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ARGUMENT EDITORIAL

Facultatea de Teologie Ortodox „Dumitru St niloae” din cadrul
Universit ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i a organizat, cu ajutorul lui
Dumnezeu, în 2021, a VIII a edi ie a tradi ionalului Simpozion Interna ional
„Dumitru St niloae”.

Având în vedere condi iile sanitare impuse de pandemie i starea de
incertitudine permanent , edi ia din 2020 nu a mai avut loc. Într un fel,
acest gol în seria întâlnirilor noastre reflect pe acela resim it demul i dintre
noi. Unii au fost izola i de familiile lor, aflate la distan , de locul de munc ,
parte din activitate mutându se în mediul virtual, de locurile i obiceiurile
care formau, la un loc, mediul „normal” al vie ii personale i sociale.
Continuând pandemia cu tot cortegiul de restric ii i f r a se întrevedea un
sfâr it al ei într un viitor apropiat, în perioada 11 14 mai 2021, am reluat
seria întâlnirilor i am organizat edi ia a VIII a a acestui Simpozion, dar, de
data aceasta, în format online. Mul umim tuturor celor care au participat
pentru adaptarea din mers la noile condi ii tehnice, a a cmediuum ne
exprim m recuno tin a i fa de cei care, din spatele ecranelor, au f cut
posibil schimbul de idei.

Tema simpozionului, Ortodoxie i modernitate. O dezbatere necesar ,
aleas i propus de c tre membrii Comitetului tiin ific înc din 2020,
reprezint , f r îndoial , unul dintre cele mai actuale subiecte care privesc
Ortodoxia în raport cu lumea, cu societatea de ast zi, în care ea este
chemat s anun e Evanghelia i s l apropie pe om de Dumnezeu,
Creatorul, Mântuitorul, dar i Proniatorul f pturii Sale. Pentru unii, Biseri
ca, mai ales prin mesajul ei, exprimat în structura liturgic sau tonul omi
letic catehetic, pare anacronic , irelevant pentru omul modern sau „omul
recent”, dup o expresie a unui cunoscut filosof contemporan. Pentru al ii,
mai cu seam în aceste vremuri grele, marcate de pandemie, de crize de tot
felul – economice, energetice i, nu în ultimul rând, geostrategice, dar i de
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drame individuale, cumpene destinale, cum ar fi depresia boala sufle
teasc a secolului , Biserica r mâne singura mângâiere i n dejde, reper
constant, nefalsificat de mode trec toare i nici aflat la dispozi ia
negocierilor ideologice. Între constat ri de genul „doar Biserica ne a mai
r mas” i chemarea, uneori cu glas ridicat, ca „Biserica s se reformeze”, se
întinde plaja unei confrunt ri mai ample i care se consum în diferite feluri
i intensit i. Toate se pot subsuma, nu exclusiv din perspectiva timpului,
numitului raport dintre Ortodoxie i modernitate. Or, s recunoa tem:
chiar este o dezbatere necesar . Mai mult, inevitabil . Tocmai de aceea, prin
abordarea acestei teme, dorim s c ut m i s oferim posibile r spunsuri la
întreb ri fire ti privitoare la rolul i importan a Bisericii i a misiunii ei
ast zi. În acest scop, au fost invita i s analizeze, s prezinte i s vin cu
r spunsuri atât în cadrul dezbaterii publice, cât i în cursul celor apte
sesiuni tiin ifice, speciali ti din domeniile istoriei i teologiei, filosofiei i
tiin ei, sociologiei i antropologiei.

Organizat de Facultatea de Teologie, împreun cu Sectorul de Înv
mânt al Centrului Eparhial, cu binecuvântarea Înaltpreasfin itului P rinte

Teofan, Mitropolitul Moldovei i Bucovinei, formatul acestui prestigios
eveniment academic, introdus în 2017 în programul activit ilor tiin ifice,
este unul aparte. Reu ita lui nu ar fi fost posibil f r ini iativa lansat de
Arhim. dr. Hrisostom R d anu i activitatea constant a membrilor
comitetului tiin ific (Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Pr. conf. univ. dr. Radu
Preda, Conf. univ. dr. Constantin Iulian Damian, Prof. univ. dr. Nicu
Gavrilu , Pr. dr. Lucian Filip) împreun cu cea a moderatorilor fiec rei
sesiuni. Memorabile sunt atelierele pe care colegii profesori le au sus inut
în câteva dintre cele mai bune licee din municipiul Ia i i în colile teologice
din cuprinsul Eparhiei Ia ilor, precum încânt toare, asemeni unei rame
potrivite pentru un tablou pre ios, au fost i interven iile corului b rb tesc
„Sfântul Iosif Naniescu”, înfiin at i dirijat de c tre Pr. lect. univ. dr. Ionu
Gabriel Nastas .

