


„Cuvintele sunt cărările faptelor” 

Sfântul Ioan Gură de Aur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArsHistorica 
 

Revista studenților și masteranzilor 
Facultății de Istorie 

a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Universitatea Creștină 
„Dimitrie Cantemir” 

Acreditată prin Legea nr. 238/23.04.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArsHistorica 
 

Revista studenților și masteranzilor 
Facultății de Istorie 

a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti 
2011 

 
 



ArsHistorica 
 

Revista studenților și masteranzilor 
Facultății de Istorie 

a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” 
 

Anul 1 ● Nr. 1 ● 2011 
 
 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 
 

Prof. univ. dr. Constantin Hlihor 
Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu 

Prof. univ. dr. Ioan Chiper 
Conf. univ. dr. Marin Badea 
Conf. univ. dr.Gabriel Leahu 
Conf. univ. dr. Gavriil Preda 

Conf. univ. dr. Mădălina Tomescu 
 

COLEGIUL DE REDACŢIE 
 

Executive Editor: Alexandru Roibu 
Assistant Editor: Cristea Maria Elisabeta 

Graphics: Maria Crângașu 
Public relations: Alexandra Pînzariu 

Members: Mădălina Tarabulea, Mihai Șerban 
 

COORDONATOR : Lect.univ.dr. Liliana Trofin 
 

Adresa redacţiei: 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, 

Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4, 040042 Bucureşti 53 România 
Telefon 021-330.92.30; 021-330.79.11/141 

 
www.ucdc.ro 

 

 

 

 

http://www.ucdc.ro/
Alexandru
Typewritten Text
arshistorica.ucdc@gmail.com

Alexandru
Typewritten Text
ISSN: 2069 – 7481

Alexandru
Typewritten Text

Alexandru
Typewritten Text

Alexandru
Typewritten Text

Alexandru
Typewritten Text
ISSN-L: 2069 – 7481



 

 În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 206 din 27 mai 2004, 
responsabilitatea asupra conținutului 
articolelor revine în exclusivitate 
autorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUPRINS 

 

Abrevieri...................................................................................................................................6 

 

Studii, Articole şi eseuri 

 

Elena Anghel, Impactul mitologiei asupra politicii ................................................................ 7 

Juncu Izabele Corina, Geneza Creștinismului ..................................................................... 21 

Alexandru Roibu, Viața religioasă în timpul domniei lui Matei Basarab ........................... 34 

Cristea Maria Elisabeta, Rituri funerare. Obiceiuri legate de înmormântarea la români .. 42 

Raluca Ungureanu, Rolul intelectualului în evul mediu. Studiu de caz: intelectualul în 

Franța.......................................................................................................................................50 

Rizea I. Nicolae, Martorii lui Iehova - factor de tensiune interconfesională? ..................... 62 

 

Varia 

 

Maria Crângașu, Din scoarță în plastic. Istoricul apariției și dezvoltării ambalajelor 

comerciale .............................................................................................................................. 97 

Ana Iacob (Rădoi), Câteva considerații privind organizarea depozitului de fotografii .... 101 

Instrucțiuni pentru autori ................................................................................................. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArsHistorica                                                                                Nr.1 Anul 1 

 

6 

 

 

 

ABREVIERI 

 

BOR  –  Biserica Ortodoxă Română 

CEB  –  Consiliul  Ecumenic al Bisericilor 

DRH  – Documenta Romaniae Hitorica 

FHDR  – Fontes Historiae Daco Romanae 

MEC  – Ministerului Educaţiei şi Cercetării     

NMR  – Noi Mişcării  Religioase   

PSB  – Părinți și Scriitori Bisericești 

WCC  – Consiliul Mondial al Bisericilor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArsHistorica                                                                                Nr.1 Anul 1 

 

7 

 

 

 

Impactul mitologiei asupra politicii 
 

Elena Anghel* 
 

Abstract: Ignoring all paradigm of cooperation, a number of political theorists speak in terms of policy and 
power relations. In relation to other types of power in society, political power has the function of defending the 
company in a territory delimited to the internal dangers (famine, disaster, chaos, dismemberment) and foreign, 
seeking to resolve conflicts inside and outside. To be able to fulfill its mission, the elite in power resort to 
physical restraint (holding the only legitimate force in the state), and symbolic violence through the means of 
influencing the ideological, spiritual, cultural. However, to work, is based on a relationship of trust established 
between rulers and ruled. What is the symbolic legitimacy of political power? Sacralizării phenomenon of 
power and its holders, each time you send a transcendent accommodate their beliefs and attitudes more 
favorable than the theories and political ideologies that touches only a small proportion of the population. "The 
presence of the sacred in the political sphere is expressed by the persistence of mythological reasons, which 
have an important role in all political and ideological crystallizations modern and contemporary. Mystical aura 
created and maintained by power holders is a means of influence, manipulation and legitimation very effective. 
" In this space resort to myths, dogmas, prejudices, passions and opinions generated by political passions.  
 
Keywords: mythology, politics, myth, mystical, culture, mitosferă.  
 
 
 

eriodic, omenirea se readresează miturilor pe care le-a creat în zorii gândirii 

sale deductive şi le-a transmis din etapă în etapă cu cele mai diferite 

mijloace ale instrumentului epic; şi, ori de câte ori îşi compun alte mituri sau 

le neagă pe cele rememorate, oamenii îşi redefinesc poziţia spirituală faţă de 

mitologie. Dar ce este mitologia cu adevărat pare încă destul de greu de stabilit1. 

 Fiind una dintre cele mai vechi stări culturale ale minţii omeneşti (dacă nu chiar cea 

mai veche) şi astfel hrănind aproape toate formele ulterioare în modurile cele mai diferite, 

mitul a intrat demult în circulaţia largă a culturii scrise. O definiţie exhaustivă este 

imposibilă, chiar dacă, printr-un efort de aglomerare a noţiunilor, am putea spune în linii mari 

că mitul este o naraţiune tradiţională complexă, născându-se în unghiul de incidenţă între 

planul cosmic şi planul uman, conţinutul specific al căreia, emanat în forme sacralizate fie de 

o societate primitivă, fie de un grup social întârziat cultural sau regresat prin alienare, 

construieşte imaginar explicarea concretă a fenomenelor şi evenimentelor enigmatice cu 

                                                             
* Absolventă a Facultății de Istorie, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și a masterului „Studii de 
securitate‖ din cadrul Universității București, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. 
1 Pentru informaţiile de amănunt, privind îndeobşte fenomenele mitului şi detaliile taxonomice şi structurale ale 
mitologiei, îngăduim trimiterea la o lucrare mai amplă Dicţionar de mitologie I, Editura Albatros, Bucureşti, 
1995, p. 111. 
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caracter fie spaţial, fie temporal, ce s-au petrecut în existenţa psihofizică a omului, în natura 

ambiantă şi în universul vizibil ori nevăzut, în legătură cu destinul condiţiei cosmice şi 

umane, dar cărora omul le atribuie obârşii supranaturale de obicei din vremea creaţiei 

primordiale şi, ca atare, le consideră sacre şi revelate strămoşilor arhetipali ai omenirii, de 

fiinţe supraumane în clipele de graţie ale începuturilor2. 

 Miticul este un element indispensabil din sistemul de referinţă al spiritualităţii 

elementare. 

 Primitivul care contemplă lumea înconjurătoare, indiferent de epocă, pe măsură ce 

descoperă această lume, o şi defineşte din unghiul unei candori neimpurificate de abstracţii, 

prejudecăţi sau tradiţii. Mecanismul regent nu este aici spaima de insolit, ci curiozitatea 

specific omenească, alimentată de fenomene şi evenimente care sunt interpretate adaptativ, 

pragmatic, prin întâile exerciţii ale imaginaţiei. Astfel, explicarea forţelor anonime prin 

mâna, confecţionarea de fetişuri, clasificarea acestor forţe în totemuri şi instituirea tabuurilor 

şi în fine, recurgerea la magie încă nu încalcă domeniul misticului, care este un exerciţiu 

filosofic mai târziu, dar devin toate împreună o cale ramificată spre mit. Pentru orice 

conştiinţă elementară, miticul nu este numai un instrument de adaptare la ritmul naturii, apoi 

şi la ritmul societăţii, ci şi o discretă armă defensivă împotriva acestui dublu cadru ambiental, 

ca şi un instrument făţiş, destinat în primul rând îmblânzirii celor două fascicole de forţe 

neînţelese sau rău înţelese. Dacă e adevărat că fără adaptare şi fără lupta pentru existenţă 

specia noastră nu ar fi supravieţuit, tot atât de adevărat este că omul s-ar fi pierdut în 

anonimatul naturii dacă nu ar fi inventat mitul. Crearea mitului este un fenomen permanent 

pentru că, în anumite medii sociale din orice timp, grupuri umane nepregătite iau contact 

spontan mereu cu alte fenomene şi evenimente, iar astfel se crează un vacuum psihic ce 

permite de fiecare dată naşterea unor mituri adecvate. Totuşi cu timpul, deoarece sondarea 

mitică a mediului natural şi chiar a celui social tinde să devină în specia ei o cercetare 

analitică, elementul mitic nu se mai concepe disparat şi anonim, iar fenomenele sunt numite 

şi clasificate într-un sistem mitologic. Şi când acest sistem capătă o unitate originală, când 

oferă aşadar criteriile de definire a unei tradiţii carismatice, el asigură premisele apariţiei unei 

forme religioase şi abia aici se presimte elementul mistic3. 

 Când însă totalitatea miturilor unui popor (sau trib) se constituie într-un sistem epic 

îndeajuns de unitar ca să fie autonom, deci când acest sistem devine capabil – ca formă a 

                                                             
2 Ernst Cassirer, Eseu despre om, Humanitas, 1994, pp. 123-125. 
3 Victor Kernbach, Miturile esenţiale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978,  p. 302.   
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conştiinţei culturale sau, altfel spus, spirituale a unui anumit grup uman – să oglindească fidel 

concepţia despre lumea văzută şi nevăzută a acestui grup şi să răspundă efortului omenesc de 

căutare a absolutului, întregul sistem este încorporat de religie, care îl codifică selectiv şi îl 

resistematizează în jurul unei credinţe centrale, deşi religia însăşi e o consecinţă normală, 

inevitabilă, a evoluţiei miturilor anume către acest stadiu. 

 Observăm prin urmare că sistemul de mituri comunicante, reelaborat, devine materie 

epică de referinţă şi un cod de comportament, iar în alt sens este baza intelectuală concretă a 

atitudinii spirituale abstracte faţă de obiectul credinţei religioase. 

 De aici încolo, miticul se întâlneşte şi uneori se combină cu misticul. Cu toate acestea, 

chiar dacă o religie nu se poate constitui fără o bază mitologică incorporabilă într-un sistem 

codificat şi nu se poate menţine fără o teologie care să-i organizeze teoretic ansamblul de 

credinţe într-un sistem doctrinar coerent, religia nu este nici mitologie, nici teologie, ci numai 

sistemul de credinţe într-o lume divină (singulară sau plurală) care s-a constituit treptat, în 

conştiinţa unui grup omenesc legat prin anumite afinităţi, într-o concepţie generală comună 

despre supranatural. În acest context, se crează o situaţie aparent paradoxală unde sistemul 

mitologic pare efectul credinţei religioase, când el este de fapt cauza ei4. 

 Astfel, coeziunea între mitic şi mistic decurge din cauzalitatea reciprocă a celor 

două elemente. Dar întrucât orice credinţă religioasă este o stare sufletească intimă a omului 

care se abandonează sentimentului de umilinţă şi supunere necondiţionată faţă de obiectul 

divin al adoraţiei şi speranţei, vom vedea că structura credinţei, care este de fapt substratul ei 

mitic, se dirijează printr-un proces de inducţie spre „suprastructura mistică‖
5, fără care nu 

există nici o religie propriu-zisă. 

 Putem spune deci că, în ultimă analiză, atitudinea mistică este palparea spirituală a 

esenţei incognoscibile (sau măcar inaccesibile instrumentelor senzoriale), reprezentând 

printr-un simbol iraţional divinitatea adorată. Trebuie remarcat însă că nicio formă religioasă, 

oricât de abstractizată, (nu-şi părăseşte tradiţia mitică chiar dacă uneori acest element mitic e 

repovestit în formule sofisticate, aşa cum se întâmplă în teologiile teiste), dimpotrivă, o 

subsumează obligatoriu suprastructurii mistice. Misticul însuşi cunoaşte trepte diverse de 

cristalizare, între spaimă şi investigaţie, între orbirea bigotă şi iluminarea cunoaşterii mistice, 

                                                             
4 Alvin Toifler, Al treilea val, Editura Lucman, Bucureşti, 2002, p. 123. 
5 Ibidem. 
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cu alte cuvinte, între acceptarea prin superstiţie a normativelor necunoscutului personificat şi 

căutarea în plan metafizic a Absolutului cosmic inefabil6. 

