 19).
Proorocirea lui Ilie nu se face atât cu cuvântul, cât cu via]a îns\[i, cu fiecare gest.

Ar mai fi de eviden]iat faptul c\ dup\ ce Iisus cite[te [i interpreteaz\ în
sinagog\ pe proorocul Isaia, Î[i continu\ predica cu referin]\ direct\ la proorocul
Ilie, a c\rui respingere de contemporanii s\i („Adev\r v\ spun Eu vou\ c\ nici
un profet nu este bine primit în patria sa”) o consider\ tipic\ pentru propria-i situa]ie
(Luca 4, 24-26).

Desigur, prezen]a evanghelic\ cea mai impresionant\ a Sfântului Ilie este
aceea din episodul Schimb\rii la Fa]\, când Ilie [i Moise sunt considera]i de
Dumnezeu demni [i reprezentativi pentru a se afla în lumina taboric\ neapropiat\
pe care Fiul S\u a f\cut s\ o vedem pe cât ne este cu putin]\ (Marcu 9; Luca 9).
Dac\ Moise reprezint\ trecutul [i Legea venit\ de la Dumnezeu prin el, dac\
Hristos reprezint\ prezentul, acel prezent care r\mâne ve[nic prezent, necuprins,
deoarece leag\ de neînceputul cu de nesfâr[itul [i nu-[i pierde niciodat\ prospe]imea,
prezent care reprezint\, în fond, o adev\rat\ „tinere]e f\r\ de b\trâne]e [i
via]\ f\r\ de moarte”, în suit\ logic\ prezen]a lui Ilie ar trebui s\ fie legat\ de
viitorul umanit\]ii, fapt sus]inut de prezum]ia venirii lui înainte de a doua
venire a Domnului, credin]\ confirmat\ chiar de Hristos (Matei 17, 11;
Marcu 9, 12). În timp ce trecutul este ata[at unui trup deja trecut prin moarte,
[i asta înainte de a intra în }ara f\g\duit\ p\mânteasc\, viitorul este prezent
printr-un trup care n-a gustat moartea [i care pare s\ fie deja, printr-o îng\duin]\
cu totul excep]ional\, în }ara f\g\duit\ cereasc\.

Care ar fi totu[i motivul care conduce s\ i se acorde Sfântului Ilie acest
loc privilegiat în iconomia Noului Testament?
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Maica Domnului 
(15 august)

Ave, Maria! Bucur\-te, Marie!
(intrarea în NATO [i intrarea în rai)*

Cineva care, poate, peste câteva zeci de ani va studia preocup\rile societ\]ii
române[ti pe parcursul anului 1997, cercetând gazetele, monitorizând eventual
retroactiv emisiunile de radio [i de televiziune, urm\rind itinerarele oamenilor
din zona tuturor puterilor, va r\mâne probabil pu]in surprins [i nedumerit, dac\
nu chiar [ocat, de risipa de energie care s-a f\cut în vederea intr\rii în NATO,
întreprindere, de altfel, cu foarte mici [anse de reu[it\. Diminea]a, la prânz [i
seara, pretutindeni nu se auzeau decât analize [i predic]ii în leg\tur\ cu „primul
val” [i cu marile binefaceri de care ar urma s\ se bucure tot românul atunci
când va fi fost purtat pe spuma de [ampanie a acestui val în lumea bun\ a
acestei lumi atât de nec\jite. Un timp am crezut c\ este numai un circ anume
practicat, de unii pentru a ne distrage aten]ia de la co[ule]ul zilnic tot mai
gol, de al]ii pentru a-[i burdu[i buzunarele, [i a[a doldora, pe seama acestui
mit umflat pân\ când a c\p\tat aspectul unei dizgra]ioase gogo[i. M\ a[teptam
ca „Madridul” s\ constituie un punct terminus al acestei p\l\vr\geli, în cursul
c\reia atâ]ia au îndrugat verzi [i uscate (prin asta s-a [i reu[it transformarea a
ceva serios într-un soi de competi]ie sportiv\ pentru handicapa]i), s-au perorat
la nesfâr[it acelea[i banalit\]i cu preten]ia c\ se spun lucruri savante. Dar n-a
fost a[a. Putem s-o ]inem a[a pân\ s-o desfiin]a NATO. Cu to]ii par s\ fi
uitat de spusa Poetului: „Ce e val ca valul trece, / Tu r\mâi la toate rece!” Departe
de a r\mâne rece, aproape toat\ floarea presei [i politicii române[ti, ba chiar
[i condeie din cele cu dar [i min]i din cele mai luminate par s\ se fi încins [i
mai mult în plin\ var\ canicular\. C\ldur\ mare, min]i înfierbântate, cum se
spune. {i apoi, se [tie c\ românul se îmbat\ [i la bucurie, [i la necaz. {i nu
exist\ pentru noi be]ie mai îmb\t\toare decât cea de cuvinte. {i ce, parc\ UE
nu ne poate furniza pu]in\ ap\ pentru piua noastr\ piuitoare? O mahmureal\
spiritual-politic\ pare s\ fi cuprins societatea noastr\ civil\.

{i o observa]ie. Se pare c\ dorin]a de intrare în NATO a locuitorilor
]\rilor din centrul [i estul Europei, foste sub domina]ie comunist\, este direct
propor]ional\ cu gradul lor de religiozitate. Astfel, mult mai dornice par a fi,
conform sondajelor de opinie, popula]iile din Polonia [i România, decât cele
din Cehia [i Ungaria, care, cine [tie, poate vor ajunge chiar s\ resping\ prin
referendum aderarea la NATO, ceea ce ar fi de tot hazul. Pentru noi r\mâne
hazul de necaz.

* În Alfa [i Omega, supliment de spiritualitate cre[tin\ al jurnalului Cotidianul, Bucure[ti,
Anul VI, nr. 8 (58), 15 august 1997.
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În toat\ aceast\ din urm\ vreme la care m\ refer, nu o dat\ m-am gândit
ce s-ar fi întâmplat dac\ m\car o parte din tot acest timp [i din toate aceste
energii, risipite în van, s-ar fi dedicat unei propagande pentru intrarea în rai.
Gândi]i-v\ [i dumneavoastr\, [i încerca]i s\ vizualiza]i! Timp de câteva luni,
toat\ lumea, toat\ suflarea, de ob[te, s\ nu fie preocupat\ decât de aceast\
problem\. To]i distin[ii no[tri editoriali[ti [i to]i frunta[ii politici (care se doresc
[i se consider\ „directori de con[tiin]e”, dar care foarte adesea nu sunt decât
ni[te manipula]i manipulatori) s\ fie obseda]i de aceast\ intrare. S\ fie preocupa]i
de tacticile [i strategiile necesar a fi adoptate, de promovarea înv\]\turii lui
Dumnezeu, de afirmarea drepturilor [i îndatoririlor cre[tine, s\ sufere pentru
orice ac]iune social\ [i politic\ care ne îndep\rteaz\ de acest ]el cu adev\rat
vital. Scriptura [i Tradi]ia s\ fie sursele [i referin]ele de baz\. Sfin]ii P\rin]i s\
fie invoca]i [i cita]i. În locul atâtor c\l\torii „diplomatice”, mai mult sau mai
pu]in reu[ite, mai mult sau mai pu]in e[uate, am avea de-a face cu pelerinaje
la locuri sfinte [i la mari p\rin]i duhovnice[ti. Dac\ am face m\car o mic\
parte din toate acestea, cred c\ Dumnezeu nu ne va trimite niciodat\ într-un
val iluzoriu [i îndep\rtat, c\ci la El totul este acum, totul se conjug\ la prezent.
Dar asta ar însemna ca s\ fie con[tien]i cât mai mul]i c\ a fi cre[tin nu înseamn\
o simpl\ apartenen]\ decorativ\ la o religie, ci în mod fundamental un mod
de via]\, a[a cum sublinia atât de ap\sat, [i bine f\cea, Christos Yannaras.