Manifestarea academic din 2021 a fost deschis oficial de c tre pr.
prof. univ. dr. Ion Vicovan, Decanul Facult ii de Teologie Ortodox
„Dumitru St niloae”, care, în cuvântul s u, a ar tat, pe de o parte,
importan a i necesitatea temei simpozionului, iar pe de alta, n dejdea c
el va aduce roade concrete în lucrarea formativ i pastoral a Bisericii.
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Lucr rile simpozionului au fost binecuvântate, i de aceast dat , de
prezen a i cuvântul Înaltpreasfin itului P rinte Mitropolit Teofan. În
alocu iunea sa, dup ce a f cut o sumar i esen ial incursiune în istorie,
P rintele Mitropolit a subliniat importan a temei, dar i bog ia sau
complexitatea ei, apelând la scrierile i via a unor teologi i sfin i contem
porani precum Dumitru St niloae, George Florovsky, George Metallinos,
Tristan Engelhardt i Sfântul Cuvios Sofronie Saharov, recent canonizat,
amintind umbrele, eviden iind luminile i exprimând n dejdile în privin a
rela iei dintre ortodoxie i modernitate. La rândul s u, în cadrul deschiderii
oficiale, prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul primei Universit i mo
derne a României, a men ionat rolul însemnat al Facult ii de Teologie în
cadrul Universit ii, precum i actualitatea temei simpozionului, propu
nând spre reflec ie, pentru o viitoare dezbatere academic , rela ia dintre
lege i moral , întrucât „orice norm juridic are drept fundament normele
morale, îns nu orice norm moral devine i norm juridic ”.

Programul a continuat cu dezbaterea public în cadrul c reia P rin
tele conf. univ. dr. Radu Preda i a provocat invita ii – prof. univ. dr. Dan
Dungaciu, conf. univ. dr. Adrian Papahagi, domnul Sever Voinescu i
Arhid. lect. univ. dr. Sorin Mihalache – cu întrebarea: „Poate fi moder
nitatea ortodox ?”. Festinul de idei i abord ri care a urmat, accesibil i
ast zi pe pagina de Facebook a simpozionului, a ar tat complexitatea
rela iei dintre Ortodoxie i modernitate în context european, din perspec
tiv istoric , cultural , geopolitic i eclesiologic , tensiunea dintre via a
tr it în Iisus Hristos i unele accente ideologice care reanim imaginarul i
via a cet ii, provocând, dar i oferind spa iu de m rturisire.

P rintele profesor Gheorghe Popa a sus inut prelegerea inaugural
cu tema: „Ortodoxie i modernitate. Rela ia dintre ele i situa ia actual ”,
a ezând cei doi termeni în rela ie cu secularizarea societ ii actuale. Ca în
fiecare an, prima sec iune de interven ii fiind dedicat memoriei i operei
P rintelui Profesor Dumitru St niloae, academicianul tefan Afloroaei i
Pr. prof. emerit tefan Buchiu au esut gânduri i în elesuri pline de lumin
referitoare la locul omului fa de Dumnezeu, fa de aproapele i fa de
întreaga crea ie.

Abordarea istorico filosofic a seculariz rii a fost oferit de c tre
domnul Bogdan T taru Cazaban i de P rintele Decan Ion Vicovan, iar
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r spunsurile teologice la secularizare au fost date de c tre domnul prof.
univ. dr. Vasilios N. Makrides împreun cu Pr. conf. univ. dr. Radu Preda
i Pr. conf. univ. dr. Dan Sandu. M sura în care secularizarea aduce oportu
nit i pentru misiune i hermeneutic a fost descifrat cu generozitate de
Pr. prof. univ. dr. Ioan Moga al turi de domnul prof. univ. dr. Vasile I an
i de domnul conf. univ. dr. Iulian Damian. Ultima sesiune a fost dedicat
pandemiei i consecin elor acesteia asupra vie ii religioase, oferind o
interpretare clarificatoare i necesar din perspectiv filosofic , liturgic i
interdisciplinar , cu prec dere teologic i medical , prin participarea la
dezbatere a domnului prof. univ. dr. Nicu Gavrilu , a P rintelui profesor
Viorel Sava i a P rintelui Arhid. Sorin Mihalache. De altfel, dezbaterea nu
i a propus s încheie simpozionul, ci prin diversitatea i anvergura ideilor
s l deschid spre alte domenii i orizonturi, c utând s întrevad în lumea
de ast zi, marcat de atâtea incertitudini i fr mânt ri, lucrarea plin de
iubire a lui Dumnezeu fa de oameni.

Mul umim tuturor celor implica i în organizare – inclusiv formatul
online se cere „amenajat” –, echipei de la Sectorul de Înv mânt al
Arhiepiscopiei Ia ilor, ascult torilor în timp real sau a celor care au audiat
ulterior lucr rile simpozionului, celor care au pus întreb ri i, evident, celor
care au oferit r spunsuri. Nu în cele din urm , mul umim redac iei Editurii
Doxologia a Mitropoliei Moldovei i Bucovinei, pentru disponibilitate i
profesionalism, calit i demonstrate cu prisosin la fiecare colaborare.

Editorii
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1. DESCHIDEREA OFICIAL

Înaltpreasfin itul P rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei i Bucovinei
Prof. univ. dr. Tudorel Toader*
Pr. conf. univ. dr. Radu Preda**

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan***

P rintele Decan Ion Vicovan:
Hristos a înviat! Înaltpreasfin ia Voastr , Domnule Rector al celei

dintâi Universit i moderne a României, distin i contributori i organiza
tori, dragi colegi i iubi i studen i, stima i auditori i privitori, aducem
mul umire i în l m slav lui Dumnezeu c ne a ajutat ca în acest an de
gra ie 2021, dup anul pandemic trecut, s organiz m, dup S pt mâna
Luminat , una academic în Facultatea noastr de Teologie din cadrul
Universit ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, parte a efortului formativ al
viitorilor preo i sau a celor deja hirotoni i, dar i a laicilor, b rba i i femei,
din Arhiepiscopia Ia ilor, parte însemnat a Bisericii Ortodoxe Române.