 Cum însă orice stare spirituală se decodează prin limbaj, anume aici apare conturul 

distinct al ariei religioase, unde raportul inevitabil între mitic şi mistic devine traductibil, 

totuşi, în noţiuni uzuale. 

 Dornic de cunoaştere, omul are nevoie de informaţie, pe care o absoarbe cu atât mai 

uşor cu cât ea se prezintă ca o materie, adică ce comunică evenimente insolite într-un cadru 

miraculos sau tratează fenomenele ca pe nişte evenimente. Dar aceste evenimente, care nu se 

cer verificate tocmai pentru că sunt neobişnuite, nu pot convinge decât dacă sunt organizate 

într-un sistem coerent de naraţiuni exemplare – atribuite unei tradiţii sacre – ce ilustrează o 

anumită direcţie spirituală. Această direcţie spirituală are însă un caracter iniţiatic; pentru a 

umple un gol de cunoaştere, ea porneşte de la un mare eveniment arhetipal: revelaţia divină. 

Calea iniţierii este astfel deschisă de acceptarea unei mitologii specifice care, sistematizată de 

o religie, capătă un scop: mântuirea omului7. 

 Cu ajutorul miturilor organizate în sistem autonom, religia fixează criteriile şi 

parametrii salvării, opunând şi totodată suprapunând lumii reale imediate o lume virtuală, ca 

punct de convergenţă al speranţelor fundamentale şi ca punct de divergenţă al disperărilor 

unui grup social ce poate deveni o comunitate de credincioşi. De pildă, în istoria gândirii 

religioase greceşti, de la Homer la Platon, Zeus a parcurs mai multe etape ca atribut de 

echilibrator al universului ca acţiune echilibrator al ideii de univers ca gândire, fără să fi 

trecut de fapt niciodată prin stadiul unui Dumnezeu8. 

 Orice societate primitivă, considerată în structura ei dată şi nu neapărat în perspectivă 

istorică, imaginează un sistem propriu de explicări concrete ale fenomenelor obscure şi 

evenimentelor misterioase cu care intră în contact, fie că acestea se desfăşoară spectaculos în 

natura ambientală, imediată sau cosmică, fie că se petrec în existenţa psihofizică intimă 

omenească; ele pot fi implicate în spaţiu, sau în timp şi de obicei se manifestă în relaţie reală 

sau aparentă cu destinul condiţiei umane, la scară terestră ori la scară cosmică. Iar întrucât 

aici se includ primele mari observaţii şi deducţii, operate de fiinţa omenească în care se 

trezeşte conştiinţa de sine, întreaga lor fenomenologie pătrunde în vehiculul temporal al 

tradiţiei. Fiind vehiculate însă ca naraţiuni exemplare ale vremii de obârşie, fenomenele şi 
                                                             
6A. Morretta, Mituri antice şi mitul progresului. Antropologia sacrului din paleolitic până în era nucleară, 
traducere de Viorica Alistar, Bucureşti, 1994, p. 32. 
7 I.P. Culianu, Experienţe ale extazului, ediţia a II-a, trad. rom. de Dan Petrescu, Prefaţă de Mircea Eliade, Iaşi, 
2004, pp. 16-17. 
8 Ibidem. 
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evenimentele ancestrale devin valori sacre şi ajung să se considere adevăruri revelate în 

timpul dintru început de către alte fiinţe dintr-o lume superioară, supranaturală9. 

 Pentru a înţelege dimensiunea istorică a miturilor, trebuie să observăm puritatea 

extremă a primitivului care contemplă lumea fenomenală cosmică şi lumea sa evenimenţială 

imediată, despre care nu are încă prejudecăţi; iar pentru a înţelege funcţia axiologică a 

aceloraşi mituri, se cuvine luată în seamă singurătatea fiinţei umane în destinul ei, dirijat de 

efortul intrinsec şi constant de a se salva prin reacţiile de adaptare la toate sectoarele 

ambientale care o asaltează şi o atacă. Nu numai primitivul, dar orice generaţie umană trece 

prin situaţii limită pe care trebuie să le depăşească spre a-şi asigura supravieţuirea ca specie: 

mitul este singura pârtie pe care conştiinţa umană poate luneca, sub agresiunea împrejurărilor, 

insolite, fără să se zdrobească. 

 Fenomenul nu poate fi tratat numai ca o rezultantă a conştiinţei colective. Omul, ca 

ins, îşi confecţionează totdeauna, fără excepţie, propria lui mitologie intimă (neimplicată într-

o stare religioasă), din care transmite revelator ceea ce vrea, ceea ce poate sau ceea ce îl 

obligă anumite împrejurări speciale, fie obiective, fie subiective. 

 Zeul bun e de fiecare dată el însuşi – cel care este sau cel care ar fi putut să fie în alte 

condiţii; zeii malefici sunt persoanele de contrast, adică persoane sau de contact pur, sau de 

impact conflictual10. 

 Acest mod de mitologizare se întâlneşte de regulă la persoanele de vârsta a treia şi la 

cei nerealizați (fie că-şi recunosc esecul, fie că nici nu şi-l suspectează). În anumite condiţii 

sociale şi istorice, o formă de mitologizare a evenimentelor propriei persoane, tinzând să fie 

tratate aproape hagiografic, se întalneşte şi în unele grupuri de tineri, însă mai ales ca 

fenomen colectiv, atunci când intermediul dintre adolescenţă şi maturitate impune opţiunile şi 

deciziile fundamentale. Cele două categorii invocate mai sus îşi recompun o mitologie a 

propriei vieţi trecute şi o povestesc oricui îi ascultă, făcând de obicei modificări în structura 

organizării reale a datelor sau chiar în parametrii detaliilor acestor date; apoi, prin uz, ajung la 

un moment dat să creadă ei înşişi în realitatea istorică a biografiei mitologizate, căci şi ei, ca 

orice individ uman, işi trăiesc miturile ca pe o realitate aievea11. 

 Când un grup uman se reuneşte (îndeosebi grupurile recoltate dintre tineri sau dintre 

oamenii cu afinităţi ideologice şi cu inclinaţii similare spre un grad oarecare de fanatism sau 
                                                             
9 Ion Florea, Mistica politică şi paradoxurile democraţiei, Ed. Fundaţiei Romania de mâine, Bucureşti, 1996, p. 
200. 
10J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, 

numere, 3, Bucureşti 2000, p. 66. 
11W. K. C. Guthrie, The Religion and Mythology of the Greeks, CAH, II, p. 22.  
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spre o formă de repulsie socială protestatară fără obiect definit, mulţumindu-se prin urmare 

cu un ideal mitic, însă de anticipaţie, adică de mitologie utopică), acel grup îşi construieşte 

mitologia în jurul unui nucleu afirmativ sau negativ care reprezintă pentru grup unica soluţie 

existenţială în momentul istoric dat; astfel, grupul se regăseşte în cuprinsul unei mitologii 

colective care are toate şansele să devină o religie laică12. 

 Dar să privim problema în planul ei general. Creaţia de mituri, indiferent de motivaţie, 

este în primul rând un canal (unii îl socotesc prelogic) de scurgere în aria evidenţei 

incontrolabile a unei para-realităţi în substanţa căreia creatorul miturilor (ca şi beneficiarul 

lor, care este un creator de mituri potenţial) crede că într-o realitate netăgăduită a unei lumi 

paralele. De aceea se şi compară adesea mitul cu visul, chiar dacă de cele mai multe ori fără 

temei; totuşi, ca mecanism mental, starea de mit este într-adevăr comparabilă cu starea 

onirică, şi am putea-o numi veghe onirică, deci o stare în care fantezia diriguitoare şi 

interpretativă nu ţine de exerciţiul logic. Un reper putem găsi în gândirea fabulatorie a 

copiilor, ea însăşi propulsată de un mecanism din afara logicii formale şi comparabilă cu 

mecanismul visului13. 

 Etapele ascendente din gândirea societăţilor primitive, de la animatism şi animism la 

miturile iniţiale, miră pe cercetătorii limitaţi de prejudecată că primitivul este fie o rudă 

„îndepărtată‖ a animalelor (aici şi-a lăsat amprenta un evoluţionism bigot al prelegerilor de 

popularizare a unui darwinism dogmatizat), fie în cel mai bun caz un copil mare. Totuşi 

aceste etape demonstrează uşor, cum s-a observat abia în ultimele decenii, viaţa spirituală în 

anumite privinţe uluitor de bogată a primitivului; primitivul este de o puritate adamică în 

raporturile cu mediul, pe care îl descoperă prima dată în istoria sa personală şi în istoria 

tribului, ceea ce echivalează cu istoria speciei: el e un Adam care dă nume fiinţelor şi 

lucrurilor, iar întâia senzaţie, neimpurificată de istoria culturii pe care a absorbit-o cu sau fără 

voia sa omul civilizat (deci care i-a creat acestuia prejudecăţile sale curente şi i-a tocit 

funcţiile extrasenzoriale), este totdeauna majoră şi include negreşit actul fanteziei; aşadar 

primitivul, care contemplă lumea înconjurătoare, crează din nou, pentru sine, această lume şi 

asta e de fapt mitologia iniţială14. 

 Dar miturile se nasc permanent. Sunt ele pornite din ignoranţă? Da, din ignorarea 

cauzalităţii complexe a genezei substanţei susceptibile a se transforma în mit. 

                                                             
12 Ibidem, p. 31. 
13 Roger Caillois, Mitul şi omul, Editura Nemira, Bucureşti, 2000, p. 155. 
14 Ion Goian, Gabriela Tănăsescu, Carmen Diaconescu, Lorena Păvălan, Individ, libertate, mituri politice, Ed. 
Institutului de Teorie Socială, Bucureşti, 1997, p. 77. 
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 Această ignoranţă se reia mereu, în alte arii. O arie clarificată naşte – printr-un soi de 

partenogeneză – alte arii tangente care devin noile arii de ignoranţă, din nou susceptibile a fi 

mitizate. Iată bunăoară, azi se poate vorbi afirmativ despre un mit ufologic (al „farfuriilor 

zburătoare‖), ca fenomen acceptat de condiţia umană din a doua jumătate a secolului XX, 

adică de această condiţie umană pândită, ameninţată şi torturată până la eroziune de istoria 

civilizaţiei tehnologice în expansiune galopantă, de alienarea provenită din mişcarea 

browniană a agitaţiei conflictuale din lume sau de angoasa generală produsă de consecinţele 

globale ale exploziei demografice, ale exploziei informaţionale şi ale modificărilor 

ecosistemului planetar. În asemenea împrejurări, mitul ufologic, cu neputinţă de conceput 

acum 50 de ani, a şi devenit un mit neomesianic. 

 Nu se poate formula o regulă generală asupra genezei miturilor; cauzele generatoare 

au un caracter categorial variabil. Cu toate acestea, putem reconstitui una dintre constante pe 

baza unui mit pentru care dispunem de două informaţii: una scripturală, deci sacră, alta 

istorică, deci profană. Tacitus istoriseşte că atunci cand mulţimea evreilor, rătăcită în pustiu 

după alungarea din Egipt, plângea de deznădejde, „Moise, unul dintre cei izgoniţi, i-a sfătuit 

să nu mai aştepte niciun ajutor de la zei sau oameni, întrucat erau părăsiţi şi de unii şi de 

alţii, şi să se încreadă în el ca într-un sfătuitor ceresc, deoarece numai cu ajutorul lui se vor 

mântui de tot răul ce îi apasă. Ei au acceptat şi, fără a şti încotro merg, au pornit la 

întâmplare‖
15. 

 Chinuiţi de sete, sunt salvaţi de un eveniment, căruia Biblia îi conferă aspectul de 

miracol (în cadrul mitic corespunzător), înlocuind deci faptul povestit de istoricul roman cu 

actul magic prin care Moise, lovind cu toiagul său o stâncă deschide în ea un izvor; „Ei 

zăceau ca şi morţi pe câmp, când o turmă de măgari sălbatici se îndrepta de la păşune spre o 

stâncă din umbra unei păduri. Pornind pe urmele acestora prin câmpia cu iarbă, Moise a dat 

de nişte izvoare cu apă din belşug”
16. 