Azi, s\rb\toarea covâr[e[te orice alt eveniment 
{i ca s\ ajungem [i la aceast\ zi de mare praznic, pe care o reprezint\

pentru noi Adormirea Maicii Domnului, în continuarea celor spuse înainte,
m\ întreb ce ar fi fost dac\ lumea, îndreptându-se spre chio[curile [i tarabele
cu jurnale, ar fi g\sit peste tot editoriale [i alte articole cu titluri de-o [chioap\
dedicate unor reflec]ii cât mai pertinente referitoare la Maica Domnului. O fi
ea o problem\ de mai mic\ importan]\ [i atrac]ie decât micile sau marile
mizerii politice ale unui moment sau ale altuia?

Sigur, a vorbi despre Maica Domnului nu este deloc simplu. Pare o tem\
atât de b\tut\, încât de la bun început o b\nuie[ti a fi epuizat\. Exist\ chiar
un fel de subdisciplin\ teologic\ numit\ mariologie (împ\r]ire preluat\ din
teologia apusean\, cu structur\rile ei marcate de scolastic\, pe care destui
p\rin]i ortodoc[i contest\). Dup\ cum observa odat\ p\rintele profesor Ilie Mol-
dovan de la Sibiu, prezen]a Maicii Domnului în Evanghelii este destul de dis-
cret\, în raport cu rolul pe care-l are în via]a cre[tin\t\]ii. Aceast\ discordan]\ s-a
c\utat a fi compensat\ printr-un apel masiv la scrieri apocrife.

(Ar fi aici de l\murit totu[i problema unei scrieri ca Visul Maicii Domnului,
atât de r\spândit\ în popor, pe seama c\reia aproape c\ nu este eparhie, dar
[i destui „întreprinz\tori priva]i”, care s\ nu fi scos „bani frumo[i” – de unde
o mai veni [i expresia asta „bani frumo[i”? –, dar care este, pe bun\ dreptate,
cred eu, contestat\ de mul]i, fie [i numai pentru faptul c\ a condus la comportamente
supersti]ioase sau idolatre, care nu au nimic autentic cre[tin în ele.)
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Crezul, care este breviarul dogmatic al Bisericii, noteaz\ de fapt c\ Maria
este Maic\ a lui Hristos, fiul lui Dumnezeu f\cut om (prin aceasta, N\sc\toare
de Dumnezeu) [i c\ este Fecioar\ (se subîn]elege, înainte, în timpul [i dup\
na[tere, fapt ilustrat în icoane prin cele trei stele care-i împodobesc ve[mântul).
A[adar, conform textului niceo-constantinopolitan, na[terea lui Iisus s-a f\cut
„de la Duhul Sfânt [i din Maria Fecioara”.

Cele mai frumoase [i mai apropiate lucruri s-au spus despre Maica Domnului
pe calea imnografic\ [i pe cea iconic\. Imnul Acatist dedicat Maicii Domnului
st\ la originea genului în Biseric\. M\car unul dintre numeroasele imne [i
una dintre icoanele dedicate Maicii Domnului ar fi meritat s\ fie pe prima pagin\ a
oric\rei publica]ii, în aceast\ zi.

Fecioria roditoare
În Maria se întrunesc [i se întâlnesc culmea purit\]ii [i culmea rodniciei

feminine. Fecioria în sine nu spune mare lucru. Numai o feciorie dedicat\ lui
Dumnezeu are sens [i con]inut. Acest lucru se afl\, de altfel, explicat limpede
de Hristos în parabola celor zece fecioare, cinci în]elepte [i cinci nebune (Matei
25, 1-12). Validarea eshatologic\ a fecioriei o aduce numai Mirele Hristos.
F\r\ lumina candelei, cu tot ceea ce poate constitui [i simboliza ea, fecioria
este o str\danie vanitoas\ [i van\. L\rgind domeniul [i în]elesul, lucrul este
valabil pentru orice virtute, nu numai pentru castitate: tot ceea ce nu este spre
rodire dumnezeiasc\, tot ceea ce nu se valideaz\ prin calitate cre[tin\, este f\r\
folos pentru cel ce „practic\” o virtute sau alta.

Înfierea matern\ a lui Dumnezeu [i a omului
De la crearea sa, omul a avut un Tat\ ceresc, chiar dac\ nu a realizat poate

de la început condi]ia lui de fiu. A trebuit s\ vin\ Hristos pentru ca noi s\-l
spunem în felul acesta: Tat\. El ne-a vorbit de Tat\l Lui [i de Tat\l nostru,
Acela[i. Prin aceasta, noi am devenit fra]i „mai mici” ai Fiului S\u, ai Mântuitorului
(ai lui Dumnezeu, s\ fim aten]i!), cum de altfel El Însu[i ne-a confirmat
(Matei 25, 40). Aveam, în El realizat\ o rela]ie eminamente nou\ cu Dumnezeu.
Nu mai eram numai „robii lui Dumnezeu”, dar [i prietenii Lui (Ioan 15, 15).
A fi prieten cu un om este lucru mare, dar s\ fii prieten cu Dumnezeu, asta
chiar c\ d\ un sens absolut vie]ii. Pentru cine vrea, desigur. Aveam [i Înv\]\tor
(Matei 23, 8), [i Mare Arhiereu dup\ rânduiala lui Melchisedec aveam (Evrei 5, 10).