Am afirmat c este o s pt mân academic , având în vedere c în
zilele de 10 i 11 mai 2021 s au derulat, în cadrul colii noastre doctorale,
Simpozionul Interna ional „Studia Theologica Doctoralia” cu implicarea
direct a ini iatorului ei, a P rintele prof. dr. Viorel Sava, c ruia îi
mul umesc i pe aceast cale. Mai departe, în zilele de 11 i 12 mai, au avut
loc ateliere în 11 licee i coli teologice din Ia i i din cuprinsul
Arhiepiscopiei Ia ilor. Ast zi, 12 mai, zi în care Biserica Ortodox Român
pomene te un Sfânt tân rmucenic, Ioan Valahul, care a p timit în anul 1662

* Rectorul Universit ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i.
** Membru al Comitetului tiin ific al Simpozionului Interna ional „Dumitru

St niloae”.
*** Decanul Facult ii de Teologie Ortodox „Dumitru St niloae” din Ia i.
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la Constantinopol, deschidem, cu ajutorul lui Dumnezeu i binecuvântarea
P rintelui Mitropolit Teofan, cea de a VIII a edi ie a Simpozionului
Interna ional „Dumitru St niloae” cu tema Ortodoxie i modernitate. O
dezbatere necesar .

Men ionez c , aceast tem a fost propus înc de anul trecut, dar din
cauza pandemiei am fost nevoi i s o concretiz m în acest an. M gândesc
c , acum se potrive te cuvântul psalmistului rostit în Psalmul 117, 18:
„Certând m a certat Domnul, dar mor ii nu m a dat”.

De ce aceast tem ?
Pentru c , Ortodoxia, în fond, este aceea i din toate timpurile i în

toate locurile, dar nu mai pu in evident cu elemente i aspecte dictate, a a
zicând, de contexte distincte, de persoane i de evenimente, doar
Dumnezeu fiind ieri, ast zi i în veci, în timp ce Biserica lui Hristos
traverseaz istoria. Martorii statorniciei i ai dinamicii deopotriv sunt
chiar Sfin ii, aduna i din mai toate epocile, din mai toate clasele sociale i
vorbind limbi diferite. A aminti doar faptul c , precum ti i cei mai mul i,
Catedrala Mitropolitan din Ia i are ca ocrotitori spirituali pe Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, care a p timit la începutul veacului al IV lea, pe Sfânta
Cuvioas Parascheva, care a tr it la începutul veacului al XI lea, iar, mai
nou, are ca ocrotitor i pe Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, care a trecut la
cele ve nice la începutul veacului al XX lea.

A adar, ace ti Sfin i, f r s fie indiferen i fa de secolul în care au
tr it, nu mai pu in au dat dovada m rturiei acelea i credin e i au avut
acela i duh. A a cum spunea P rintele Patriarh Daniel, în dinamica Bisericii
i a teologiei trebuie s inem cont de contextul istoric i cultural în care
Biserica activeaz i, apoi, trebuie s r spundem, din acest punct de vedere,
la problemele reale ale omului de ast zi. Biserica a dat un r spuns în vre
murile de persecu ii din primele secole cre tine. Ea a venit cu r spunsuri,
evident teologice i nu numai, în perioada controverselor doctrinare, de
asemenea, a venit cu r spunsuri i cu m rturisiri de credin în veacurile
XVI XVII în urma Reformei i Contrareformei, de asemenea, a dat r spuns
prin m rturisitorii ei în timpul regimului comunist.

Întrebarea este: ce trebuie s fac Biserica dup 90, în anii de libertate,
având în vedere c libertatea, de cele mai multe ori, gre it în eleas , nu este
cea mai prielnic pentru înt rirea, pentru consolidarea i pentru lucrarea
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Bisericii, pe de o parte, iar, pe de alt parte, tiin a i tehnologia au cunoscut
pa i i trepte f r precedent pân acum? De aceea, ne propunem ca, prin
aceast tem , s plec m de la constatarea c perioada în care tr im se
confrunt cu o profund s r cie spiritual , a a cum afirma un mare teolog
contemporan, Georgios Mantzaridis: „Ceea ce se ignor îns mai mult
ast zi este pauperitatea spiritual , care se g se te la baza tuturor marilor
probleme; cu cât se va ignora mai mult nevoia îmbog irii duhovnice ti a
omului, cu atât starea lumii se va înr ut i. A a zisa calitate a vie ii nu este
doar devalorizat , ci i dezumanizant . Pauperitatea spiritual este mai
important i mai tragic decât cea material ”.

A adar, plecând de la aceast realitate, încerc m, prin tema abordat
în cadrul simpozionului nostru, s vedem care este rolul Teologiei ast zi. i
anume, Teologiei tiin ifice afirm acela i mare teolog1 i se cere s apro
fundeze sistematic problematica actual , s cerceteze omul contemporan i
problemele sale, i s comunice, în m sura în care este posibil, din interior,
cuvântul s u teologic. Desigur, Hristos nu înceteaz s fie: „ieri i azi i în
veci”, îns fiecare epoc are nevoie de m rturia lui Hristos, în propria sa
limb , în leg tur cu via a sa proprie, cu problematica sa. Hristos nu se
prelunge te în veci ca idee abstract , ci în calitate de Trup concret, ca
Biseric , avându i pe credincio i ca membrii ai S i, iar Teologia trebuie s
fie vocea Bisericii în istorie, o voce care înnoie te i creeaz continuu noi
sinteze prin intermediul m rturiei sale nepieritoare i unificatoare, într o
lume fragil i fragmentat .