 Se cuvine să amintesc că naşterea miturilor, chiar dacă a pus în dificultate pe 

cercetători (de la Prodikos, Xenophanes şi Euhemeros, în sec. VI-V î.e.n., până la moderni- 

fie Edward Tylor, Max Mliller, Andrew Lang sau James George Frazer, fie Giambattista 

Vioo, apoi Karl Marx şi Friedrkh Engels pană la Alexei Losev sau Yuan Ke, fie Sigmund 

Freud şi Carl Gustav Jung), în secolul nostru a ajuns, după sute de unghiuri de perspectivă, să 

poată fi considerată un fenomen complex în constituirea spiritualităţii omeneşti şi, cel puţin în 

                                                             
15 Cornelius Tacitus, Anale, Editura Humanitas, colectia Istorie, Bucuresti, 2005, p. 21. 
16 Istorii, V. 3.   
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mobilitatea parametrilor săi principali, să fie descifrabilă; savanţi profunzi (Bronislaw 

Malinowski, Ernst Cassirer, Georges Dumezil, V. Ia. Propp, Claude LeviStrauss, Karl 

Kerenyi, dar mai cu seamă Mircea Eliade) au înţeles, descris şi explicat complexitatea 

întregului fenomen17. 

 Acum se consideră adesea că mitul este o naraţiune prin care omenirea participă la 

existenţa lumii sau prin care ea se integrează într-un sistem de referinţă identificabil cu 

întregul ei univers spiritual; fie că socotim mitul, după unii cercetători, tentaţia mentalităţii 

prelogice omeneşti de explicare a lumii ambientale şi a lumii lăuntrice, fie, după alţii, o formă 

de expresie umană perpetuă care nu caută să-şi explice nimic, sau chiar mai mult, modul de a 

exprima şi a realiza actul psihic prin care omul îşi asumă propria responsabilitate pentru 

existenţa universului, vom ajunge la încheierea inevitabilă că „orice mit este totdeauna un 

răspuns al unui grup uman la o realitate, perceptibilă sau dedusă, din lumea fenomenală, 

care îi depăşeşte posibilităţile intelectuale din momentul dat‖
18; de aceea, reducerea ideii de 

formare a miturilor la sfera strict evenimenţială a mediului imediat este un nonsens (aşa au 

operat toţi cei care considerau că mitul ar fi o simplă elaborare fabulatorie fie din sursă 

teologică, fie din sursă artistică). 

 O trăsătură esenţială a raportului dintre om şi miturile sale, cum au observat toţi 

cercetătorii serioşi, este că omul crede în realitatea miturilor, adică admite fără tăgadă că 

ceea ce povestesc miturile sale s-a petrecut într-adevăr, într-un timp primordial. În acest sens, 

miturile sunt religii germinative, căci religia ca formă de conştiinţă, mai bine zis ca stare 

intimă specifică, apare mai târziu, când toate elementele unui sistem de mituri şi-au încheiat 

perioada de formare. 

 Drumul spre astfel de sisteme a depins de expansiunea planetară a omului într-un 

stadiu când adaptării lui la natură i s-a adăugat acţiunea de a-şi adapta sieşi natura. Iar aici, 

două dintre mutaţiile esenţiale petrecute în viaţa omenirii timpurii – revoluţia, pastorală şi cea 

agrară impun statornicirea omului şi o anumită disciplină rituală a activităţii cotidiene 

obligate. Creşterea vitelor şi agricultura au stabilit datoria unui ritm egal de muncă şi au 

elaborat o ştiinţă a acestor munci, dar şi o strategie de apărare a rezultatelor. 

 Fiinţă sufleteşte fragilă şi asaltată pe de o parte de fenomenele naturale, pe de altă 

parte de semenii săi, totuşi plină de curiozitatea investigaţiei şi de temeritatea voinţei de a 

                                                             
17 Cf. Studiilor efectuate de Victor Kernbach in Miturile esenţiale, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 
1978, p. 206, şi Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, Editura Albatros, 1983, p. 89. 
18 Friedrich Engels, Anti-Duhring, Bucureşti, Editura politică, 1967, p. 56. 
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supravieţui, omul s-a văzut aşadar silit să-şi caute ocrotitori dintr-o supralume, bănuită a avea 

puterea deciziilor globale. Dacă munca păstorească sau agricolă de un an putea fi lovită de 

molimă, de infertilitate, de grindină, de secetă, de inundaţie, de incendiu, primii zei cu 

atribute profesionale distincte au fost zeii pastorali şi agrari. Dar când terenurile agricole, 

viile, livezile, turmele, cirezile au devenit proprietăţi particulare ale unor familii, relaţiile 

dinăuntrul tribului au dus la culturalizarea, prin selecţie, a unor zei tribali de prim rang; şi 

când triburile vecine au iniţiat expediţii de prădăciune sau chiar războaie organizate, cărora li 

s-a răspuns cu forme războinice defensive, oamenii şi-au investit zeii agrari tribali cu atribute 

războinice. 

 În multe cazuri, până la constituirea civilizaţiilor antice statale, atributele agrare au 

fost parţial sau integral neglijate, zeii continuând să fie veneraţi pentru atributele lor militare. 

Unul dintre cele mai evidente exemple este evoluţia zeului roman Marte. 

 Romanii l-au preluat pe Mars de la populaţia umbrică, dar la umbri, numindu-se 

Mavors, el nu fusese decât aproape numai zeu agrar; romanii au făcut o combinare sincretică 

din acel Mavors, dintr-un zeu etrusc, Maris, protector al muncii lor agricole şi al micilor 

războaie de apărare a lanurilor împotriva jafurilor întreprinse de neamurile vecine, şi apoi din 

zeul grec Ares. Când Marte era adorat ca zeu al războiului şi, în genere, ca divinitate de primă 

importanţă religioasă, alcătuind împreună cu Jupiter şi cu Quirinus o mare triadă supremă, 

vechea obârşie agrară nu a fost uitată: Fratres Arvales, aceşti preoţi ai zeiţei granelor, Ceres, 

îşi aduc aminte, chiar în epoca imperială, să invoce pe Mars, pentru ocrotirea ogoarelor. Iar 

Cato lansează la un moment dat îndemnul de a se aduce sacrificii speciale aceluiaşi Mars, ca 

zeul să aibă grijă de cirezile de boi în care pesemne dăduse vreo molimă19. 

 Cum însă istoria timpurie este un registru de invazii şi cuceriri (războiul troian al 

grecilor, descris în Iliada, cucerirea Indiei de către triburile arice, reflectată în Mahabharata, 

miturile despre împăratul Yao, sugerând efortul militar de lărgire a imperiului arhaic chinez, 

opera lui Moise de călăuzire a evreilor spre Canaan, „Țara Făgăduinţei‖, pe care ei o cuceresc 

sub egida lui Yahweh), vom constata că aproape pretutindeni zeii războiului (sau zeii având 

şi acest atribut) sunt cei mai numeroşi şi mai importanţi în panteonul universal, chiar mai 

mulţi decat zeii fenomenelor atmosferice (dintre care s-au recrutat uneori şi zeii războinici, 

întrucât fulgerul, trăsnetul, tunetul erau socotite armele divine supreme). 

                                                             
19 Kernback Victor, Antologie de texte mitologice. Labirintul mitologiei, Editura Albatros, Bucureşti, 1995, p. 
61.  
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 Efortul omenesc de expansiune şi adaptare, opera omenească de investigaţie şi de 

supunere a naturii şi mai ales războaiele, au sporit riscul de a trăi şi numărul accidentelor 

mortale. Atitudinea faţă de moarte impune foarte devreme inventarea unor ritualuri funerare 

ce deprind mintea oamenilor cu moartea care, dintr-un eveniment repetat cu asiduă frecvenţă, 

devine un fenomen ce se cere explicat, iar aici rolul mitului este dintre cele mai mari. Se 

alcătuieşte o mitologie escatologică, fiind o formă primă, rudimentară, a thanatologiei. Să nu 

uităm că înhumarea individuală a însemnat iniţial simbolul eternei întoarceri în locul 

matricial, adică în glia maternă, ceea ce trebuia să echivaleze cu o nouă zămislire. Mult mai 

târziu matricea se va recăuta în astre. Toate aceste tipuri de perspectivă peste limita antenelor 

senzoriale nu se pot emancipa multă vreme din venerarea totemurilor, ca şi de sub tutela 

unicei măsuri aflate la îndemana omului: el însuşi – aşa cum observase Protagoras. Foarte 

multă vreme această „măsură a tuturor lucrurilor‖ se va fructifica într-un univers mitic 

preponderent antropomorf20. 

 Departe însă de a fi un atribut al gândirii religioase exclusiv primitive, chiar dacă îşi 

are probabil obârşia în totemism, antropomorfismul este prezent cu acuitate oriunde oamenii 

suferă de un orgoliu antropocentric; pornit din autoidealizarea fiinţei omeneşti, pe care o 

absolutizează în plan cosmic, antropomorfismul a fost măsura principală în unele mari religii 

ale antichităţii (Mesopotamia, India, Hellada, Imperiul Roman), în Evul Mediu 

(antropomorfizarea kabbalistă a lui Yahweh) şi continuă a fi în religia laică a ufologiştilor 

fanatici de azi. 

 Omul şi-a extins de timpuriu, ca păstor şi ca navigator, spiritul de observaţie asupra 

cerului, care era localizarea cea mai convenabilă a zeilor. De la fenomenele atmosferice, 

investigaţia empirică se ridică la lumea astrală. Şi astfel se face, în vechile religii, că raportul 

între mişcarea regulată a aştrilor (numiţi cu nume de zei şi adesea identificaţi cu zeii, fie ca 

locuinţe cereşti ale acestora, fie ca expresii vizibile, ca teofanii ale lor) şi concepţiile 

mitocosmologice ajunge să fie utilizat ca argument pentru demonstrarea ordinii divine a 

Universului. În demersul acesta al ei, religia s-a sprijinit câteva epoci pe astrologie; iar 

demersul ei astrologic, la fel ca şi în alte domenii umane, nu a fost lipsit de consecinţe 

pozitive, deoarece din astrologie s-au desprins studiile astronomice propriu-zise care, 

dezbrăcate treptat de ezoterism, au devenit cadrul unei ştiinţe moderne. 

 Rolul mitului în toate aceste stadii acumulative este incalculabil. Din mit descind 

religiile, ca şi ştiinţele. Şi, dintr-o retrospectivă analitică stăruitoare a treptelor gândirii 

                                                             
20 Edward Tylor, Culturi primitive, Editura Babel, Bucureşti, 1999, pp. 123-125.  
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cognitive, se poate observa că miturile sunt nişte organisme vii care însoţesc pas cu pas 

istoria omenirii şi nu au părăsit-o nici acum. 

 Iată prin urmare de ce am putea vorbi de o mitosferă ca sistem de expresie absolut al 

uneia dintre cele mai profunde şi insondabile nişe spirituale ale speciei homo
21

. 

 Această mitosferă este un sistem stabil, chiar dacă detaliile i se modifică de la o epocă 

la alta; şi nu este sigur că modificările din mitosferă sunt determinate de modificările 

parametrilor istorici ai psihosferei, întrucât e posibil ca tocmai mitosfera, modificându-se, să 

dicteze modificările generale ale structurii psihice esenţiale a speciei. 

 Aşa, de exemplu, de la distanţă s-ar putea crede că expansiunea ştiinţelor tehnice şi 

mai ales a rezultatelor strict aplicative ale acestora, pătrunzând în cotidian, ar fi un fenomen 

determinant pentru întreaga psihosferă din secolul XX, ca o consecinţă din ce în ce mai 

vădită a tehnocraţiei ce se stabilizează în lumea de azi. Este aparent ceea ce Alvin Toifler 

numeşte „civilizaţia celui de-al treilea val‖
22, adică epoca noastră a cărei tehnologie nucleară, 

electronică, automatizată – are, cum au remarcat numeroşi observatori ai complicatului 

fenomen, un anumit risc de autonomizare faţă de voinţa umană. 

 Dar de fapt expansiunea tehnologică e un fenomen determinat de etapa cea mai 

recentă a mitosferei. Fenomenul ca atare e vechi şi a început odată cu societatea cinegetică; 

acum el este însă în preajma punctului critic. 

 Mitosfera, cea mai compactă dintre sferele spirituale care înconjoară planeta noastră şi 

cea mai stabilă istoric între toate sistemele spirituale, este totodată cea mai fluctuantă în 

vibraţia ei orientativă, deoarece omul îi umple neîncetat golurile informaţionale cu mituri. 

 O formă exemplară e prudenţa diplomatică – în acest plan – faţă de fluctuaţiile 

oricând posibile în cursul vremii ale unei scripturi sacre a oferit-o Coranul, unde citim: 

„Allah şterge şi întăreşte ce vrea şi la el se află maica scripturii‖
23. Dogmatica musulmană 

îşi previne credincioşii că originalul coranic se păstrează în cer şi doar o copie, fie dictată lui 

Mahomed de îngerul Djabrail, fie transmisă profetului printr-un mesager al lui Allah, a ajuns, 

prin actul revelaţiei iniţiale, să fie la dispoziţia oamenilor. 