Ce-i lipsea omului era un sân matern. Din punctul acesta de vedere, omul
se n\scuse orfan. Prin Eva, Adam c\p\tase o iubit\, o so]ie, dar nu o mam\.
Una dintre menirile principale ale Evei, ca femeie, a fost, desigur, aceea de a
fi mam\. Ea a fost mam\ a copiilor lui Adam, iar într-un fel, tipic [i simbolic, [i
mam\ a tuturor oamenilor care au venit în continuare pân\ la Hristos. Nu
era îns\ [i mam\ a lui Adam, ca atare, din aceea[i perspectiv\ tipic\ [i simbolic\,
maternitatea ei asupra umanit\]ii nu era deplin\, [i în plus era grevat\ de c\derea
în ispit\ [i de neascultarea ei cu consecin]e ontologice. Eva a n\scut abia dup\
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Patriarhul Teoctist Ar\pa[u
(n. 7 februarie 1915, Tocileni, jud. Boto[ani – m. 30 iulie 2007, Bucure[ti)

Preafericitul Teoctist, mai mult decât un p\rinte 
patriarh: un patriarh p\rinte*

Este greu s\ scrii despre un om aflat într-o dreg\torie înalt\, pentru c\
po]i fi b\nuit de cine [tie ce meschine interese obscure. Este cu atât mai greu
s\ scrii despre un c\lug\r, deoarece lui îi displace mai mult decât altor
cre[tini a fi l\udat f\]i[. Dar mai cred c\ fiecare dintre noi este dator în fa]a
lui Dumnezeu, dar [i a semenilor, s\ m\rturiseasc\ cinstit despre ceilal]i, dincolo
de orice alte considerente. Nu am scris pân\ acum despre Preafericitul p\rinte
patriarh Teoctist, de[i am inten]ionat în mai multe rânduri s-o fac. N-am îm-
plinit acest gând nici m\car atunci când s-ar fi cuvenit, în calitate de fiu
duhovnicesc, s\-i iau ap\rarea în fa]a unor atacuri cu totul nedrepte, deci
tocmai în acele momente în care un om se poate sim]i singur [i are nevoie s\
simt\ al\turi um\rul celor de-o credin]\ cu el [i prietenia aferent\. A[ fi vrut s\
scriu despre p\rintele patriarh simplu, în afara oric\rui eveniment aniversar
sau ocazionat. M-am decis în sfâr[it s-o fac acum, deoarece cred c\ o amânare
nesfâr[it\ poate deveni vinovat\.

În acest an, la 7 februarie, Preafericirea Sa a împlinit 85 de ani de când a
v\zut lumina vie]ii într-o familie binecuvântat\ din nordul Bucovinei, dintre
acelea care umpleau odinioar\ p\mântul românesc. Tot în acest an se împlinesc
70 de ani de când a intrat pe poarta vie]ii monahale, f\r\ a-[i tr\da vreodat\
voturile depuse. Iar la 5 martie s-au adunat 50 de ani de când a primit o prim\
cârj\ arhiereasc\, dup\ care, în timp, a fost chemat la p\storirea unor turme
tot mai însemnate de fii duhovnice[ti. Toate prin mila [i voin]a lui Dumnezeu,
Care [tie întotdeauna ce face, [tie s\-[i cheme ale[ii la lucrare [i s\-i c\l\uzeasc\.

Am auzit prima dat\ de Preafericirea Sa de la vrednicul de pomenire arhitect
Mihai Urzic\, care evoca o colaborare (probabil, mai degrab\, o consiliere) [i
întâlnirea aferent\, pe timpul când p\rintele Teoctist era mitropolit la Craiova.
Am re]inut atunci cuvintele de apreciere la adresa arhiereului, fapt care, din
partea unui om atât de bine a[ezat în ortodoxie [i în duhovnicie, pe cât de
bun, pe atât de exigent, reprezenta cu adev\rat un lucru cu totul remarcabil. 

Îmi mai aduc apoi aminte de o întâlnire cu Preafericirea Sa la Ia[i, unde
mergeam uneori în delega]ie, pe când lucram ca inginer. S\ fi fost pe la jum\tatea

* Nu mai [tiu dac\ [i unde a fost publicat. E posibil s\ fi ap\rut într-un volum omagial
dedicat Patriarhului. 
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deceniului al optulea. Era în curtea Mitropoliei, f\cea câ]iva pa[i pe alei,
a[teptând ma[ina ca s\-l duc\ undeva. M-am dus la dânsul, i-am pus, dup\
cuviin]\, o metanie, cerându-i binecuvântarea. M-a tratat simplu [i cu mult\
c\ldur\, p\rinte[te, întrebându-m\ cine sunt, ce lucrez, cine mi-e duhovnic...
Tot la Ia[i, nu mai [tiu dac\ atunci sau alt\ dat\, l-am ascultat vorbindu-le
credincio[ilor din catedral\, dup\ slujb\. Era o zi de s\rb\toare [i tocmai se
întorsese de undeva din Orient, din India, dac\ îmi mai amintesc bine. {i le
povestea lini[tit, cu r\bdare [i cu dragoste, celor de fa]\, în marea lor majoritate
oameni simpli, despre cele v\zute [i despre însemn\tatea lor, cu simplitatea [i cu
deschiderea pe care un tat\ de familie o are fa]\ de ai s\i la întoarcerea dintr-o
lung\ c\l\torie. Era o atmosfer\ de pace încurajatoare [i de tihn\ duhov-
niceasc\, care a f\cut s\ m\ simt extrem de acas\ atunci, în catedrala Sfintei
Parascheva, o insul\ de normalitate în timpurile acelea. Am suferit mult pe
urm\, când, în prima parte a anului 1990, lumea, cu prec\dere cea care nu vie]uia
în teritoriul liturgic al Bisericii, îl contesta [i mai ales când o serie de intelectuali,
nu prea du[i la Biseric\, îi cereau, printr-un apel ignobil, demisia. Sufeream
din principiu, pentru c\ nu se fac revolu]ii în Biseric\ [i pentru c\ nu a[a ne
înva]\ canoanele [i P\rin]ii Sfin]i s\ ne purt\m cu p\storii no[tri duhovnice[ti,
dar sufeream [i în concret, deoarece consideram c\ acuzele care i se aduceau
erau nedrepte. Începând chiar cu acea mult incriminat\ telegram\, un text de
rutin\ în acele vremuri, care nu avea nimic de a face cu Timi[oara, care pleca,
înainte chiar de a fi compus\, de la toate institu]iile importante, [i care, de fapt,
fusese comandat pentru succesele vizitei preziden]iale în Iran. Mi-a fost team\ atunci
c\ Preafericirea Sa n-o s\ se mai întoarc\ de la Sinaia, unde plecase într-o
smerit\ recluziune de peniten]\ asumat\, [i c\ episodul respectiv avea s\ se
termine ru[inos pentru Biserica noastr\. Dar puterea lui Dumnezeu este
mare [i pân\ la urm\ lucrurile au luat o turnur\ corect\. 