Deci, plecând de la realitatea s r ciei spirituale, trebuie s vedem care
este rolul Teologiei ast zi i, pentru aceast tem , cu toate implica iile ei, au
fost invita i pentru a dezbate i pentru a r spunde împreun teologi,
istorici, filosofi, sociologi, c rora le mul umesc în mod deosebit. Avem
participan i de la Universit i din Germania, de la München, Erfurt, din
Viena, din România (Bucure ti, Cluj Napoca, Ia i) i pe parcursul acestor
dou zile vom c uta s r spundem la întreb rile pe care le am men ionat.

În final, doresc s aduc alese mul umiri P rintelui Mitropolit Teofan
pentru sus inerea i binecuvântarea acestui simpozion, Domnului Rector al

1 Doctor Honoris Causa al Universit ii „Alexandru Ioan Cuza”, la propunerea
Facult ii noastre, în anul 2014.
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Universit ii „Alexandru Ioan Cuza”, prof. Tudorel Toader, pentru pre
zen a la simpozion i în sus inerea Facult ii noastre, Sectorului de Înv
mânt al Arhiepiscopiei Ia ilor, reprezentat i condus de P rintele Profesor
i Consilier Cristian Barnea, Colegiului „Sfântul Nicolae”, Centrului de
Formare Continu , condus de P rintele Lucian Filip i, de asemenea, aduc
mul umiri Agen iei de Pres „Basilica”, Radioului „Trinitas”, portalului
„Doxologia” i Ziarului „Lumina”, care au promovat acest eveniment.

A adar, v invit m s fi i al turi de noi la dezbaterea din aceast sear
precum i la sesiunea de conferin e din zilele de 13 i 14 mai. Invit la cuvânt
pe P rintele Mitropolit Teofan, c ruia îi mul umesc din nou pentru grija
permanent pe care o arat fa de Facultatea noastr , pentru rug ciunea
pe care o face pentru noi i împreun cu noi i, mai cu seam , pentru
proiectul ini iat i aflat într o faz avansat de reabilitare i consolidare a
cl dirii unde func ioneaz Facultatea de Teologie.

Înaltpreasfin ia Voastr , v rug m s binecuvânta i acest eveniment
academic i duhovnicesc în acela i timp.

Înaltpreasfin itul P rinte Teofan:
Am încercat s a ez pe hârtie câteva gânduri, câteva îngândur ri,

l sând r spunsul pe seama unor teologi din veacul trecut i pe seama
dumneavoastr , cei care v ve i apleca cu acrivie, cu fric de Dumnezeu i
cu dragoste asupra acestui subiect.

Nu tim dac , pân în veacul al XIX lea, s a întrebat cineva: Este
Biserica Ortodox din lume sau, în cazul nostru, din Principatele Române,
în armonie cu acele vremuri? În ultimii 200 de ani, aceast chestiune a
câ tigat îns teren i, nu de pu ine ori, au fost exprimate direct sau indirect,
de c tre diferi i intelectuali i politicieni, întreb ri de felul: Este Ortodoxia
compatibil cu modernitatea? Nu ar fi fost oare mai bine ca românii s fi
fost catolici sau protestan i? Uneori, pe seama apartenen ei majoritare a
românilor la Biserica Ortodox , au fost invocate r mâneri în urm fa de
Occident, incapacitate de adaptare la ritmul de civiliza ie al lumii moderne.

De men ionat faptul c , în a doua parte a primului mileniu cre tin,
modalitatea de vie uire reprezentat de Bizan era considerat în Occident
ca fiind nivelul cel mai înalt de civiliza ie din lumea cre tin . Cum s a ajuns
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timp de un mileniu i jum tate la o r sturnare de realitate sau de percep ie
atât de spectaculoas ? Cutremurele istoriei, spun unii, ar fi cauza acestei
dramatice schimb ri: invaziile musulmane din R s rit, Cruciada a IV a,
mongolii i, ulterior, turcii, Rusia ca mare putere în R s rit, domniile
fanariote de la noi, comunismul i cele de felul acestora ar reprezenta cauza
r mânerii în urm . Biserica Ortodox este men ionat , adesea, ca fiind, de
asemenea, un factor al înapoierii, o cauz a inadapt rii noastre la cerin ele
vremii.

Desigur, Biserica Ortodox a fost, i n d jduim s r mân , în contra
dic ie cu lumea, în sensul cuvântului Domnului Hristos: „Dac v ur te
pe voi lumea, s ti i c pe Mine mai înainte decât pe voi M a urât” (Ioan
15, 18). Dac Ortodoxia este pentru unii „sminteal ”, pentru al ii „nebunie”,
în sensul m rturisit de Sfântul Apostol Pavel în Epistola I c tre Corinteni
(1, 23), pentru c este axat pe taina Crucii i a Învierii, atunci da, Ortodoxia
nu se adapteaz acestei lumi. Dac modernitatea este v zut ca sincretism
religios, ca abandonare a valorilor familiei, ca ideologie de gen cu toate
componentele sale i alte lucruri asem n toare, desigur, Ortodoxia este
anacronic .