 De obicei însă în cele mai multe religii modificările de interpretare sau de reselecţie a 

textelor scripturale au loc în cadrul miscărilor schismatice. 

 Dar nimic esenţial în stabilirea criteriilor interne ale oricărei religii nu s-a efectuat fără 

un efort colectiv de elaborare, fără instrumentele filosofice ale gândirii religioase. 
                                                             
21 Marrou H. I., Istoria educaţiei în Antichitate, vol.1, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 254.  
22 Alvin Toifler, Al treilea val, Editura Lucman, Bucureşti, 2002, p. 114. 
23 Coran, surah XIII "a tunetului". v. 39.  
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 Studiul, clasificarea şi explicarea raporturilor dintre om şi divinitate, în plan mitic şi 

totodată în plan mistic, au căzut în sarcina unei discipline speculative, pe care o numim 

teologie. În sensul ei antic, disciplina se consacră aproape numai descrierii panteonului (ca la 

Hesiod), şi abia religiile teiste, în structurile lor modernizate împrumutând nu o dată metodele 

ştiinţelor descriptive, şi-au validat o teologie teoretică, a cărei convergenţă aproape exclusivă 

spre materia scripturală şi tradiţională a revelaţiei a făcut din teologie o disciplină coerentă, 

dispunând de un aparat raţional, aplicat cu logica sa paradoxală unui obiect de studiu care 

este şi necunoscut şi incognoscibil în aria raţiunii omeneşti. 

 Fireşte că unul din principalele scopuri ale oricărei teologii este delimitarea între 

sacru şi profan, deşi apar situaţii istorice cand sacrul însuşi este reevaluat, în detaliile sale, de 

teologie, uneori chiar sub presiunea socială a profanului. Atunci câmpul disputelor e ocupat 

de două idei contrare: sacralizarea şi desacralizarea. Sub anume unghi, aceste două concepţii 

fundamentale din gândirea omenească traduc raportul, mereu fluctuant în istorie, dintre sacru 

şi profan. Ca să înţelegem mai bine relaţia conflictuală dintre cei doi termeni, se cuvine 

menţionat că, deşi atât de des folosiţi, ei nu par totdeauna limpezi nici azi. Definirea în 

lexicografia curentă a sacrului ca noţiune cu caracter exclusiv religios (sau ca obiect 

aparţinând religiei) e departe de a-i epuiza sensul complex şi compact. 

 Mitul (şi derivat din el, basmul popular simbolic de origine arhaică) reprezintă singura 

formă care şi-a îngăduit, întrucât operează cu hazardul cosmic şi cu imprevizibilul 

supranatural, o logică dacă nu ternară, cel puţin neimplicată total în categoricul feed-back al 

gândirii binare. 

 Un examen al datelor curente ne-ar putea conduce la presupunerea că omul încearcă a 

se privi întâia oară din afară, ca specie raţională. 

 O omenire nouă, în care numeroase funcţii de tranziţie ar fi înlocuit larg de 

capacităţile incluse în rezervele cerebrale intacte, şi-ar revizui probabil intregul inventar de 

preocupări. Cum spune la un moment dat Victor Kernbach ‖Zărindu-şi umbra proiectată pe 

univers, nu orice om va şti că este umbra sa‖
24. 

 

 

 

 

                                                             
24 Victor Kernbach, Biserica în involuţie, Editura politică, 1984, p. 559. 
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Abstract: 4th century brings a radical change of the Roman Empire towards the Christianism. The Roman 
Emperor Constantin the Great converted to Christianity following his victory at the Battle of Milvian Bridge in 
312. The accession of Constantin was a turning point for Early Christianity, generally considered the beginning 
of Christendom, and, through the Edict of Milan he stoped the persecutions of christians. In 312 before the 
Battle of Milvian Bridge, Constantin had a vision about the battle with his rival, Maxentiu. It would apear that 
this particulary  moment was the one that brought him closer to Christianism, even though, Constantin was 
already exposed to Christianity by his mother, Elena. Through  the Edict of Milan, Constantin, decided that the 
Roman Empire will officially remain neutral regarding religious worship. In 325 he convoke the first Ecumenic 
Sinod, that took place at Niceea. In time, he took over the role of the patron for the Christian faith. He supported 
the Church financially, had an extraordinary number of basilicas built, granted privileges (exemption from 
certain taxes) to clergy, promoted Christians to high ranking offices, and returned property confiscated during 
the Great Persecution of Diocletian. The Orthodox church decided that both Constantin and hist mother Elena to 
be consider saints, their cellebrating taking place at 21 May. The catholic church gave hime then name „Great‖. 
 
Key words: church, empire, doctrine, pagan, religions. 
 

 

upă Înălţarea la Cer a Mântuitorului Iisus Hristos şi pogorârea Sfântului Duh 

peste Apostoli, aceştia din urmă şi-au început intensa activitate de 

propovăduire a mesajului Evangheliei la toate popoarele, după porunca 

Mântuitorului: „mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh‖
25. 

În primele trei secole, Imperiul Roman, sub a cărui stăpânire intrau majoritatea 

teritoriilor unde Apostolii lui Hristos predicaseră Cuvântul lui Dumnezeu, a adoptat faţă de 

creştinism o „atitudine ostilă ce mergea de la toleranţa blândă sau dispreţuitoare până la 

persecuţia cea mai faţişă şi mai violentă‖
26. 

Secolul al IV-lea aduce cu el o schimbare radicală a Imperiului faţă de religia 

creştină: încetarea persecuţiilor îndreptate împotriva creştinilor. Îşi schimbase statul, 

politica şi „filosofia‖? Sau se schimbase ceva în Biserică? Încercând să dea un răspuns la 

aceste întrebări, teologul John Meyendorff ilustrează două idei: una, aparţinând Evului 

                                                             
25 Matei 28, 19. 
26 Jean Meyendorff, Biserica Ortodoxă ieri şi azi, trad. Cătălin Lazurca, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 22. 
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Mediu, care susţinea că împăraţii, din persecutori, deveneau brusc „egali ai Apostolilor‖ şi 

manifestau o fidelitate riguroasă faţă de scrierile evanghelice şi o alta, susţinută de ştiinţa 

liberală, protestantă, născută în secolul al XIX-lea, care spunea că religia creştină s-a 

etatizat şi păgânizat, până la punctul de a trăda mesajul apostolic. Teologul citat mai sus 

susţinea că, de fapt, adevărul s-ar găsi „undeva la jumătatea drumului dintre aceste opinii 

extreme‖
27. 

Tot începând cu secolul al IV-lea, „s-a construit o veritabilă ştiinţă creştină 

specifică, ce s-a impus drept conţinut al actului de credinţă‖
28. 

Cel care se face „vinovat‖ de această politică îngăduitoare faţă de creştinism este 

împăratul Constantin, considerat de majoritatea istoricilor „primul împărat creştin‖
29. 

Fiu nelegitim al împăratului Constantin Chlorus şi al unei fete slujind chelneriţă într-un 

han, Flavius Valerius Constantinus ajunge la putere în urma unor ani de lupte şi bătălii 

neîncetate. 

Convertirea lui Constantin la creştinism nu s-a făcut brusc, ci a constituit un proces de 

durată30. 

Unii au pus atragerea manifestată de către Constantin faţă de creştinism pe seama 

influenţei mamei sale, Elena, care ar fi fost creştină31, pe când alţi istorici şi cercetători sunt 

sceptici în această privinţă32. 

Constantin a fost adept al cultului păgân, religia imperială fiind cultul zeului Mithra, 

care fusese introdus în anul 274 de către împăratul Aurelian33. Tatăl său, Constantin, a fost 

monoteist, zeul căruia se închina fiind Apollo Hellios, zeitate preluată apoi şi de Constantin 

cel Mare34. În acest sens avem mărturia unui panegirist care i s-a adresat împăratului la Trier, 

în 320, care ne arată că împăratul a vizitat „cel mai frumos templu al lumii‖, referindu-se, cel 

mai probabil, la templul lui Apollo Grannus de la Grand (Neufchatel), unde a avut şi o 

viziune35. 

                                                             
27 Ibidem, p. 23. 
28 Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (coord.), Dicţionar tematic al Evului Mediu Occidental, trad. Mădălin 
Roşioru, Nadia Farcaş, Denisa Burducea, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 172. 
29 Philippe Paraire, Mari lideri ai istoriei mondiale, trad. Dorina Bodea, Ed. Arc, 1999, p. 66.Vezi şi Emanoil 
Băbuş, Bizanţul, istorie şi spiritualitate, Ed. Σωφια, Bucureşti, 2003, p. 30. 
30 Nicolae Chităr, Istoria creştinismului, vol. I., Ed. Trinitas, Iaşi, 2001, p. 70. 
31 Ph. Grabsky, I. Caesar, Ruling the Roman Empire. Vezi (cap. V,  Constartine, Bearing the Cross), Londra, 
1997, pp. 173-207; apud. Nicu Dumitraşcu, Cele şapte personalităţi de la Niceea (325), Ed. Napoca Star, Cluj-
Napoca, 2001, p.173, nota 6. 
32 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 70. 
33 Ibidem. 
34 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 179. 
35 Hans A. Pohlsander, Împăratul Constantin, trad. Mirella Ascente, Ed. Artemis, Bucureşti, f.a., p. 36. 
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Mai târziu a văzut ,,în Dumnezeul creştinilor pe Zeul Soare, iar în crucea de lumină a 

Zeului Soare, crucea lui Iisus Hristos‖
36. 

Sintetizând evoluţia religioasă a lui Constantin, putem afirma că între anii 307-310 el 

se închină la mai mulţi zei, iar din anul 310, la unul singur, Apollo37. 

O schimbare radicală apare în evoluţia credinţei lui Constantin începând cu anul 312. 

El nu a repudiat dintr-o dată moştenirea păgânismului, continuând să considere soarele ca 

mediator vizibil între Dumnezeul suprem şi oameni, dar se înclina tot mai mult spre 

creştinism38. 

Înclinarea sa, începând cu anul 312, spre creştinism este pusă pe seama unei viziuni pe 

care ar fi avut-o Constantin înaintea luptei cu rivalul său, Maxenţiu, de la Podul Milvius (la 

13 kilometri de Roma, undeva lângă Tibru)39. 

Relatarea acestei viziuni o găsim la Eusebiu de Cezareea, în lucrarea sa, Despre viaţa 

lui Constantin:„a înţeles că a te supune smintelilor zeilor care nu există precum şi a cădea 

în atât de ruşinoase rătăciri este o adevărată nebunie; fapt care 1-a şi făcut să priceapă că 

singurul Dumnezeu căruia se cuvenea ca el să I se închine era doar Cel al părintelui său. 

Către Acesta, deci, şi-a înălţat el glasul în rugăciune, rugându-se Lui şi implorându-L să-i 

descopere cine este E1 şi să-şi lase dreapta Sa asupra ţelului care-i şedea înainte. Şi cum 

şedea împăratul înălţând stăruitoare rugăciune, i s-a arătat un semn cu totul fără seamăn 

de la Dumnezeu; cărui semn – dacă 1-am fi aflat din gura altcuiva – poate că n-ar fi 

tocmai uşor să-i dăm crezare; dar de vreme ce însuşi împăratul, purtătorul de biruinţă, ne-

a destăinuit aceste lucruri nouă înşine, celor ce scriem această carte, anume mult mai 

târziu, când am fost socotiţi vrednici de cunoştinţa şi de prezenţa sa (iar el adăugase spre 

încredinţarea vorbelor sale puterea jurămintelor), cine – mă-ntreb – ar mai putea pune la 

îndoială exactitatea istorisirii, mai ales că, între timp, viitorul avea să aducă el însuşi 

mărturie despre adevărul ei? Deci cam pe la ceasurile amiezii, când ziua începuse să 

scadă, zicea Constantin că văzuse cu ochii săi chiar pe cer, străjuind deasupra soarelui, 

semnul mărturisitor de biruinţă al unei cruci întocmite din lumină şi că odată cu ea putuse 

desluşi un scris glăsuind: „Să biruieşti întru aceasta!”; după care, la vederea unei 

                                                             
36 H.M. Gwatkin, Studies of Arianism, Cambridge, 1900, p. 36; apud. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 179. 
37 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 179. 
38 Emanoil Băbuş, op. cit., p. 16. 
39 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 179. 
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asemenea privelişti, fuseseră cuprinşi de uimire şi el şi întreaga oaste (care, cum mărşăluia 

el pe drum, venea pe urmele sale, şi de aceea asistase şi ea la minune)‖
40. 