Spre deosebire de cei ce nu au ochi de v\zut [i urechi de auzit, eu am
fost tot timpul impresionat [i mi[cat de momentele repetate în care p\rintele
Teoctist [i-a cerut sincer iertare pentru toate câte le-a gre[it fa]\ de credincio[i
[i fa]\ de Dumnezeu. Observat\ sau nu, aceast\ poc\in]\ r\bd\toare a lucrat
în timp la Dumnezeu. Dac\ este un om care s-a transformat l\untric temeinic [i
care a urcat cu pa[i fermi [i mari pe scara duhovniceasc\, apoi acela este
Preafericirea Sa. {i, dup\ momentele de incertitudine din 1990 [i 1991,
Dumnezeu i-a sporit [i i-a înt\rit puterile, [i lucrarea Preafericirii Sale a fost
tot mai spornic\. A [tiut s\ treac\ cu demnitate peste acel distih cu totul nefericit
[i nedrept, mult fluturat la începutul acestui deceniu: „Teoctist – comunist” .
N-a ]inut niciodat\ minte r\ul [i a [tiut s\ ierte din toat\ inima. Nu a r\spuns
niciodat\ la atacuri. Ie[irile sale în media au fost mai mult decât parcimonioase –
le-a evitat cât a putut. Nu el a ]inut s\ apar\ în preajma altora, al]ii au ]inut s\
se afi[eze al\turi de el, doar-doar or avea un ce profit. Numai c\ n-au în]eles
c\ profitul pe care îl puteau trage de la el era de o alt\ natur\ decât cea politic\,
de putere lumeasc\ iluzorie [i trec\toare pe care [i-l doreau. De aceea cei mai mul]i
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dintre ei au [i trecut ca [i când n-ar fi fost, din punct de vedere al leg\turii lor
cu Biserica, ca apa. Atacurile s-au stins în timp, [i ast\zi ele nu mai sunt decât
sporadice [i vin din partea acelora care nu au aproape nimic de-a face cu credin]a
în Dumnezeul cel Viu. R\bdarea îngereasc\ de care a dat dovad\ [i r\spunsul
cu bune la cele r\ut\cioase au f\cut ca încet-încet du[manii s\ se domoleasc\
[i s\ recunoasc\ atât calit\]ile personale de vrednic întâist\t\tor ale p\rintelui
Teoctist, cât [i puterea extraordinar\ a Bisericii pe care o sluje[te cu total
devotament, c\ci este dincolo de orice suspiciune faptul c\ a pus totdeauna pe
primul plan Biserica noastr\ [i nevoile ei de slujire. Poc\in]a sincer\ înso]it\ cu
r\bdarea p\rinteasc\ pot birui multe dintre cele mai perverse obstacole. {i iat\-l cu
un fragment din Pastorala de la Cr\ciunul trecut pe prima pagin\ a României
Libere, un jurnal de atâtea ori nedrept fa]\ de Preafericirea Sa; [i iat\-l cu
aceea[i Pastoral\ pus\ ca articol de fond în Ziua; [i iat\-i pe mai marii zilei
încercând s\ se pun\ bine cu Biserica, chiar dac\, adesea, numai din oportunism;
iat\-i pe adversarii gândului de a se zidi o nou\ catedral\ adu[i la t\cere etc.
Sunt acestea ni[te mici minuni ale zilelor noastre! 

Cine prive[te în jur cu aten]ie poate vedea cum bilan]ul acestor ultimi zece
ani este unul dintre cele mai rodnice din istoria modern\ a Bisericii noastre.
{i asta într-un timp când societatea româneasc\ se afl\ într-o situa]ie material\
mai mult decât precar\ [i când mari sminteli de tot felul î[i arunc\ mrejele asupra
credincio[ilor. Pozi]ia profund cre[tin\, nu de conjunctur\, pe care a avut-o
Preafericitul p\rinte patriarh, împreun\ cu Sfântul Sinod, în unele chestiuni
spinoase din anii din urm\ (Mitropolia Basarabiei; cazul Ilie Ila[cu; primirea
regelui Mihai; probleme grave de moral\ social\; episodul Kosovo etc.), arat\
o mare t\rie de caracter [i o rapid\ maturizare [i în ceea ce prive[te m\iestria
de a da [i a tr\i r\spunsuri ale Bisericii la problemele vremii [i ale societ\]ii. Biserica
este ast\zi prezent\ activ [i fertil în [coli, în spitale, în aziluri [i orfelinate, în
caz\rmi, în penitenciare. O serie lung\ de ierarhi tineri, majoritatea lor cura]i
la inim\, jertfelnici [i devota]i cauzei cre[tine celei mai autentice, au fost chema]i
la slujire în clerul înalt. O real\ împrosp\tare a clerului înalt, frumos continuatoare,
în care p\rintele Teoctist a avut un rol decisiv. Sute de studen]i au plecat la
burse la facult\]i cre[tine de pe întreg cuprinsul Europei. Zeci de m\n\stiri
[i-au reluat activitatea sau s-au n\scut acum. În ciuda unei situa]ii financiare generale
deplorabile, în pofida a nenum\rate atacuri r\uvoitoare [i nefondate, Biserica
este neab\tut în fruntea sondajelor în ceea ce prive[te încrederea cet\]enilor
în institu]iile reprezentative ale României. Ea r\mâne pentru mul]i singurul
[i ultimul sprijin real [i sincer, într-o vreme în care promisiunile politice demagogice
[i deciziile sociale cinice abund\. Deloc u[oar\ a fost sarcina Preafericitului p\rinte
patriarh Teoctist în timpul vizitei papale.

Reflectoarele erau puse asupra lui, toat\ lumea a[tepta s\ vad\ cum va
ie[i patriarhul nostru din confruntarea mediatic\ cu una dintre personalit\]ile
care au marcat, pentru lumea larg\, acest veac. Mai mult chiar: erau unii care
abia a[teptau s\-l vad\ pus în dificultate sau în inferioritate. Lucrurile s-au
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Mitropolitul Antonie Pl\m\deal\ 
(n. 17 noiembrie 1926, Stolnice[ti, jud. L\pu[na, Basarabia –
m. 29 august 2005, Sibiu)

O carte binef\c\toare*

Cineva, cu oarecare pozi]ie social\, dar fat\ de care nu am nici o obliga]ie
în afara obliga]iilor obi[nuite [i normale în rela]ia cu orice om pe care l-ai cunoscut
într-o împrejurare sau alta, aceea de a fi politicos [i amabil, mi-a sugerat s\ fac
o prezentare, dac\ se poate mai „teologic\”, a recent reeditatei c\r]i Tradi]ie [i
libertate în spiritualitatea ortodox\, apar]inând mitropolitului Ardealului, Înalt-
preasfin]itul Antonie Pl\m\deal\. Cititorii vor fi observat, desigur, c\ nu am
abordat pân\ acum (cu una, dou\ excep]ii) prezentarea sau m\car semnalarea
c\r]ilor apar]inând tematic domeniului „spiritualit\]ii cre[tine”, care face obiectul
suplimentului. De[i o asemenea preocupare mi se pare cât se poate de util\ [i
necesar\, nu am încercat s-o realiz\m, deoarece nu avem for]a s\ facem fa]\
puzderiei de lucr\ri care au ap\rut în ultimii ani [i nici nu am fi vrut, din
pricina acestei neputin]e de cuprindere, s\ cre\m inechit\]i [i eventuale gelozii.
~n plus, sunt destule alte publica]ii, de profil sau nu, care încearc\ s\ acopere
[i acest sector.

Dac\ am acceptat totu[i s\ facem acum o scurt\ prezentare c\r]ii men]ionate,
acest fapt se datoreaz\ unei situa]ii aparte pe care o are lucrarea respectiv\ în
ansamblul c\r]ilor Înaltpreasfin]itului Antonie [i amintirii pl\cute a lecturii
ei, la prima edi]ie din 1983. 