De a lungul istoriei, în teritoriile locuite de cre tinii ortodoc i, s au
petrecut, din p cate, i multe lucruri care nu ne fac cinste. Pentru aceste
situa ii reprobabile, suntem vinova i noi, ortodoc ii, o parte dintre noi,
desigur, nu Ortodoxia ca atare. Nevie uind în ritmul sl virii celei drepte a
lui Dumnezeu, s au s vâr it gre eli de care nu Biserica Ortodox este
responsabil , ci aceia dintre noi care n am în eles întru totul sau poate deloc
esen a i adâncimea, în l imea i cuprinderea acestei credin e. Îndr znesc a
spune c r mânerile în urm în anumite segmente, r mânerile în urm în
sensul real al cuvântului, sunt legate tocmai de nearticularea vie ii unor
ortodoc i la valorile Bisericii lor.

Teologi ortodoc i de anvergur din veacul al XX lea au subliniat
faptul c fidelitatea fa de Ortodoxie constituie calea de urmat pentru a fi,
deopotriv , fiu al Bisericii i ancorat armonios în sfera modernit ii.
Eliberarea în totalitate din „captivitatea babilonic ” a unor mentalit i
str ine, care au f cut mult r u Ortodoxiei în precedentele dou trei veacuri,
este calea de urmat în timpurile actuale i în cele viitoare, m rturisea
P rintele George Florovsky. Divino umanitatea lui Hristos, extins în via a
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concret a cre tinului ortodox, ofer acestuia capacitatea de a vie ui, deo
potriv , în sfera ve niciei, cât i în mijlocul cet ii, cu toate constrângerile
sale, spune P rintele Dumitru St niloae. Fidelitatea fa de dogm , dimen
siunea ascetic i apartenen a la institu ia bisericeasc , ofer cre tinului
ortodox puterea de supravie uire într un context ostil, sublinia Sfântul
Sofronie Saharov, recent canonizat. Intensificarea angaj rii în via a de
rug ciune, post, milostenie i experien a liturgic atotcuprinz toare
constituie r spunsul ortodox la provoc rile modernit ii, sus ine Tristram
Engelhardt, teolog occidental, convertit la credin a ortodox . Parohia
m n stireasc – sinax euharistic i spital duhovnicesc – este singura
cristelni pentru rebotezarea i rena terea atât a ortodoc ilor, cât i a
eterodoc ilor sau ateilor, m rturise te teologul grec George Metallinos.

Rog pe Dumnezeu s ne d ruiasc puterea de a urma c ii propuse de
ace ti mari tr itori ai credin ei ortodoxe din vremurile noastre. Vom realiza
atunci faptul c , Ortodoxia este uimitor de veche i surprinz tor de nou în
toate aspectele sale: „Cele vechi au trecut, iat toate s au f cut noi” (2
Corinteni 5, 17), m rturise te Sfântul Apostol Pavel.

V mul umesc, cu recuno tin , tuturor celor implica i în organizarea
acestei întâlniri, p rin ilor i domnilor profesori din partea Facult ii de
Teologie, domnului Rector al Universit ii „Alexandru Ioan Cuza” i
dumneavoastr , tuturor acelora care ve i contribui la sublinierea unor as
pecte din vie uirea Bisericii noastre în aceste vremuri, precum i celor care
v a i al turat nou cu rug ciunea i cu prezen a i ve i r mâne împreun cu
noi în aceste zile.

Dumnezeu s ne aib pe to i în grija Sa!

P rintele Decan Ion Vicovan:
Mul umim, Înaltpreasfin ia voastr , pentru bogatul cuvânt sus inut,

plin de miez, ar tând ce a fost, ce este i cum trebuie s lucreze Ortodoxia,
dup cum v mul umim pentru sus inerea acestui Simpozion în formatul
în care are loc de mai mul i ani de zile i pentru binecuvântarea pe care ne
a i dat o ca el s i împlineasc , cel pu in într o anumit m sur , scopul
pentru care a fost organizat, cu precizarea c , în acest an, este mult mai
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complicat, de i are loc în format online, decât în anii preceden i. Mul umim,
a adar, pentru binecuvântare i pentru cuvânt, Înaltpreasfin ia voastr .

Mul umim i domnului Rector al Universit ii „Alexandru Ioan
Cuza” pentru prezen a al turi de noi, dup cum a dori s i mul umesc
pentru faptul c , atunci când a avut posibilitatea, a participat la eveni
mentele organizate în cadrul Facult ii noastre, atât la concertul de Cr ciun,
de pild , cât i la festivitatea de încheiere a cursurilor, dup cum îi
mul umesc i pentru faptul c în acest mandat, al doilea, a promovat pe
unul dintre colegii no tri în demnitatea de Prorector al Universit ii i, în
mod deosebit, i a mul umi anticipat pentru faptul c ne a promis sprijin,
având în vedere c , în viitorul apropiat, dac d Dumnezeu, vom intra în
procesul de reabilitare a cl dirii Facult ii i, vreme de vreo trei ani de zile,
avem nevoie de mult sprijin din partea Universit ii i a domnului Rector.

Domnule Rector, mul umindu v înc o dat , v oferim cuvântul.