Şi Casiodor aminteşte în Istoria Bisericească tripartită de acest eveniment: „în 

mijlocul acestor frământări, a văzut în somn semnul crucii proiectat pe cerul strălucitor 

(An. 315); erau de faţă şi îngerii care, minunâdu-se de această arătare, îi spuneau: 

„Constantine, vei învinge cu ajutorul acestui semn”. Se mai spune că i-a apărut chiar 

Hristos şi că i-a arătat semnul crucii şi 1-a învăţat să-şi facă o cruce asemănătoare şi să 

aibă în lupte acest ajutor, cu care va câştiga drepturile victoriei‖
41. 

La Lactanţiu se vorbeşte de asemenea despre cum împăratul a văzut pe cer o cruce, 

deasupra soarelui, cu inscripţia ,,In hoc signo vinces‖
42. 

Unii cercetători au subliniat faptul că, deşi apariţia luminoasă a crucii pe cer se 

înscrie printre fenomenele cereşti extrem de rare totuşi ea nu a fost unică, mărturie în acest 

sens ne dă Sfântul Chiril al Ierusalimului, într-o scrisoare către împăratul Constanţiu unde 

descrie apariţia miraculoasă a unei Cruci luminoase pe cerul Ierusalimului la 7 mai 351: 

„Chiar în aceste zile ale Sfintei Cincizecimi a nonelor lunii mai, spre ora trei, o cruce 

gigantică de lumină a apărut pe cer, deasupra Sfintei Golgote, întinzându -se până la 

Sfântul Munte al Măslinilor. Ea nu a fost văzută numai de una sau două persoane, ci s -

a arătat de o manieră absolut clară întregii populaţii a cetătii”
43. 

Mesajul care însoţeşte aceste două viziuni, „să biruieşti întru aceasta‖ la Eusebiu, 

respectiv „vei învinge cu ajutorul acestui semn‖ la Casiodor, apar în textul grecesc sub 

forma „ ‖, ceea ce a fost scris de majoritatea istoricilor „in hoc signo vinces‖. 

În ultima perioadă au existat unele păreri potrivit cărora această traducere în limba 

latină ar fi greşită, iar forma corectă ar fi „hoc signo victor eris‖
44. 

Această apariţie misterioasă a fost urmată noaptea următoare de un vis avut de 

împărat: dormind el, i s-a arătat Hristosul lui Dumnezeu cu semnul văzut mai înainte pe 

                                                             
40 Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare, I, 27-28, trad. Radu Alexandrescu, în P.S.B., vol 14, Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, pp. 76-77. 
41 Casiodor, Istoria bisericească tripartită, I, 4, trad. Liana şi Anca Manolache, în P.S.B., vol 75, Ed. Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, p. 38. 
42 Lactanţiu, De mortibus persecutorum, 48, 5; apud. Adrian Gabor, Biserica şi Statul în primele patru secole, 
Ed. Σωφια, Bucureşti, 2003, p. 172, nota 7. 
43 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Scrisoare către împăratul Constantin, în PG, 33, col. 1169/A; apud. Adrian 
Gabor, op. cit., p. 174, nota 10. 
44 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 175. 
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cer, poruncindu-i să închipuie la rândul său semnul ce i se arătase sus în cer, spre a se  

pune sub ocrotirea lui în luptele pe care avea să le poarte cu duşmanul‖
45. 

În urma acestor viziuni, împăratul a chemat preoţii creştini şi le-a cerut să-i 

vorbească despre învăţătura adusă de Hristos. În urma explicaţiilor preoţilor, între care 

s-a detaşat episcopul Osiu de Cordoba46, Constantin „a poruncit că, din aur şi pietre 

preţioase, bărbaţi pricepuţi să transforme semnul crucii în drapel, pe care l-au numit 

Labarum. Căci acest semn de luptă era mai de preţ printre celelalte prin aceea că îl 

preceda pe împărat şi se obişnuia să fie venerat de oşteni. Consider îndeosebi că de 

aceasta Constantin a schimbat podoaba cea mai de preţ a Imperiului Roman în semnul 

crucii: pentru ca, văzându-l adesea şi îngrijindu-l, supuşii să se dezobişnuiască de 

obiceiul străvechi şi să considere Dumnezeu numai pe Acela pe care îl slăvea împăratul 

sau de care se foloseau ca diriguitori sau ajutor împotriva duşmanilor. Căci deseori 

acest semn era purtat în fruntea tuturor liniilor de bătaie, deoarece presupunea că era 

de mare ajutor când oştile se înfruntă în luptă. A hotărât aşadar şi a numit purtători al 

drapelului, care să se îngrijească de el; sarcina acestora era să-l poarte pe rând pe 

umeri şi în felul acesta să lumineze întreaga oştire‖
47. 

Constantin a câştigat lupta de la Podul Vulturului (28 octombrie 312), având 

abilitatea de a-şi pune oştirea sub protecţia unui zeu care să-i asigure victoria. El 

identifica zeul creştin, pe Hristos, cu zeul tatălui său. Se pare că ar fi acceptat crucea ca 

pe un totem, sub protecţia căruia ar fi câştigat războiul cu Maxenţiu48. 

Dintre relatările privind viziunea lui Constantin, cea mai plauzibilă este cea a lui 

Lactanţiu. Relatarea lui Eusebiu, făcută la douăzeci şi cinci de ani mai târziu este mai 

bogată, având un caracter de legendă, deşi Eusebiu susţine că i-a fost spusă de însuşi 

Constantin, sub jurământ49. 

Momentul dinaintea bătăliei de la Pons Milvius şi-a pus amprenta asupra politicii 

religioase pe care a dus-o Constantin în restul domniei sale, „în timp înţelegerea şi 

convingerile personale privind această credinţă au devenit mai profunde”
50. 

Statuia lui Constantin din Forumul de la Roma, ridicată după instrucţiunile trasate 

chiar de împărat, trebuia să poarte în mâna dreaptă o cruce51. Potrivit lui Emanoil 

                                                             
45 Eusebiu de Cezareea, op. cit., p. 77. 
46 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 176. 
47 Casiodor, op. cit., p. 39. 
48 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 176. 
49 Hans A. Pohlsander, op. cit., p. 37. 
50 Ibidem, p. 39. 
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Băbuş, aceasta este „dovada cea mai clară a atitudinii sale din acea vreme‖
52. Inscripţia 

de sub statuie suna astfel: „Prin acest semn aducător de mântuire, care este adevărata 

dovadă a puterii, eu am salvat oraşul vostru de sub jugul tiranului, am eliberat Senatul 

şi poporul roman, redându-i vechea demnitate şi strălucire‖
53. 

Împăratul a intervenit în dreptul penal, încercând să-1 umanizeze54, înlăturând 

anumite pedepse care contraveneau spiritului creştin: răstignirea, zdrobirea picioarelor, 

stigmatizarea (arderea cu fierul înroşit)55. 

Se îmbunătăţeşte tratamentul din închisori, se modifică legislaţia privitoare la 

căsătorie, la părinţii fără copii, la divorţ, în spirit creştin. Se pedepseşte adulterul, şi 

siluirea, violul, vinderea copiilor56. 

O altă schimbare are loc la nivel structural, organizarea bisericească urmând-o 

îndeaproape pe cea statală57. Clericii au fost scutiţi de obligaţiile grele şi costisitoare ale 

funcţiunilor municipale, s-au acordat subvenţii importante pentru creştini, li s-a dat 

astfel posibilitatea de a se ocupa numai de slujirea bisericească58. 

Împăratul dă în luna ianuarie 313, împreună cu Liciniu, împăratul Orientului, la 

Mediolanum, Edictul de libertate a creştinilor, care „transforma creştinismul din 

singura religie nepermisă (religio ilicita) într-o religie permisă (religio licita), 

protejată şi favorizată‖
59. 

Primele simboluri creştine apar pe monede, „aceste minunate instrumente de 

propagandă‖, începând cu anul 31560 sau 31761. 

Este tolerat cultul păgân, dar cu unele măsuri restrictive, începând cu anul 312. 

Păgânii erau invitaţi într-un mod diplomatic, să-şi aducă participarea la sărbătorile 

creştine şi să-şi abandoneze vechile tradiţii62. Împăratul a interzis aducerea de jertfe, 

                                                                                                                                                                                             
51 Adrian Gabor, op. cit., p. 174. 
52 Emanoil Băbuş, op. cit., p. 16. 
53 Eusebiu de Cezareea, op. cit., I, 40, 2, pp. 81-82. 
54 Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, ed. a II-a, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, p. 109. 
55 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 72. 
56 Ioan Rămureanu, op. cit., p. 109. 
57 Bogdan Popescu, Simfonia bizantină. Eusebiu de Cezareea şi Sfântul Ioan Hrisostom, în Orizonturi teologice, 
anul III, nr. 4/octombrie-decembrie 2002, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2002, p. 179. 
58 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 72. Vezi şi Ioan Rămureanu, op. cit., p. 109. 
59 Ibidem, p. 71. 
60 Henri-Irénée Marrou, Biserica în antichitatea târzie (303-604), trad. Roxana Mareş, Ed. Teora, Bucureşti, 
1999, p. 26. 
61 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 72. 
62 Bogdan Popescu, art. cit., în Orizonturi teologice, nr. 4/2002, p. 180. 
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ceremoniile secrete, luptele gladiatorilor şi venerarea Nilului63; ultimele reprezentări 

păgâne dispar în anul 32364. 

În anul 321 s-a generalizat sărbătorirea Duminicii ca sărbătoare săptămânală a 

creştinilor65. Soldaţii erau obligaţi să participe la slujbe.  

Împăratul Constantin a primit botezul doar la scurtă vreme înainte de moartea sa. 

Ar fi însă o greşeală să susţinem că acest lucru ar fi o lipsă de sinceritate sau de 

credinţă. În secolele următoare celui în care a vieţuit Constantin, creştinii adeseori îşi 

amânau botezul până la sfârşitul vieţii. Practica nu era totuşi încurajată de Biserică66. 

O deosebită amploare ia acum monahismul, se refac şi se construiesc noi biserici, 

sub oblăduirea acestui „arhitect al noii ordini creştine‖
67. 

Un alt sprijin acordat Bisericii a fost convocarea Sinodului I Ecumenic de la 

Niceea, în anul 325, prin participarea celor 318 părinţi ai Bisericii. Prin această măsură, 

Constantin urmărea întărirea unităţii Bisericii, care asigura şi rezistenţa Imperiului 68, 

prin această măsură împăratul încerca să rezolve divizările apărute în trupul Biser icii69. 

Constantin s-a hotărât să părăsească Roma, care amintea de tradiţiile păgâne prin 

numeroase temple şi statui70 şi a început în 324 construirea unei noi capitale, inaugurată 

la 11 mai 330, capitala unui imperiu eminamente creştin, care „trebuia să arate aceasta 

prin bisericile, monumentele şi atmosfera sa‖
71. 

Politica religioasă a lui Constantin a fost marcată şi de unele gesturi şi acţiuni 

greşite, cum ar fi răzbunările sângeroase pe care le-a întreprins împotriva duşmanilor 

săi, fapte nedemne pentru un creştin. Totodată, în ultimii ani al vieţii, s-a lăsat 

influenţat de unele idei ariene, idei cărora le susţinea condamnarea la Sinodul de la 

Niceea din 32572. 

Constantin nu a ezitat niciodată să se amestece în treburile Bisericii şi încă într-un 

mod hotărâtor, aşa cum a fost cazul convocării Sinodului I Ecumenic, Biserica 

acceptând autoritatea sa fără discuţii73. Amestecul abuziv al împăratului în treburile 

                                                             
63 Eusebiu de Cezareea, op. cit., XXV, p. 168. 
64 Henri-Irénée Marrou, op. cit., p. 26. 
65 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 72. 
66 Hans A. Pohlsander, op. cit., p. 40. 
67 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 181. 
68 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 73. 
69 John Meyendorff, Ortodoxie şi catolicitate, trad. Călin Popescu, Ed. , Bucureşti, 2003, p. 32. 
70 Bogdan Popescu, op. cit., p. 180. 
71 Ioan Rămureanu, op. cit., p. 110. 
72 Ibidem, p. 112. 
73 Emanoil Băbuş, op. cit., p. 29. 
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Bisericii a dus la scăderea vieţii morale, prin facilitarea pătrunderii în Biserică a 

oamenilor cu calităţi morale îndoielnice, fără o credinţă puternică, fideli unor practici 

păgâne74. Unii istorici susţin că imixtiunea autorităţii imperiale în conflictele de ordin 

doctrinar erau frecvente, dar nu aveau nicidecum aerul unei ştirbiri a integrităţii vieţii 

religioase75. Putem concluziona că Biserica a avut în persoana lui Constantin „un 

ocrotitor, dar, în acelaşi timp şi un stăpân‖
76. 