Num\rul c\r]ilor produse de Înaltpreasfin]itul Antonie este remarcabil [i
impresionant. Tipografia mitropolitan\ de la Sibiu abia a putut face fa]\, mai
ales înainte de ’89, când nu se îng\duia editarea a mai mult de dou\-trei
titluri pe an. Cele mai multe dintre ele apar]in domeniului istoric (istoria
culturii, istoria Bisericii etc.) [i sunt alc\tuite pe baza unei minu]ioase document\ri
în biblioteci [i arhive, bucurându-se de un extrem de bogat aparat critic, vizând
exhaustivul. De altfel, m-a mirat întotdeauna felul în care a reu[it mitropolitul
s\ fac\ fa]\ multiplelor îns\rcin\ri ce-i reveneau: opera teologic\ scris\, administrarea
eparhiei, participarea la via]a liturgic\ cu multe repere obligatorii, diverse activit\]i
de protocol, participarea la activit\]ile sinodale centrale, reprezentarea Bisericii
noastre la diferite conferin]e [i întruniri teologice interna]ionale etc. Dar asta
r\mâne treaba Înaltpreasfin]iei Sale [i a eparhienilor pe care-i p\store[te.

Între mul]imea de titluri pe care mitropolitul Antonie ni le-a propus în
decursul anilor (unele dintre ele rezervate totu[i mai mult speciali[tilor), Tradi]ie [i

* În Alfa [i Omega, supliment de spiritualitate cre[tin\ al jurnalului Cotidianul, Bucure[ti,
Anul IV, nr. 8 (34), 18 august 1995.
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libertate ocup\ un loc aparte, ea fiind, a[ îndr\zni s\ spun, cartea sa cea mai
fermec\toare. La prima apari]ie, în contextul cultural [i religios bine cunoscut al
deceniului al optulea, ea s-a bucurat de o foarte bun\ primire în rândul credincio[ilor.
La prima vedere este o carte compozit\, înglobând studii [i comunic\ri prilejuite
de diferite manifest\ri interne [i interna]ionale, la care Înaltpreasfin]itul [i-a
purtat mesajul, mesaj care s-a dovedit, în mod benefic, a fi acela[i cu al întregii
noastre Biserici, în]eleas\ în sensul cel mai autentic [i mai peren. „Miceliul”
din care s-a n\scut pân\ la urm\ aceast\ carte este îns\ unitar [i coerent, dovedind
c\ problemele abordate constituie o preocupare continu\ pentru autor.

Sunt câ]iva piloni care sus]in cu elegan]\ spiritual\ edificiul acestei lucr\ri
[i care-i confer\ [i un farmec aparte. Unul dintre ace[tia este faptul c\ autorul
î[i sprijin\ discursul, îndeosebi, pe trei surse foarte dragi cititorului cre[tin:
Patericul „egiptean”, Filocalia [i Patericul românesc. Se observ\, din felul în
care sunt utilizate, faptul c\ între ele este o continuitate f\r\ cenzur\, c\ tr\irea
duhovniceasc\ ascetic\ constituie o permanen]\ pe parcursul întregii istorii a
mântuirii [i c\ ea s-a manifestat la noi cu destul\ for]\ [i în timpurile din
urm\, în ciuda pesimismului afi[at de mul]i dintre noi.

Apoi, mitropolitul Antonie î[i presar\ cartea cu o serie de întâmpl\ri al
c\ror martor direct sau erou secundar a fost el însu[i în anii de început ai
monahismului s\u, petrecu]i la m\n\stirile Slatina sau Sih\stria, în preajma
unor mari duhovnici, mul]i dintre ei afla]i în via]\ [i de noi, dar muta]i de-
acum la Domnul, unul sau doi putând fi întâlni]i chiar [i ast\zi. Aceste
crâmpeie de via]\ autentic\, tr\ite „pe viu”, dau mult\ savoare [i sub]irime
duhovniceasc\ acestei c\r]i. Înaltpreasfin]itul ridic\ cu delicate]e, atât cât se
cuvine, cortina de pe lumea monahal\, pe care o prezint\ credinciosului de
pe orice treapt\ din interior, cu mult\ duio[ie [i cu o bun\ cunoa[tere a
tuturor minun\]iilor ei, exprimate cel mai adesea paradoxal. 

O alt\ calitate a c\r]ii o reprezint\ faptul c\ autorul vede în aceste teritorii,
ale lumii P\rin]ilor de Pateric, zestrea cea mai important\ a Ortodoxiei, p\strat\,
transmis\ [i tr\it\ cu mult\ acurate]e peste veacuri. Este comoara cu care se
prezint\ Biserica Ortodox\ în fa]a lumii de ast\zi la orice dialog ecumenic,
propunând-o spre împ\rt\[ire recuperatoare [i celorlal]i. În aceast\ lume neapus\
se afl\ dogmatica tr\it\.

Nu putem s\ nu citim printre rândurile c\r]ii nostalgia autorului pentru
aceast\ lume al c\rei vie]uitor uimit a fost pentru un timp. O va fi p\r\sit,
într-un fel, la un moment dat, renun]ând la asceza m\n\stirii pentru asceza
bibliotecii, la fel de dur\ [i de roditoare. Simte c\ totu[i a coborât o treapt\ [i
dorul nu-l sl\be[te, ci parc\ se amplific\ o dat\ cu trecerea anilor. ~[i va pl\ti
datoria fa]\ de ceea ce a primit decisiv constructiv atunci, promovând valorile
respective cu orice prilej, în diferitele întâlniri avute cu oameni de toate
confesiunile, dup\ cum o probeaz\ capitolele acestei c\r]i.

Ar cere mult timp [i spa]iu discutarea în am\nunt a fiec\rui capitol, [i
nici nu ar fi de mare folos. Folosul [i bucuria vin din citirea c\r]ii. Este o
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Mitropolitul Bartolomeu Anania
(n. 18 martie 1921, Gl\vile, jud. Vâlcea – m. 31 ianuarie 2011, Cluj-Napoca)