Domnul Rector Tudorel Toader:
Înaltpreasfin ia voastr , P rinte Mitropolit Teofan, P rinte Decan al

Facult ii de Teologie Ortodox „Dumitru St niloae” din cadrul Univer
sit ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, domnule Academician, domnilor
profesori, distin i participan i, v mul umesc pentru onoarea de a fi fost
invitat la conferin a „Ortodoxie i modernitate”, conferin devenit tra
di ional . Prestigiul conferin ei, ajuns deja la a opta edi ie, este dat de
înaltul patronaj al Mitropolitului Moldovei i Bucovinei, este dat de
expertiza participan ilor, este dat de temele care sunt puse în discu ie i care
vor fi dezb tute pe parcursul întregii conferin e.

Prin Facultatea de Teologie Ortodox , prin colaborarea cu Mitropolia
Moldovei i Bucovinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i
confer dimensiunea spiritual actului formativ al tinerelor genera ii, tu
turor activit ilor desf urate la nivelul comunit ii academice, contribuind
astfel la evolu iile sociale. Valorile morale, valorile ortodoxe sunt valori
perene.

Juristul din mine m îndeamn s reamintesc faptul c orice norm
juridic are drept fundament normele morale, îns nu orice norm moral
devine i o norm juridic , dobândind exigen ele acesteia. Dac normele
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juridice sunt, uneori, mult prea schimb toare, normele morale reprezint
coloana de sus inere a spiritualit ii noastre, a fiin ei na ionale, reprezen
tând constantele noastre existen iale.

Sigur, concordan a dintre cele dou categorii de norme, normele
morale i normele juridice, se preteaz la discu ii extinse, dar, evident, în
mod distinct, probabil sau poate într o alt conferin , într un alt cadru. Din
perspectiva mea, temele conferin ei, a a cum sunt enun ate, pun în discu ie
valori fundamentale pentru om, pentru societate, pentru statul de drept în
care tr im. De exemplu, binele comun, una dintre temele care formeaz
obiectul conferin ei, nu este definit în nicio lege, fie ea i fundamental .
Totu i, se consider c acest bine comun rezult din exigen ele statului de
drept.

Prin urmare, r mânând fie cu titlu exemplificativ, doar i la aceast
tem , ar trebui sau va trebui de v zut care este acest bine comun, care îi
sunt coordonatele lui, cine le stabile te, cine asigur continuitatea de la o
perioad la alta, fie ea i istoric , pentru a vedea care sunt direc iile spre
care, în mod firesc, noi tindem i poate le i realiz m. Eu am v zut progra
mul conferin ei. Toate temele sunt, în limita competen elor mele, s spu
nem, de mare actualitate i sunt pliate pe a tept rile noastre, pe drepturile,
pe libert ile noastre. Cine ne îndeamn cel mai bine spre a atinge aceste
valori, spre evolu ia noastr interioar sau exterioar ? Norma moral ,
norma juridic , Biserica, statul sau toate împreun ? Cred eu – i voi r mâne
al turi de dumneavoastr la aceast conferin , pe cât posibil pe toat
durata de desf urare – c vom g si, fie i par ial, r spunsuri la aceste
întreb ri, care vrem sau nu vrem ne fr mânt , le exprim m sau nu le
exprim m, ele exist i trebuie s aib o dezlegare, cum s ar spune, o
rezolvare în acord cu acest bine comun, cu aceste drepturi fundamentale,
cu acest filon în evolu ia noastr spiritual , moral i social .

R mân, a adar, recunosc tor pentru invita ie, v mul umesc i, ca
Rector al Universit ii, v urez mult succes i, totodat , v felicit pentru
aceast conferin care se prefigureaz , cu certitudine pentru mine, a fi de
mare reu it spiritual i tiin ific . Înc o dat , mul umiri, s n tate tuturor
participan ilor, tuturor oamenilor în general.
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P rintele Decan Ion Vicovan:
Mul umim foarte mult, domnule Rector, pentru prezen a dumnea

voastr al turi de noi, pentru mesajul pe care l a i adresat, pentru faptul c
mereu, cum spuneam, dumneavoastr personal i echipa de colaboratori
a i fost i sunte i al turi de Facultatea noastr , de aprecierea pentru acest
Simpozion i de tema pe care i a propus o i de aprecierea la adresa
Facult ii noastre din cadrul Universit ii pe care o conduce i. Mul umim,
de asemenea, pentru faptul c ve i r mâne, cât timpul v permite, al turi
de noi la aceast conferin , zicem noi, benefic pentru toat lumea. Mul u
mim foarte mult, domnule Rector!

În continuare, invit m la cuvânt pe P rintele profesor Radu Preda,
care a fost i este al turi de noi de mai mul i ani de zile în organizarea
Simpozionului „Dumitru St niloae” în acest format, care, de un num r de
ani de zile, de asemenea, este i profesor asociat i al Facult ii noastre la
un program de master de „Misiune i slujire pastoral ”, necesar pentru
Biseric i pentru Ortodoxia de ast zi, i îl rog s vorbeasc , în numele
membrilor comitetului tiin ific, despre Simpozionul la începutul c ruia ne
afl m.

P rintele Profesor Radu Preda: Da, mul umesc, P rinte Decan,
mul umesc, Înaltpreasfin ia Voastr , Domnule Rector, dragi participan i la
acest Simpozion i, bineîn eles, mul umesc anticipat celor care î i fac timp
sau î i vor face timp s participe direct sau s urm reasc înregistr rile
acestei întâlniri academice online care, într adev r, s a dovedit, pân acum
cel pu in, mult mai cronofag decât ar fi fost prezen a noastr fizic la Ia i
pe care o regret m cu to ii, eu în mod special.