Referitor la convertirea lui Constantin la creştinism, istoricii au diferite opinii. 

Unii nu-i recunosc acestuia o convingere religioasă în favoarea creştinismului, 

susţinând că atitudinea lui a pornit din motive pur politice. Dându-şi seama de puterea 

în creştere a noii credinţe, vedea în ea o armă de a-şi păstra unitatea politică a statului. 

Imperiul Roman era constituit dintr-un conglomerat de popoare şi credinţe religioase 

diferite, iar creştinismul putea deveni liantul statului, factorul de asigurare al unităţii 

sale. 

În acest sens, Jacob Burckhardt contestă schimbarea de credinţă a lui Constantin, 

susţinând că religia nu ar fi putut însemna nimic „pentru o inimă devorată de setea de a 

domni”
77. O părere identică exprima Ed. Schwartz, după care alianţa cu Biserica era de 

o mare însemnătate în cadrul monarhiei universale pe care împăratul o pregătea 78. Adolf 

Harnack afirma că geniul politic al lui Constantin şi-a dat seama de victoria iminentă a 

creştinismului, iar el a folosit acest lucru în menţinerea unităţii Imperiului79. În acelaşi 

sens, V. Duruy afirma că a găsit în Constantin „o politică mai degrabă decât o religie‖ 

(une politique plutôt qu’une religion)80.  

Léon Homo prezintă evoluţia religioasă a lui Constantin trecând de la păgânism la 

un monoteism solar, oficial, şi curgând spre o credinţă religioasă cu caracterul unui 

adevărat ,,deism‖
81, iar Nicolae Iorga îl considera pe Constantin „un latin din Occident, 

foarte păgân ca spirit, oricare ar putea fi părerea asupra pretinsului său ˂˂proces de 

conştiinţă>>, care miroase îndestul a politică a păcii romane şi a punerii în faptă 

                                                             
74 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 73. 
75 Jeannine Quillet, Cheile puterii în Evul Mediu, trad. Maria Pavel, Ed. Corint, Bucureşti, 2003, p. 17. 
76 Ioan Rămureanu, op. cit., p. 111. 
77 Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantin’s des Grossen, 3. Aufl; Leipzig, 1898; apud. Nicolae Bănescu, Istoria 

Imperiului bizantin, vol. I, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, p. 472, nota 35. 
78 Ed. Schwartz, Kaiser Constantin und die christliche Kirsche, Leipzig-Berlin, 1913; apud. Nicolae Bănescu, 
op. cit., p. 47, nota 53. 
79 Adolf Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhundderten, 2. Aufl., 
Leipzig, 1906; apud. Nicolae Bănescu, op. cit., p. 47, nota 45. 
80 V. Duruy, Histoire des Romains, Paris, 1885, t. VII, p. 88; apud. Nicolae Bănescu, op. cit., p. 47. 
81 Léon Homo, Les empereurs romains et le christianisme, Bibl. Historique, Paris, Payot, 1931, pp. 114-116; 
apud. Nicolae Bănescu, op. cit., p. 48, nota 34. 
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pentru ideea de stat, mai sacră decât toţi zei i vechi şi moderni, a oricărui element 

existent de vitalitate”
82

. În timp ce A. A. Vasiliev socoteşte că „recunoscând aplecarea 

sinceră a lui Constantin pentru creştinism, nu s-ar putea lăsa deoparte vederile sale 

politice; ele au trebuit să joace un rol esenţial în atitudinea pe care a manifestat-o el în 

privinţa creştinismului, care-i putea fi util în mai multe chipuri‖
83. 

Henri-Irénée Marrou consideră relatarea lui Eusebiu de Cezareea despre viziunea 

lui Constantin o „anecdotă‖
84, iar Will Durant, în monumentala sa istorie a civilizaţiilor 

spunea despre convertirea lui Constantin că ar fi „o abilă manieră politică‖
85. 

Warren Treadgold susţine că atitudinea lui Constantin cel Mare în urma „viziunii‖ 

avute denotă o credinţă sincretică, o combinaţie între credinţa solară a tatălui său şi 

sentimentele creştine preluate de la mama sa86, însă tot el susţine că adoptarea 

creştinismului ca religie a Imperiului Roman a fost facută „mai degrabă din convingere 

religioasă decât ca urmare a unei orientări politice‖
87. 

Între istoricii care au acceptat ideea realităţii viziunii împăratului dinaintea luptei 

de la Pons Milvius şi convertirea sa sinceră, se numără şi Gaston Boissier, care susţine 

că împăratul a căutat obţinerea protecţiei unei divinităţi puternice pe care „nu s-a mulţumit 

să o invoce în adâncul sufletului său, ci credea în eficacitatea practicilor‖
88. 

Medievalistul F. Lot contestă motivele politice ale îmbrăţişării religiei creştine şi 

crede că în adeziunea sa la creştinism e o parte de sinceritate. Constantin nu a aderat la 

creştinism din motive politice, pentru că în vremea sa, creştinismul era răspândit cu 

precădere numai în Pars Orientis. Ca suveran al Imperiului din Occident, nu ar fi avut 

motive să facă această trecere89. Un apărător al sincerităţii lui Constantin este şi numismatul 

epocii constantiniene, Jules Maurice90.  

                                                             
82 Nicolae Iorga, Histoire de la vie Byzantine, I, pp. 31-32; apud. Nicolae Bănescu, op. cit., p. 49. 
83 A. A. Vasiliev, Histoire de l’empire byzantin, Paris, ed. Picard, 1932, p. 60; apud. Nicolae Bănescu, op. cit., 
p. 49, nota 58. 
84 Henri-Irénée Marrou, op. cit., p. 25. 
85 Will Durant, Ariel Durant, Civilizaţii istorisite, trad. Constantin Ionescu-Boeru şi Cristina Ştefănescu, vol. 9, 
Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2003, p. 273. 
86 Warren Treadgold, O scurtă istorie a Bizanţului, trad. Mirella Ascente, Ed. Artemis, Bucureşti, 2003, pp. 32-
33. 
87 Ibidem, p. 38. 
88 Gaston Boisser, La fin du paganisme, t. Ier, Paris, Hachette et Cie, 1907; apud. Nicolae Bănescu, op. cit., p. 50, 
nota 63. 
89 F. Lot, La fin du monde antique et le début de Moyen Age, Bibliothèque de syntèse historique, l’Évolution de 
l’humanité, Paris, 1927, pp. 36-37; apud. Nicolae Bănescu, op. cit., pp. 50-51. 
90 Jules Maurice, Constantin la Grand. L’origine de la civilisation chrétienne, Paris, 1925; apud. Nicolae 
Bănescu, op. cit., p. 51, nota 59. 
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Bertrand Lancon consideră că „împăratul a îmbrăţişat sincer creştinismul încă din 

312, păstrând totodată legăturile cu adorarea soarelui şi cu neoplatonismul. S-a detaşat 

apoi progresiv de acestea‖
91. 

Savantul olandez D. C. Hesseling vede în Constantin pe „caesarul roman decis să 

menţină unitatea Imperiului”, dar „nu numai din calcul, ci din convingere îmbrăţişă 

partida puterii spirituale în creştere‖
92. 

Istoricii bisericeşti contemporani susţin convertirea reală şi din convingeri religioase 

a lui Constantin. El „aprecia în mod deosebit moralitatea lor (a creştinilor - n.n.) şi nu 

sprijinul lor militar, numărul soldaţilor creştini din trupele occidentale fiind şi aşa foarte 

mic”
93

, Alţii susţin că, după 312, împăratul Constantin îşi manifestă „ataşamentul faţă de 

credinţa creştină‖
94. 

În susţinerea sentimentelor sincere pentru creştinism stau şi nenumăratele scrisori ale 

lui Constantin în care acesta apără credinţa creştină şi susţine cu tărie învăţătura Bisericii95. 

Un loc aparte între cercetătorii care s-au ostenit cu problema convertirii sincere sau 

din interes a „primului împărat creştin‖
96 îl ocupă savantul bizantinist Henri Gregoire. El 

susţine că „relatarea lui Eusebiu nu trebuie admisă deoarece s-ar baza pe o legendă mai 

târzie, introdusă apoi în text de un interpolator. El arată că textele creştine, care 

vorbesc despre acest eveniment, nu au valoare, că există deosebiri sau contradicţii între 

ele. (...) se bazează, în special, pe faptul că  Eusebiu n-ar spune nimic despre eveniment 

în Historia ecclesiastica, publicată în ultima ediţie în anul 324, ori un asemenea lucru 

nu putea fi trecut cu vederea. De asemenea, Lactanţiu, care vorbeşte de vedenie (De 

mors. pers. 44, 5) dă o relatare diferită‖.
97 Concluzia ar fi aceea că pasajul ar fi o 

interpolare. Savantul numeşte Vita Constantini „un panegiric romanţat‖ în care astăzi 

nu mai crede nimeni98. 

                                                             
91 Bertrand Lancon, Constantin cel Mare, trad. Gheorghe Lazăr, Ed. Grupul Editorial Corint, Bucureşti, 2003, p. 
114. 
92 D. C. Hesseling, Essai sur la civilation Byzantine, Paris, Alf. Picard et Fils, 1907, pp. 8-9; apud. Nicolae 
Bănescu, op. cit., p. 52, nota 69. 
93 Nicolae Chifăr, op. cit., p. 71. 
94 Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 183. 
95 Vezi: Teodoret, episcopul Cirului, Istoria bisericească, trad. Vasile Sibiescu, în P.S.B., vol. 44,  Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, pp. 48, 50, 59, 64, 71, 74, 75, 
79; Casiodor, op. cit., pp. 43, 77, 96, 98, 117, 121; Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească. Martirii din 
Palestina, trad. Teodor Bodogae, în P.S.B., vol. 13, Bucureşti, 1987, pp. 363, 379, 384, 385, 390. 
96 Helene Ahrweiller, Ideologia politică a Imperiului bizantin, trad. Cristina Jinga, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, 
p. 13. 
97 Emilian Popescu, Studiu introductiv vezi Eusebiu de Cezareea, op. cit., p. 30. 
98 Nicolae Bănescu, op. cit., p. 55. 
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În combaterea acestor rezultate ale cercetării lui Henri Gregoire, profesorul 

Emilian Popescu susţine că „această concluzie nu este însă valabilă, deoarece Eusebiu 

se referă la evenimentul de care vorbim, în Hist. eccl. IX, 9, 2 (e adevărat, mai pe 

scurt) şi în Discursul festiv rostit cu prilejul sărbătoririi a treizeci de ani de domnie 

(Tricennalia, 3). În ambele locuri el spune că împăratul s-a rugat la începutul 

campaniei împotriva lui Maxenţiu lui Hristos, ca să-l ajute în luptă. Că în Vita 

Constantini, alcătuită după moartea împăratului relatarea este mai bogată în 

amănunte, se datoreşte faptului că la o depărtare atât de mare, evenimentul a fost 

îmbrăcat în legendă şi cuprinde, poate, şi unele înfloriri. Nucleul evenimentului a fost 

însă real şi nu trebuie să ne îndoim de veridicitatea lui. De altfel, unii cercetători au 

subliniat faptul că deşi apariţia luminoasă a crucii pe cer se înscrie printre fenomenele 

cereşti destul de rare, totuşi ea nu este necunoscută. Constantin a fost convins că a 

văzut semnul crucii pe cer la începutul luptei cu Maxenţiu, că el reprezintă simbolul lui 

Iisus Hristos şi că acesta l-a ajutat să câştige lupta‖
99. 

În altă ordine de idei, Gregoire, în studiul său, La ,,conversion” de Constantin, 

pune în lumină rolul lui Constantin faţă de ideea creştină, ajungând la concluzia că 

Eusebiu de Cezareea ,,a confiscat pentru întâiul împărat creştin toată gloria lui 

Licinius”
100, susţinând că împăratul Liciniu era cel care dăduse Edictul de toleranţă 

pentru creştini, afişat la 13 iunie 313, la Nicomedia. 

Biserica Ortodoxă îl consideră Sfânt, împreună cu mama sa, Elena, fiind sărbătorit 

la 21 mai, iar ,,cea Romano-catolică îl consideră Mare. Protestanţii, în schimb, îl 

consideră un însemnat om politic, dar oportunist, condus de interese personale şi de 

stat, care a sprijinit Biserica pentru a şi-o aservi. Numeroşi istorici dintre cei mai 

obiectivi îl apreciază pe Constantin cel Mare ca pe un om de convingere religioasă”
101. 