Crochiu*

Când am început s\ fiu interesat de teologie, pentru reviste [i pentru unele
c\r]i, singura surs\ posibil\ era depozitul editurii Patriarhiei. M\ împrietenisem
cu „fetele” de la depozit [i ob]ineam revistele „pe ochi frumo[i”. În schimb,
pentru c\r]i, trebuia s\ iau aprobare de la p\rintele director al Institutului
Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Cred c\ atunci l-am v\zut
mai întâi pe p\rintele Bartolomeu. M\ intimida cu statura sa masiv\, cu seriozitatea
extrem\, aproape de severitate, cu glasul puternic, cu felul tran[ant de fi. M-a
impresionat mult retragerea sa la V\ratic, ca s\ diortoseasc\ traducerea Sfintei
Scripturi. {tiam c\ refuzase în acest scop propuneri de urcu[ ierarhic. Din
contr\, am regretat un pic, când, din ascultare, a acceptat s\ mearg\ la Cluj,
într-o eparhie extrem de dificil\, considerând c\ nu va mai reu[i s\ termine
munca început\. Timpul a ar\tat c\ nu am avut dreptate, nu numai c\ [i-a
continuat lucrarea într-un ritm vioi, dar a f\cut treab\ foarte bun\ [i în administrarea
unei arhiepiscopii extrem de dificile. Revenea în Clujul tinere]ii sale de rezisten]\
studen]easc\ româneasc\. A[ putea s\ spun c\ de abia de acum încolo am
început s\-l apreciez tot mai mult. Pentru felul decis [i în]elept, lipsit de
prejudec\]i [i de inhibi]ii, cu care a tran[at situa]ii deosebit de sensibile din
eparhia sa. Fiecare cuvântare a Înaltpreasfin]iei sale este o încântare de juste]e
[i de stil. Apoi trebuie remarcat felul în care a [tiut s\ promoveze [i s\ se
înconjoare de o serie de tineri foarte capabili, c\rora le-a acordat încredere,
supraveghind discret din urm\ ca s\ nu r\t\ceasc\ drumul de bun, dar
l\sându-i totodat\ s\ se manifeste în deplina lor personalitate. A [tiut s\
porneasc\ cea mai bun\ [i mai vioaie dintre publica]iile eparhiale [i un post
de radio cu o remarcabil\ deschidere cultural\. Este ceea ce se numea el
însu[i într-un rând, un o[tean b\trân al Bisericii, încercat în lupte grele,
br\zdat de vechi cicatrice, purtând înc\ cu minte viguroas\ [i cu inim\ viteaz\
sabia drept\]ii. Este un om care [tie s\ pun\ just accentele [i care poate ]ine
spatele [i prin anvergura sa cultural\, mai larg\ decât cea pur teologic\. Al\turi
de Înaltpreasfin]ia Sa po]i porni f\r\ team\ la lupte biserice[ti încurcate [i
grele. Va fi [tiind totdeauna s\ taie gordiene noduri.

* În Riscul de a fi ortodox, Editura Sophia, Bucure[ti, 2002. 
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Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarh ecumenic
(n. 29 februarie 1940, Sfântul Teodor, Insula Imbrios – Turcia)

Patriarhatul [i patriarhul*

Patriarhatul ortodox, re[edin]a patriarhului ecumenic, se afl\, dup\ cum
se [tie, în vechiul cartier grecesc al Fanarului. O plimbare pe str\zile cartierului
]i-l dezv\luie nu numai ca pe unul dintre cele mai s\race, dar [i dintre cele
mai... turce[ti, foarte pitoresc, în orice caz. Turci purt\tori de turban, case din
veacul trecut sau chiar mai vechi, destule d\r\p\nate, unele abandonate, multe
gunoaie pe str\zi, cu mirosul lor greu, puzderie de copii zbenguindu-se sau
tr\gându-se la umbra unor intr\ri, mici „market”-uri (în fapt, b\c\nii), pl\cint\rii,
vânz\tori de covrigi sau de kebap, ceain\rii... Din când în când, vestigii
bizantine sau otomane. Nu [tiu câ]i greci vor mai fi fiind ast\zi „fanario]i”.
De altfel, num\rul lor în întreg Istanbulul nu dep\[e[te acum cinci mii.

Patriarhatul este a[ezat în latura dinspre Bosfor a cartierului [i ocup\, pe coasta
dealului, un spa]iu destul de redus. Biseric\, „palat” (construc]ie modernizat\,
exploatând la maximum pu]inul teren, în care aerul condi]ionat face atmosfera
toridului ora[ mai respirabil\), diverse cl\diri anex\, un picu] de gr\din\, o
fântân\ modest\. Zidurile de incint\ groase [i înalte, prev\zute cu sârm\
ghimpat\, precum [i o serie succesiv\ de g\rzi sunt menite s\ încerce o oarecare
protec]ie împotriva atentatelor unor mi[c\ri fundamentaliste.

Când am [tiut c\ o s\ ajung la Constantinopol, m-am gândit s\ profit de
ocazie pentru a lua un interviu Patriarhului Ecumenic. I-am scris [i i-am solicitat
din timp o întrevedere, propunându-i o tem\ foarte general\ care s\-mi lase
o mare libertate de mi[care: „Ortodoxia – situa]ia, locul [i rolul s\u în lumea
contemporan\”. Ob]inând acordul, m-am prezentat (emo]ionat!) la poarta
Patriarhatului, înarmat cu o list\ provizorie de întreb\ri, urmând ca ajutorul
lui Dumnezeu s\ aib\ aportul cel mai important. Am ajuns într-o zi de miercuri,
pe la ora zece. Dup\ ce am trecut de primele verific\ri, ar\tând hârtiile care
atestau faptul c\ eram programat, m-a primit un c\lug\r tân\r [i extrem de
amabil, unul dintre secretari, care m-a condus în cabinetul particular de lucru
al Patriarhului. Între altele, pe perete o fotografie uria[\ de la întâlnirea tuturor
Întâist\t\torilor Bisericilor Ortodoxe de la Constantinopol din 1992. C\lug\rul
care m-a primit mi-a explicat, zâmbind amuzat, c\ patriarhul nostru este
supranumit în cercurile ecleziastice înalte „patriarhul alb”, din cauza ve[mintelor
sale deosebite de ale celorlal]i patriarhi. O foarte bun\ cafea turceasc\ [i un
pahar cu ap\ rece au f\cut s\ treac\ timpul mai pl\cut. Sanctitatea Sa î[i începe

* În Alfa [i Omega, supliment de spiritualitate cre[tin\ al jurnalului Cotidianul, Bucure[ti,
Anul III, nr. 9 (23), 16 septembrie 1994.
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programul public la ora 11. La 11 f\r\ zece am p\r\sit cabinetul, trecând în
anticamer\. În sfâr[it, dup\ ce s-a consultat cu Patriarhul, amfitrionul mi-a
comunicat c\ voi fi primit de Sanctitatea Sa a doua zi la ora 11 [i un sfert.

Este uimitor cât de asem\n\toare sunt, ca atmosfer\ [i ca aranjare, mai toate
„palatele” (denumirea este mai mult simbolic\) arhiere[ti, pân\ la a deveni
impersonale. Acelea[i înc\peri înc\rcate, acela[i mobilier preten]ios, semiboieresc,
semiburghez, cu o apartenen]\ stilistic\ heteroclit\ [i incert\, acelea[i draperii
grele, acelea[i mochete [i covoare groase care în\bu[\ orice zgomot, acelea[i
u[i masive pe care le deschizi cu oarecare efort, acelea[i vorbe [optite, aceia[i
pa[i mereu gr\bi]i, acela[i personal mai mult politicos decât amabil, foarte
sobru [i preocupat, protejându-[i la maximum „st\pânul [i arhiereul”.

A doua zi am fost primit [i între]inut mai întâi, vreo jum\tate de or\, de
„marele vicar”, deoarece patriarhul nu era înc\ disponibil. Acesta a f\cut o
serie de scurte referiri [i aprecieri în leg\tur\ cu via]a Patriarhiei, în condi]iile
ei specifice. Din nou aceea[i cafea excelent\ [i o buc\]ic\ de ciocolat\. În sfâr[it,
am intrat la Sanctitatea Sa, de data aceasta în cabinetul destinat audien]elor.