Tema aceasta a „Ortodoxiei i a modernit ii”, nu ca dou blocuri care
stau unul împotriva celuilalt, s a articulat în urma unei cre teri de la o edi ie
la alta. S nu uit m c în 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfin itului
P rinte Mitropolit Teofan i în contextul anului omagial hot rât de Sfântul
Sinod al Patriarhiei noastre, al Bisericii noastre, ne am aplecat asupra unei
teme la fel de spinoase, poate chiar mai spinoas , pentru c prive te
biografii concrete, inclusiv ale unora care sunt înc în via .
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A adar, ne am aplecat asupra raportului dintre martiriu i memorie
în România comunist . De altminteri, i aici nu vreau s fac reclam ieftin ,
dar împreun cu P rintele Ion Vicovan i cu colaboratorii pe care i am avut,
am reu it s public m un volum, zic eu, de inut , cu Acta acestui Simpo
zion din 2017, chiar la editura Polirom din Ia i. Acest Simpozion, din 2017,
s a dorit un fel de prefa la anul centenar, tocmai pentru c noi tim foarte
bine c bucuriile au la baz sacrificii, c orice fel de s rb toare, i orice fel
de prosperitate se pl te te în avans prin lacrimile i prin lipsurile gene
ra iilor anterioare i, de aceea, Simpozionul din 2017 a preg tit cumva, pe
cel din 2018, care s a aplecat asupra altui raport, la fel de discutabil i de
important în acela i timp, precum cel dintre local i universal în Ortodoxia
româneasc .

Tocmai pentru c , noi ne apropiem, i aici, de tema modernit ii,
încetul cu încetul, tot pentru c marea dilem a Ortodoxiei moderne chiar
aceasta a fost: ideea de a se decupa, pe criterii etnice, în condi iile în care
modelul ortodoxiei bizantine, de pild , pe care l a invocat i Înaltpreasfin
itul Teofan, era un model universal, în sensul plurietnic. Deci, din punctul
acesta de vedere, tensiunea existent i ast zi s a v zut i la întâlnirile
panortodoxe, la Sinodul din Creta, se va vedea i de acum înainte. Noi
avem, în continuare, nevoie de o metabolizare i, în acela i timp, de o
sintez care s repun într un dialog profund dimensiunea local i cea
universal a Ortodoxiei. Noi, ca Ortodoxie româneasc , ne am dovedit, de
a lungul secolelor, c suntem o bun punte i, în acela i timp, un bun
refugiu, inclusiv am fost i pentru patriarhi ai Constantinopolului, ai
Patriarhiei Ecumenice în timpul domina iei turce ti. Suntem o Ortodoxie
echilibrat i nu spun aceasta din mândrie i nici pentru c a avea eu vreun
merit c Dumnezeu a îng duit s fiu n scut român i ortodox.

A adar, dup Simpozionul din 2017, legat de r d cina suferin ei,
ajungând în 2018 la împlinirea na ional a Ortodoxiei române ti i a
na iunii prinMarea Unire, fapt care îns nu a rezolvat tensiunea dintre local
i universal despre care vorbeam, în 2019, ne am pus problema, la cei 30 de
ani de la c derea comunismului, cum arat cre tinismul în postcomunism
i ne am axat pe cele trei dimensiuni, care sunt foarte importante fiecare în
parte i toate la un loc: tranzi ie, iat , de 30 de ani, tot vorbim de tranzi ie
f r s tim de unde plec m; poate c tim de unde plec m, dar nu avem o
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foarte clar imagine unde vrem s ajungem; terapie, pentru c orice tranzi ie,
orice c l torie oarecum for at la nivel biografic, na te traume i atunci
trebuie s te apleci asupra lor din punct de vedere terapeutic, vindec tor,
ne am aplecat, desigur, i asupra dimensiunii viitoare, asupra tendin elor, ce
ne a teapt sau, mai bine zis, ce am putea noi, omene te vorbind, construi,
mai ales i mai cu seam , citind semnele vremii pe care Dumnezeu nu
înceteaz s ni le arate.

Iat c , am ajuns în anul 2021, cu o întârziere, cum s a spus, de un an,
la începutul unui nou triptic de teme, pe care noi le am gândit în consiliul
tiin ific: prima tem este Ortodoxie i modernitate, urmat de dou mari
alte probleme, teme sau provoc ri, problematica diasporei i modul în care
d mmai deparde credin a, predania. Tema diasporei era gândit s fie anul
acesta, dar, tocmai fiind amânarea legat de pandemie, s a decalat cu un an.
Am propus aceast tem tocmai pentru c suntem pentru prima dat în
istoria noastr recent , dar i mai veche, în situa ia de a avea cantit i
popula ionale române ti i spun accentuat cantit i popula ionale româ
ne ti în afara grani elor noastre, care, cu siguran , prin metabolizarea
experien ei str in t ii, vor duce la o acumulare a unei noi calit i, acum
sau peste jum tate de secol sau peste chiar un secol, nu tim cum se va ter
mina acest experiment, s l numim a a provizoriu, al unor prezen e româ
ne ti masive în Europa, în America, în Australia sau în alte col uri din lume.