Constantin, „prototip cvasi-„mitic” al împăratului ideal”
102 a înţeles importanţa 

mesajului adus de noua religie şi efectele benefice ale susţinerii ei103. 

Bătălia de la Pons Milvius a marcat „dacă nu propria sa convertire, cel puţin 

momentul din care el a devenit protectorul creştinilor”
104

, însă şi dacă viziunea lui 

Constantin, „marele învingător... strălucind de atâtea virtuţi, pe care i le-a dăruit 

                                                             
99 Emilian Popescu, op. cit., vezi Eusebiu de Cezareea, op. cit., pp. 30-31. 
100 Nicolae Bănescu, op. cit., p. 53. 
101 Adrian Gabor, op. cit., p. 171. 
102 Gugliemo Cavallo (coord.), Omul bizantin, trad. Ion Mircea, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, p. 265. 
103 Bogdan Popescu, op. cit., p. 174. 
104 Emanoil Băbuş, op. cit., pp. 16-17. 
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credinţa‖
105, a fost reală şi dacă a fost o legendă interpolată în cadrul scrierilor lui Eusebiu 

de Cezareea, ceea ce are însemnătate din punct de vedere istoric este politica sa de protejare 

a creştinismului, iar pe aceasta o putem observa şi înţelege. 
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developing during his reign. Matei Basarab brings in to the country the printing press, and together with the two 
Metropolitans, Theodore and Stephen, prints the first bilingual religious books, bringing the romanian language 
in the church. We can say that the alliance between throne and altar functioned very well during his reign. He 
will remain in our history as one of the biggest benefactors of the country and the Christian religion together 
with Stephen the Great. 
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na dintre cele mai importante domnii din sec al XVII–lea este cea a lui 

Matei Basarab. O caracteristică a Evului Mediu și în special a acestei 

domnii este strânsa legătură dintre cele mai importante instituții ale statului, 

Domnia si Biserica, cele două influențându-se reciproc. 

 Matei din Brâncoveni era fiul lui Danciu, descendent din Pârvu Craiovescu, soțul 

mamei lui Neagoe Basarab. Își începe „cariera‖ ca simplu postelnic, urmând a fi paharnic de 

rând, iar în 1628 ajunge mare agă. Aceasta a fost funcția care l-a apropiat de marii dregători. 

În 1631 participă la bătălia de la Rakamaz, împotriva imperialilor, pentru ca mai apoi să 

devină pretendent la scaunul Țării Românești106. Știm că a fost înscăunat domn de boierii 

autohtoni, nemulțumiți de domnii impuşi de Poarta și susţinuţi de boierii greci veniți în țară. 

S-a bucurat de sprijinul Stărilor interesate în aplicarea şi garantarea programului 

antilevantin. Izvoarele mai rețin faptul că Matei și-a luat numele de Basarab, după ce a 

invocat alianța de rudenie cu Basarabii („vnuc pocoinago Io Basarab voevod‖ adică „nepotul 

răposatului Io Basarab Voievod‖)107. Deasemenea îl vedem căsătorit cu doamna Elina 

Năsturel, fiica fostului domn Radu Șerban care i-a fost mare postelnic108. 

                                                             
106Istoria Românilor, vol V, Editura Enciclopedica, București, 2003, p. 110. 
107D.R.H., B, vol XXIII (1630 - 1632), doc. 420. 
108Istoria Românilor, p. 111. 
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 Epoca lui Matei Basarab a fost, în genere, una de pace și stabilitate pentru Țara 

Românească, fapt întărit de afirmațiile lui Radu Popescu potrivit cărora: „ au început a-și așăza 

lucrurile țării, cele stricate și dărăpănate de alții, și cu bune socoteli toate le așăza, și cu vecinii să 

împăca, ca să aibă țara odihnă și pace”
109. Aşa că nu e de mirare „că țara iubiia pre domn, și 

domnul pă țară, pentru că era liniște în domnia lui ...”
110. De notat că toate aceste realizări au fost 

plătite foarte scump printr-o grea fiscalitate pentru contribuabili și o îngrădire a libertăților 

boierești111. Această grea fiscalitate a fost rezultatul faptului că încă din primii ani de domnie, 

Matei se concentrează asupra plății datoriilor și cheltuielilor făcute cu prilejul luării 

domniei112 iar spre sfârșitul ei putem spune că a devenit un pic cam zgârcit113. Chiar și așa, 

pentru a-și atrage simpatia bisericii și susținerea ei, acordă numeroase scutiri fiscale 

mănăstirilor114. 

 Împreună cu doamna Elina, care a ridicat bisericile de la Negoești si Herăști din 

județul Ilfov,115 aceasta din urmă având pe langă ea și o casă boierească deosebit de 

frumoasă,116 Matei Basarab a ctitorit peste 30 de lăcașuri sfinte, o bogată activitate 

ctitoricească am putea spune, însă nu toate aceste lăcașuri sfinte au fost construite din 

temelie, astfel putem observa biserici și mănăstiri reconstruite, repictate sau cărora li s-a 

adăugat un corp nou, care poartă în pisanie semnătura domnului nostru. La o privire mai 

atentă vedem că în timpul domniei lui Matei Basarab au fost clădite din temelie nu mai mult 

de șase lăcașuri sfinte și anume mănăstirile Arnota, Căldărușani, Strehaia, Plătărești, 

Maxineni și Brebu117, restul fiind adăugiri, reconstruiri sau repictări. 

 Nu a uitat nici pe românii din afara granițelor Țării Românesti, construind biserici în 

Moldova și Bulgaria118. 

 „Și în domnia lui arătat-au multă milostenie pre la creștini. Și au facut multe mănăstiri și 

biserici mănăstirea de la Câmpulung cea surpată, a Negrului Vodă, o au făcut din temeiu, o biserică 

in Pitești, și o mănăstire la Slobozia lui Enache, și o biserică la pod la Călugăreni, și mănăstirea ot 

Căldărușani, și o biserica la Gherghița și peste Olt, la Sadova, o mănăstire, și la biserica De-un-

                                                             
109R. Popescu, Istoriile domnilor țării rumânești – cronicari munteni, vol. II, Editura Minerva, București, 1984, 
p. 121. 
110Ibidem, p. 122. 
111Istoria Românilor, p. 111. 
112Ibidem. 
113Paul de Alep în Călători străini despre Țările Române, vol. VI, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București, 1976, p. 131. 
114

Istoria Românilor, p. 111. 
115Ibidem, p. 114. 
116V. Nicolae, Ctitoriile lui Matei Basarab, Editura Sport Turism, București, 1982, p. 174. 
117M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, editura Patriarhatul Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 
1972, p. 136. 
118Istoria Românilor, p. 114. 
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lemn, o mânăstire, și mănăstirea ot Arnota, la Craiova, biserica cea domnească si o biserică, și casă 

la Caracal, și la Brâncoveni o mănăstire, și o mănăstire la Negoești pre apa Argeșului, și la 

Plătărești o mănăstire, la Breb o mănăstire, la Târșor o biserica, la Ploești alta, la Măxineni lângă 

Siret, o mănăstire, episcopia ot Buzău.”
119

. 

 Toate aceste numeroase mănăstiri și biserici care sub o formă sau alta îl au ca ctitor pe 

Matei Basarab nu sunt doar exprimarea credinței domnului ci au rolul de a întării autoritatea 

acestuia. Biserica ca instituție, devine un mare feudal, proprietară de mari terenuri lucrate de 

țărani dependenți. Astfel, prin influența sa spirituală, sprijină autoritatea boierilor asupra 

țăranilor supuși, acreditând ideea că orânduirea feudală este de la Dumnezeu120. Tot așa și 

domnul este considerat de drept divin, el fiind uns de reprezentanții bisericii, cu prilejul 

ridicării în scaun121. 

 Alte roluri îndeplinite de bisericile și mănăstirile vremii au fost cele de școli de 

slavonă pentru dieci, grămătici și scriitori de la curțile domnești, au fost centre artistice de 

artă casnică (țesut, vopsit de pânzeturi, pictură), ateliere de industrie casnică, au fost 

adevărate centre economice pentru exploatarea marilor domenii din țară, numeroase sate, 

moșii, bălți, păduri fiind în subordinea mănăstirilor122. 

 În 1639 domnul interzice închinarea mănăstirilor si bisericilor la Athos, dar nu o face 

din cauza unei politici anti-bizantine, ci dintr-un motiv mult mai simplu, pentru ca bogățiile 

lor să rămână în țară123. Matei Basarab își dăduse seama de importanța mănăstirilor pentru 

susținerea autorității sale pe plan spiritual și material. Acesta este motivul pentru bogata 

activitate ctitoricească, pentru că în calitate de ctitor, fondator, domnul are dreptul de patronaj 

și protecție asupra mănăstirilor și cel mai important asupra domeniilor lor124. 

 Strânsa legătură dintre Biserică și Domnie se poate observa și în documentele vremii, 

în titulatura domnului. 

„Eu Matei Vodă, din mila lui Dumnezeu Voevodul Țării Românești, jur pe viul Dumnezeu, pe Sfânta 

Evanghelie, pe Prea Sfânta Fecioară Maria și pe toți sfinții lui Dumnezeu ...”
125

. 

 Și în faptul că domnul la 26 decembrie 1632 în drumul său spre Poartă pentru a fi 

investit în domnie este urmat de vlădica Grigorie și de episcopul Teofil al Râmnicului 

                                                             
119Letopisețul Cantacuzinesc, pp. 66-67 (http://www.scribd.com/doc/4485932/letopisetul-cantacuzinesc). 
120V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viața feudală în Țara Românească și Moldova, editura Științifică, 
București, 1957, p. 447. 
121

Ibidem. 
122Ibidem, p. 450. 
123Istoria Românilor, p. 115. 
124V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, op.cit., p. 450. 
125A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, vol X, Imprimeria 
Natională, București, 1938, pp. 137-138. 
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împreună cu slujitori și preoți126. Tot așa Ierarhul Teofil, ajuns mitropolit, îndeplinea în mai 

1640, în fruntea unei solii impresionante de 92 de persoane, un însemnat rol în tratativele cu 

craiul transilvănean Gheorghe Rakoczi pentru reactualizarea pactului încheiat de principele 

muntean în 1636, de pace, bună vecinătate și sprijin reciproc127. 

 Mitropoliții erau numiți în scaun de către domnie, cu sfatul ierarhilor țării și al marii 

boierimi128. Astfel în scaunul Mitropoliei de la Târgoviște care în 1688 a fost mutat la 

București, s-au succedat zece arhierei, printre care și Eftimie (1594–1603), Teofil de la 

Râmnic (1637–1648), Ștefan arhimandritul Tismaniei (1648–1659, 1659–1688), sau 

Theodosie egumenul mănăstirii Argeș (1688–1672, 1679–1708).129 

 Aceștia în fruntea Mitropoliei împreună cu centrele episcopale din subordine și cu 

eparhiile aparținătoare, aveau strânse legături cu egumenii sutelor de mănăstiri și schituri, cu 

zeci de protopopi de la județe și ținuturi, iar prin ajutoarele lor aveau legături strânse cu miile 

de parohii din așezările sătești și orășenești130. 

 Beneficiind de sprijinul domniei, Biserica, instituție centrală a statului nu a îndeplinit 

doar rolul de apărare dogmatică ci și de apărare a tradițiilor, a legii străbune131 și chiar s-a 

afirmat ca for justițiar, participând la sfatul țării, adoptând în soboare norme și hotărâri de 

interes obștesc132. 

 Astfel în cazul unei judecăți, Domnul lua o decizie numai după consultarea divanului 

la a cărui ședință lua parte si mitropolitul133. 

 „Mitropolitul acestei țări obișnuiește să meargă zilnic cu trăsura la domn pentru a 

lua parte la sfaturile divanului, se ducea acolo crucea și Evanghelia”
134

. 

 Deci putem observa mai multe grade de implicare a Bisericii în treburile domnești. 

 În primul rând sunt deciziile pentru care nu este nevoie de intervenția Bisericii sau ea 

nu se face simțită, cum ar fi daniile făcute de domn, schimbarea statutului juridic al unor 

persoane, întăririle de moșii sau părți de moșii ori toate întăririle de vânzări-cumpărări pentru 

                                                             
126Istoria Românilor, p. 755. 
127Ibidem. 
128Ibidem, p. 747. 
129Ibidem, p. 755. 
130

Ibidem, p. 744. 
131Ibidem. 
132Ibidem, p. 749. 
133Oana Dragotoniu, Implicarea bisericii în practica juridică din Țara Românească în timpul domniei lui Matei 

Basarab,  în Revista Istorică, nr. 5-6, Editura Academiei Române, p. 348. 
134Călatori străini în Țările Române, vol VI, București, 1976, p. 120. 
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care nu există reclamații135. În al doilea rand putem vedea intervenția bisericii în judecată 

dacă sentința nu poate fi dată pe loc136. 