Trebuie s\ m\rturisesc c\, înainte de a intra, m-a încercat o anumit\ team\:
aceea de a nu avea sentimentul c\ m\ aflu în fa]a unui pap\ ortodox, în fa]a
unui ierarh cu preten]ie de întâist\t\tor general al Ortodoxiei. Teama mi s-a
spulberat imediat dup\ ce am ajuns în fa]a Patriarhului.

I-am pus cuvenita metanie [i am c\p\tat binecuvântarea cerut\. Cred c\
duhul Ortodoxiei este atât de puternic încât imprim\ ierarhilor no[tri, pân\
la un punct cel pu]in, o comportare suficient de duhovniceasc\ [i de decent\,
dincolo de calitatea lor uman\ intrinsec\, care poate acoperi din p\cate o gam\
extrem de întins\. 

Am avut surpriza s\ constat c\ Sanctitatea Sa îmi preg\tise un interviu
gata scris cu întreb\ri, cu r\spunsuri cu tot. Este cel pe care-l public\m al\turat.
Orice încercare de a ad\uga cu ajutorul reportofonului noi elemente s-a izbit de
un refuz delicat, dar ferm, motivat de lipsa de timp. Patriarhul Bartolomeu I
este un om blajin, de o remarcabil\ cultur\, [colit în marile facult\]i de teologie
ale Europei, primitor, atent [i prevenitor cu interlocutorul, cât se poate de cald [i
de abordabil. Un p\rinte. A evocat întâlnirile sale precedente cu români, îndeosebi
pe cele cu Preafericitul P\rinte Teoctist [i cu Înaltpreasfin]itul Antonie al
Ardealului, de a c\ror stare s-a [i interesat, de altfel, ca de a unor prieteni
apropia]i. Î[i amintea cu mare pl\cere de vizita sa de anul trecut în România
[i de sfin]irea de la M\n\stirea Sâmb\ta. Cu mai pu]in de o lun\ înainte,
trecuse pe la el P\rintele Decan al Facult\]ii de Teologie, Dumitru Popescu, care
participase la o întâlnire a teologilor pe teme ecologice. În luna august urma
s\ fac\ o scurt\ vizit\ Preafericitul P\rinte Teoctist, pentru a participa la
comemorarea a 150 de ani de la înfiin]area {colii de Teologie de pe insula Halki,
acum închis\ din cauza vitregiei vremurilor, dar pentru a c\rei redeschidere
se fac considerabile eforturi „diplomatice”. Patriarhul ecumenic este o persoan\
extrem de ocupat\. În fiecare zi bat la u[a Patriarhiei zeci de oameni, îndeosebi



 SAREA  P|MÂNTULUI                                                                                                                                     49

greci, veni]i fie cu diferite probleme, fie ca s\ ajute într-un fel sau altul, precum [i
foarte mul]i jurnali[ti. Cu o linguri]\ de [erbet bun, ca în copil\rie, [i cu un
pahar de ap\ în fa]\, am profitat totu[i de timpul de întrevedere acordat, pentru
a o mai „descoase” pe Sanctitatea Sa în leg\tur\ cu diferite probleme biserice[ti.

„R\zboiul din ex-Iugoslavia nu este un r\zboi religios, ci un r\zboi în
care un rol important îl au atât probleme interetnice mai vechi, cât [i o persisten]\
a unor structuri comuniste, atee.”

„Sanctitatea Sa a invitat bisericile din Chi[in\u, Moscova [i Bucure[ti la
Constantinopol, oferindu-le g\zduire în vederea unei concilieri. El însu[i este
gata, dac\ este solicitat (dar numai în acest caz!) s\ contribuie, dup\ putere,
cu sfatul s\u având un caracter facultativ. Din p\cate, dup\ ce la început se
p\rea c\ aceast\ întâlnire va avea loc, ea a c\zut brusc. Situa]ia actual\ de
neîn]elegere între diverse Biserici Ortodoxe (vezi [i cazul Bisericii din Ucraina)
este întrist\toare [i cât se poate de d\un\toare pentru Ortodoxie.”

„Dup\ p\rerea Sanctit\]ii Sale stili[tii sunt, în general, oameni neinstrui]i, ai
c\ror preo]i [i episcopi se recruteaz\ din rândul clerului care a primit diverse
sanc]iuni în Biserica Ortodox\ [i care abuzeaz\ de evlavia oamenilor simpli,
Problema ini]ial\ a calendarului a f\cut loc ast\zi, în primul rând, problemei
ecumenismului, dar aceasta n-ar fi decât un pretext pentru separarea lor de
Biseric\. Acum câ]iva ani s-ar fi încercat o apropiere de ei prin Mitropolitul
de Flora, unul dintre cei mai «tradi]ionali[ti», dar, dup\ un început d\t\tor
de speran]e, convorbirile au fost abandonate pentru c\ nu s-a constatat la
partea «stilist\» o dorin]\ sincer\ [i real\ de apropiere.”

„La anul se preconizeaz\, în insula Patmos, o nou\ întâlnire a întâist\t\torilor
Bisericilor ortodoxe, cu ocazia împlinirii a 1900 de ani de la scrierea Apocalipsei
de c\tre Sfântul Ioan.”

În fine, cert este c\ m\ sim]eam bine acolo [i c\ m-am desprins cu greu
de Sanctitatea Sa, dup\ ce am primit o nou\ binecuvântare [i o p\rinteasc\
îmbr\]i[are, precum [i câte o cruciuli]\, „pentru fiecare dintre cei doi copii”. 
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Înaltpreasfin]itul Nicolae, Mitropolitul Banatului
(n. 21 noiembrie 1923, Caransebe[, jud. Cara[-Severin)

Crochiu*

Suiam adesea dealul Patriarhiei, înainte de ’89, ca s\ v\d pe la sinoade
[irul impun\tor de ierarhi. Înaltul Nicolae cu p\rul [i barba argintii, cu statura
lui fragil\, impresiona printr-o v\dit\ apropiere de cea a chipului iconic al
patronului s\u. De o nesfâr[it\ duio[ie. Duio[ie care i se revars\ în privire [i
în glas. Poate cel mai singur dintre ierarhi. Atât de mediatizat de mediile
„democratice” ale societ\]ii civile de dup\ decembrie ’89, dar în fond atât de
pu]in cunoscut de acelea[i medii în lucrarea sa teologic\ extrem de serioas\.
Nu las\ nici cel mai neînsemnat mesaj f\r\ r\spuns, [i r\spunsul este scris
totdeauna cu mâna sa. Un om reflectând neîncetat la condi]ia Bisericii în
lumea contemporan\. Un om îndurerat sincer de toate derapajele provenind
din aceast\ condi]ie. Reflec]iile sale pot fi urm\rite (puse nu o dat\ sub pseudonim,
semn al unei evidente voin]e de smerenie), în bimensualul mitropolitan
Învierea, foaie aducând mult la aspect cu suratele ei interbelice. Un om de o
sub]irime intelectual\ aparte. Parc\ nimeni nu are darul ca Înaltpreasfin]ia Sa
de a te face s\-]i realizezi deopotriv\ precaritatea [i m\re]ia, vinov\]ia [i
dep\[irea ei. Pu]ine persoane m-au îmbr\]i[at în via]\ cu privirea atât de
strâns [i de purt\tor spre rai, ca p\rintele Nicolae. 