De altminteri, nu întâmpl tor, spuneam chiar de curând unui jurna
list german c nu exist locuri de pe p mântul acesta compatibile cu via a
în care s nu dai de un român, din Antarctica i pân la Polul Nord, în insu
lele unde se prelucreaz carnea de foc , g se ti români, inclusiv sau mai cu
seam din Moldova, c sunt din Vaslui, c sunt din Boto ani sau din alte
zone. A adar, este o experien la firul ierbii, este o experien care acoper
i mai multe alte etape, i sociale, i de cunoa tere. Avem profesori, avem
doctori, avem ingineri, avemmuncitori, avem oferi de camioane, adic noi
suntem partea unor circuite economice i de cunoa tere, care, la unmoment
dat, aceste firave fire vor trebui legate într un nod care, ar trebui pentru noi,
ca ar , ca na iune, s fie de folos. Cum va fi nu tim. A treia tem la care ne
gândeam i care ar fi fost s fie anul viitor, dar, iat , va fi peste doi ani, a
fost analiza modului în care d m mai departe credin a, predania. Aici intr
totul: catehez , prezen a mesajului cre tin pe internet, ora de religie,
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structura social religioas a familiei, a grupului social, rolul m n stirilor i
rolul parohiilor, nu în ultimul rând. Bineîn eles, se deschid câteva teme
majore chiar în cadrul aceleia i teme, pe care, dac reu im m car s le
contur m, am face – cred eu – un serviciu celor care împreun cu noi slujesc
Biserica i, nu în ultimul rând, corpul social al României de azi i, mai cu
seam , al celei de mâine.

Acum, revenind la tema raportului dintre modernitate i Ortodoxie,
trebuie s ne întreb m în mod onest ce ofer modernitatea i ce d ruie te
Ortodoxia? Ei bine, modernitatea a dat o serie de reguli, un cadrul juridic,
amintit i de Domnul Rector, i politic, garantând dreptul la proprietate,
oferind ansa emancip rii economice i/sau educa ionale a individului. Tot
ea a f cut din statul de drept i democra ie elementele identitare, chiar dac ,
a a cum s a v zut i de curând i nu oriunde, mai cu seam în America, în
patria prin defini ie a democra iei, prin jocuri mediatice i presiunile ilegale
i nedemocratice ale finan elor i ideologiilor, acest stat de drept i
democra ia ca atare se afl într un permanent echilibru precar. Dar, vorba
lui Churchill, alternativ , deocamdat , nu avem. Apoi, tot în modernitate,
omul, de unul singur, a cunoscut oportunit i f r precedent, a c l torit, a
gustat din culturi str ine, a descoperit i a admirat diversitatea lumii,
inclusiv cu riscul de a balansa periculos între sincretism i relativism, i tot
el, îns , de unul singur, în familie sau în grup, a c zut în depresii, în excese
i, a a cum ne arat i istoria secolului al XX lea, s a l sat antrenat în
inginerii sociale criminale, crezând c face bine.

La rândul ei, îns , Ortodoxia d ruie te, ca i pân acum, s spunem
a a, acela i program, este ancor de credin , permanent tradus – i aici
este rolul teologiei noastre de coal – de la o genera ie la alta, d ruie te o
practic liturgic f r egal, chiar dac i aceasta a mai avut schimb ri, unele
chiar recente, deloc minore. Ortodoxia ofer o rânduial , în general, care
face nemijlocit ca lumea dezl n uit de afar s aib m car în mintea i în
sufletul credinciosului o noim , o ra iune divin . Tot ea ne a d ruit i ne
d ruie te, altfel decât mediul digital, rece, mul i prieteni intimi, activi pe
p mânt, dar cu domiciliul în cer: Sfin ii. La nevoie i în crize, ei ne lini tesc,
ne iau din povar i ne încurajeaz , i, nu în ultimul rând, încearc , inclusiv
în anii ace tia pandemici, s ne tot spun s nu facem din frica de moarte,
trecut prin frica de boal , mobilul unic al existen ei noastre. O fac i în



Ortodoxie i modernitate. O dezbatere necesar 23

aceste zile, anun ându ne, inclusiv în plin modernitate, c , într adev r,
Hristos a înviat!

P rintele Decan Ion Vicovan:
Mul umim, P rinte Radu, pentru aceast prezentare interesant , care,

într un fel, a deschis, a creionat dezbaterea care va urma peste câteva clipe.
Spre finalul acestei ceremonii de deschidere a Simpozionului, vom asculta,
în interpretarea aceleia i forma ii, corul b rb tesc „Iosif Naniescu” al
Facult ii noastre de Teologie, condus de P rintele lector dr. Gabriel Ionu
N stase, irmos calofonic „O, dumnezeiescul...”, pe glasul I, dup ce, în
deschidere, cum spuneam, am ascultat imnul de biruin „Hristos a
înviat!”, pe glasul al cincilea. A adar, ascult m împreun aceast pies
imnografic în interpretarea coralei Facult ii noastre de Teologie.

Urmeaz , în câteva clipe, dezbaterea serii care introduce subiectul
Simpozionului nostru i d m cuvântul, astfel, P rintelui profesor Radu
Preda, care va modera aceast interesant dezbatere cu invita i de marc ,
cum, de altfel, ne a obi nuit sau ne am obi nuit în ultimii ani, considerând
c formatul acesta al Simpozionului „Dumitru St niloae” este unul
cuprinz tor, deschis, dup cum am v zut ieri i ast zi i la nivelul tinerilor,
elevilor de liceu, studen ilor i, acum, celor care ne urm resc i care a teapt
discu ii aprinse pe aceast tem . P rinte profesor, ave i cuvântul.