* În Riscul de a fi ortodox, Editura Sophia, Bucure[ti, 2002.
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Înaltpreasfin]itul Andrei Andreicu], Mitropolitul Clujului, Albei, 
Cri[anei [i Maramure[ului
(n. 24 ianuarie 1949, Oar]a de Sus, jud. Maramure[)  

Crochiu*

Cred c\ acei clerici care provin dintre oameni cu studii prealabile [tiin]ifice
sau tehnice reprezint\ o categorie special\, mai interesant\ parc\ decât cei
veni]i dinspre discipline umaniste. Partea speculativ\ a gândirii lor are o structur\
mai sigur\ [i este parc\ mai ferit\ de derapaje. {i modestia le este parc\ mai
accesibil\. Înaltpreasfin]itul Andrei este chipul tipic de ardelean. A[ezat, cump\nit,
hot\rât. Parc\ vezi adunat\ [i cristalizat\ în el toat\ experien]a confrunt\rilor
cu adversit\]ile istoriei a zecilor de genera]ii de ]\rani ardeleni. Provenit dintr-o
familie de greco-catolici, s-a dovedit a fi un foarte corect în]eleg\tor, nu
numai la scar\ imediat\, dar [i la aceea a istoriei de ansamblu, a problematicii
unei dureroase rupturi, dar [i a necesit\]ii unei imperioase recuper\ri, pe cât
este cu putin]\. A încercat tot timpul s\ arate cum credin]a nu este o problem\
patrimonial\, nici una de orgolii istorice, ci una de mântuire, iar logica
mântuirii pune clar în fa]a oric\rui credincios necesitatea unei ata[\ri prime
[i necondi]ionate fa]\ de adev\rul de credin]\. Este singurul ierarh care a fost
pus în scaun prin voin]a comun\ a clerului [i a credincio[ilor din eparhie în
urma evenimentelor din decembrie 1989. Nu u[oar\ i-a fost misiunea. Mult\
usc\ciune se adunase în structuri [i, în parte, [i în modul de exprimare liturgic\
în teritoriul eparhiei (sigur, nu numai acolo). Venirea Înaltpreasfin]itului
Andrei a adus un suflu nou, cu adev\rat duhovnicesc. A fost ca un fel de
prim\var\, care a f\cut posibile înfloriri latente, r\mase de mult timp ascunse
sau, în orice caz, neglijate. Este poate semnificativ c\ în aceast\ eparhie a ales
s\ pustniceasc\ unul dintre duhovnicii no[tri cei mai importan]i ai acestui
moment, p\rintele Rafael Noica. Apoi, nu trebuie trecut cu vederea c\, lucrând
un timp mai scurt sau mai lung la cancelaria sfintei arhiepiscopii, [i-au f\cut
ucenicia în preajma Înaltpreasfin]itului foarte mul]i tineri teologi de toat\
vrednicia. Lâng\ Înaltpreasfin]itul Andrei te sim]i în siguran]\, ocrotit, bine-
cuvântat. Are în el o simplitate binef\c\toare, care dezghioac\ orice reticen]e
sau proaste blocaje. 

* În Bucuria convorbirii, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2006. 
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Înaltpreasfin]itul Serafim Joant\, Mitropolitul Germaniei,
Europei Centrale [i de Nord 
(n. 4 septembrie 1948, Buhol]-Beclean, jud. Bra[ov) 

Contra tuturor denigr\rilor sau pentru ca cei ce 
se consider\ cre[tini s\ judece cre[tine[te*

Un tân\r preot cucere[te Alba Iulia. Într-o sear\ de sfâr[it de var\, prin
anii '80, Horea Pa[tina mi-a telefonat [i m-a chemat (pe atunci eram vecini)
ca s\-l v\d pe p\rintele Romulus Joant\, care tr\sese la el. Îl întâlnise nu cu
mult timp înainte la o înmormântare, la Alba Iulia, dup\ care, impresionat de
el, îl urm\rise în slujbele de la catedrala din ora[, unde înfl\c\ratele sale cuvinte
de înv\]\tur\ atr\geau sear\ de sear\ un foarte mare num\r de credincio[i. El
însu[i îmi vorbise cu mult\ însufle]ire de acest p\rinte, la care, aflu ast\zi, î[i
f\cuse prima spovedanie, dup\ întoarcerea în via]a liturgic\ real\ a Bisericii.

P\rintele Romulus nu era deloc p\rintele pe care mi-l imaginasem cât de
cât atunci când mi se vorbise de el. În fa]a mea st\tea un om slab, pl\pând,
chiar fragil, ai fi putut spune. În purtarea [i în vorba lui se putea îns\ lesne
observa un caracter extrem de hot\rât, chiar îndârjit atunci când era vorba de
chestiuni de credin]\. Altfel, o c\ldur\ extraordinar\, o deschidere d\ruitoare,
copil\reasc\ aproape, te înv\luia în simpla sa prezen]\ [i o bucurie simpl\ [i
curat\ te cuprindea, f\r\ s\-]i dai prea bine seama când [i cum. Dup\ o nu
prea lung\ convorbire prealabil\, am f\cut împreun\ câteva rug\ciuni. Slujind,
c\p\ta o for]\ extraordinar\. Rug\ciunea lui, f\cut\ din toat\ fiin]a, r\spândea
cu adev\rat o bun\ mireasm\ duhovniceasc\ [i te f\cea s\ te sim]i bine,
mângâiat [i înt\rit. Era evident c\ omul avea har [i voca]ie.

Am pierdut leg\tura pentru mai mul]i ani cu p\rintele Joant\, dar, nu o
dat\, ve[ti venite din p\r]ile acelea, ale Alba Iuliei, îmi vorbeau de un p\rinte cu
voca]ie autentic\ [i cu o lucrare pastoral\ [i misionar\ ie[it\ din comun. De
altfel, numele lui a trecut destul de repede dincolo de grani]ele Episcopiei de
Alba.

Îndep\rtare prin burs\ de studii la Paris. La un moment dat, am aflat
c\ fusese trimis cu o burs\ de doctorat la Institutul Saint-Serge din Paris. Toat\
lumea Bisericii, cunosc\toare a realit\]ilor ei, a interpretat atunci acest lucru
ca pe o îndep\rtare a p\rintelui dintr-un loc în care începuse s\ aib\ o influen]\
„mistic\” prea mare. Tân\rul teolog deranja.

La o revenire acas\, într-o vacan]\, p\rintele Romul mi-a telefonat ca s\-mi
spun\ c\ mi-a adus un pache]el, din partea Veronic\i Lossky, dac\ mi-amintesc

* În Adev\rul literar [i artistic, Bucure[ti, Anul VI, nr. 371, 8 iunie 1997. 