 În cazul în care Domnul nu mai poate participa, numește câțiva boieri cărora le dă 

puteri depline de judecată, iar buna credință a acestora este asigurată de catre preoți prin 

întocmirea unor cărți de blestem137, și unul dintre cele mai cumplite blesteme de la acea 

vreme era ca „dregătoria lui s-o ia alții‖138. 

 O altă practică a vremii era consultarea de catre domn a unui număr mare de preoți 

prin intermediul adunărilor de stări, în momentul luării unei decizii importante. Astfel a făcut 

și Matei Basarab în momentul în care a vrut să oprească închinarea mănăstirilor la Athos139. 

 Poziția importantă a Bisericii în cadrul societății românești din secolul al XVII-lea se 

poate observa și în actele de vânzare-cumpărare, unde martori puteau fi mitropoliți, episcopi 

sau egumeni140. Astfel mulți dintre aceștia își sporesc avuția având funcții ca jurători, 

hotarnici, au scris zapire sau cărți domnești. Unii dintre ei au fost cunoscători ai limbii 

slavone ajutând astfel la traducerea unor documente, acte, etc141. 

 O noutate a acestui secol și în special a epocii lui Matei Basarab este publicarea a 

două mari culegeri de legi. Prima este Pravila de la Govora, publicată în 1640, a doua este 

Îndreptarea legii, publicată în 1652142. Prima reprezintă cel mai complet set de legi 

bisericești, cu ajutorul căreia, aplicarea dreptului canonic în societate a dobândit un mai mare 

temei143. Printre sancțiuni figurează și pocăința, posturile, mătăniile, interzicerea cununiei, 

excluderea din biserică144. Trebuie spus că activitatea tipografică a încetat în secolul XVI și a 

fost reluată în secolul XVII cu ajutorul lui Matei Basarab și a Mitropolitului Teofil145. 

Domnul a adus tiparul în țară cu ajutorul Mitropolitului de la Kiev, Petru Movilă, fiul fostului 

domn Simion Movilă. Acesta pe lângă o tiparniță completă îi trimite și câțiva tipografi în 

frunte cu Timotei Alexandrovici Verbițki146. 

 În total în Țara Românească au fost instalate două tipografii, prima la mănăstirea 

Câmpu Lung în 1635, a doua în 1637 la mănăstirea Govora din Oltenia. La prima au văzut 

                                                             
135Oana Dragotoniu, op. cit., p. 350. 
136Ibidem, p. 351. 
137Ibidem. 
138Ibidem, p. 350. 
139Ibidem, p. 352. 
140Istoria Românilor, p. 749. 
141

Ibidem, p. 751. 
142Oana Dragotoniu, op. cit., p. 354. 
143Istoria Românilor, p. 749. 
144Oana Dragotoniu, op. cit., p. 353. 
145M. Păcurariu, op. cit.,  p.132. 
146Ibidem, p. 133. 
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lumina zilei trei cărți în slavonă și anume „Molitvelnic” în 1635, „Antologhion” în 1643 și 

„Psaltire” în 1650. În 1641 apare și o carte în limba română, „Învățături preste toate zilele”, 

tradusă din grecește de ieromonahul Melchisedec, egumenul mănăstirii Câmpu Lung147. La 

cea dea doua tipografie au apărut între 1637 și 1639 mai multe cărți în română și slavonă iar 

în 1640 cartea amintită și mai sus, „Pravila de la Govora”
148. Tot în acest an se mai tipărește 

și un Ceaslov românesc, prima carte de cult în limba română din Muntenia. În 1642 apare aici 

cartea „Evanghelie Învățătoare” tradusă de ieromonahul Silvestru și de Udriște Năsturel din 

limba rusă149. Aceasta este și ultima carte tiparită la mănăstirea Govora deoarece acum se 

mută tipografia la Târgoviște, pentru a fi mai aproape de scaunul domnesc și cel mitropolitan. 

Prima carte tiparită aici este de fapt o retipărire a „Evangheliei Învățătoare” de la Govora. În 

1647 apare lucrarea lui Thomas de Kempis, „Urmarea lui Hristos” tradusă în slavonă de 

Udriște Nasturel150. 

 În 1648 Mitropolitul Teofil moare, iar în scaunul rămas liber vine acum Ștefan 

egumenul mănăstirii Tismana. Sub Mitropolitul Ștefan se publică la Târgoviște în 1646 un 

„Liturghier” și în 1649 un „Triod-Penticostar”, amândouă fiind în slavonă. Din 1650 cărțile 

publicate sunt bilingve, astfel avem „Pogrebania preoților mireni și a diaconilor” cu tipicul 

în română și rugăciunile în slavonă151, „Mistiro” sau „Sacrament” scrisă de Mitropolitul 

Ștefan însuși care cuprindea rânduiala și o învățătură despre primele două Taine: Botezul și 

Mirungerea. La aceasta, tipicul și  învățătura sunt în română, iar slujba este în slavonă152. 

În 1652 apare „Tîrnosania” adică slujba sfințirii unei biserici, cu tipicul în română și 

slujba în slavonă, tot în acest an apare una dintre cele mai importante cărți, amintită și în 

rândurile de mai sus, „Îndreptarea legii” sau „Pravila cea mare”. 

Prin cele de mai sus putem observa că Mitropolitul Ștefan a încercat o schimbare a 

limbii de cult din slavonă în română. Trebuie să înțelegem că acest lucru nu putea fi făcut 

dintr-o dată, ci cu timpul. Pe de o parte preoții trebuiau să predice într-o limbă pe care nu o 

mai cunoșteau, datorită unei tradiții foarte adânc înrădăcinate, pe de altă parte trecerea la 

limba română era grea deoarece unii ar fi considerat acest lucru o erezie și nici nu existau 
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Ibidem. 
148Ibidem. 
149Ibidem, p. 134. 
150Ibidem. 
151Ibidem. 
152Ibidem, pp. 134-135. 
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destule cărți de cult. Putem spune că introducerea limbii române în biserică este cel mai mare 

merit a Mitropolitului Ștefan153. 

 Cu timpul Biserica devine din ce în ce mai puternică, avea dreptul de jurisdicție 

confirmat de domnie, prin care episcopii au grijă de păstrarea autorității bisericești în județul 

de care aparțin154, are tot mai puternice implicații asupra vieții slujitorilor ei, astfel putem 

observa o eliberare treptată din rumânie a preoților si diaconilor155. 

 Domnia și ierarhii eparhiilor, împreună cu egumenii mănăstirilor, au acordat atenția 

cuvenită așezării vieții monastice după vechile canoane, obștile călugărești constituindu-se în 

adevărate focare ale credinței Bisericii de răsărit. S-au stabilit astfel reguli de conducere a 

acestor lăcașuri și reguli privind traiul în comun al monahilor156. 

 În afară de toate aceste cazuri în care Biserica influențează Domnia mai avem și 

cazurile clasice, adică botezul, nunta și înmormântarea, astfel mitropoliții, episcopii, 

egumenii dar și protopopii și preoții din clirosul domnesc nu au lipsit de la ceremonialul 

curții princiare, făcându-se prezenți în diferite cazuri la București, Târgoviște sau alte așezări 

din Țara Românească, în special la casătoriile voievozilor sau ale altor mari dregători157. 

 Iar în ceea ce privește înmormântarea, cel mai bun exemplu este însuși marele 

voievod Matei Basarab, al cărui ceremonial este sumar descris în Letopisețul Cantacuzinesc: 

 

„Și îndată scoaseră și trupul lui Matei Vodă din casele domnești și-l puseră în mijlocul curții, fiind și 

sfântul Macarie, patriarhul de la Antiohia, cu mitropolitul Ignatie, cu mulți arhierei și călugări, popi. 

Făcutu-i-au pogrebaniia cumsăcade, ridicându-l cu mare cinste, pân l-au băgat în groapă, în biserica 

domnească, în Târgoviște. Dumnezeu să-l pomenească”
158

. 

 

 Pe baza celor expuse mai sus, putem spune că alianța dintre tron si altar a funcționat 

de-a lungul intregii domnii a lui Matei Basarab. El rămâne în istoria noastră naţională ca unul 

din cei mai mari ctitori de ţară şi de credinţă creştină alături de Ştefan cel Mare, „mereu 

biruitor”, dar „niciodată biruit!" (vezi piatra funerară de la Arnota). 

 

 

                                                             
153

Ibidem, p. 135. 
154Istoria Românilor, p. 749. 
155Ibidem, p. 750. 
156Ibidem, p. 752. 
157Ibidem, p. 755. 
158Letopisețul Cantacuzinesc, pp. 73-74, (http://www.scribd.com/doc/4485932/letopisetul-cantacuzinesc). 
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entimentul morţii este perceput ca o ruptură definitivă, dureroasă și 

puternică, care duce la pregătirea „riturilor de trecere‖ spre necunoscut159. 

 Ritualul reflectă o întreagă simbolistică privind trecutul, prezentul și 

relațiile interpersonale160. 

 Comunitățile rurale care încă practică aceste ritualuri rămân imune în fața inovațiilor 

de orice fel161. Ritualurile specifice - nunţi şi funeralii - sunt momentele cele mai importante 

din ciclul vieţii162. 

  Ceremonialul funerar este specific sentimentului religios, indicând astfel atitudini și 

comportamente religioase163. 

Riturile exprimă gândirea și acțiunea, care țin de legătura dintre viață și moarte. Prin 

aceste schimbări din cadrul unei comunități, se înțelege o transformare culturală, dar și o 

continuitate a acestei comunități164. 

                                                             
159  Ştefan Dorondel, Moartea şi apa - ritualuri funerare, simbolism acvatic şi structura lumii de dincolo în 

imaginarul ţărănesc, Ed. Paideia, Bucureşti, 2004, p. 21. 
160  Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, 
p. 14. 
161  Claude Karnoouh Rituri şi discursuri versificate la ţăranii maramureşeni. A trăi şi a supravieţui în România 

comunistă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p. 20. 
162  Gail Kligman, Op. cit., p. 15. 
163  Doru Radosav, Sentimentul religios la români, Ed. DAcia, Cluj-Napoca, 1997, p. 159. 
164  Gail Kligman, op. cit., p. 15. 
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 Cuplul de mascați moș-babă, are un rol important în aceste ritualuri. Reprezintă 

întruchiparea simbolică a ascendenților mortului. Ideea de continuitate de neam este explicată 

prin simularea unor acte rituale de întemeiere, acte care sugerează continuitatea neamului, 

însă aceste acte nu au o „tentă licențioasă‖. Jocurile de priveghi aveau rolul de a neutraliza 

acțiunea maleficului165. 

 Moartea, eternul blestem al viului, este o realitate biologică, sociologică şi 

existenţială. Cadavrul reprezintă manifestarea materială a distrugerii „sinelui‖. Nevoia de a 

îngropa morţii sau de a-i ţine în viaţă a dat naştere unor procedee culturale prin care este 

tratată problema morţii şi a morţilor166. 

 Religia oferă o ideologie asupra morţii. Riturile asociate morţii au pastrat în folclorul 

român credinţe şi practici mai vechi pre-creştine. Doctrina creştină este considerată 

fundamentul pe care se sprijină principiile organizatoare ale vieţii şi morţii. Rugăciunile şi 

alte acte liturgice au drept ţintă, nevoia de purificare a sufletului, de iertare a păcatelor şi 

încorporarea, cu aprobarea Bisericii, a decedaţilor în lumea de dincolo. Desfăşurarea ritului 

funerar indică un sens cultural proceselor afective ale durerii167. 

 Comunicarea dintre vii şi morţi este posibilă numai prin bocete, pomeni, vise. 

Subliniază  relațiile dintre vii și morți, unde cei vii trebuie să îndeplinească anumite sarcini 

pentru a-i cinsti pe cei morți168. 

 În credința populară moartea nu vine fără veste. Moartea are semnele ei și oamenii țin 

cont de ele. În satele gorjene trosnitul grinzilor, căderea icoanei din cui, căderea oglinzii, 

reprezintă câteva semne care prevestesc moartea169. 

 După ce omul moare, i se inchid ochii cu doi bănuți noi și apoi este închinat. În acest 

moment se produc două acte rituale, printre care și primul bocet, fiind și semnalul morții. În 

același timp se ia o cămașă albă de-a mortului și se prinde la stâlpul dinspre răsărit, unde este 

lăsată timp de șase săptămâni170. 

 Imediat după moartea cuiva, rudele de sex feminin trebuie să înceapă să jelească 

mortul, bocind. Bocetul este o obligaţie rituală şi este îndeplinit numai de către femei. Se 

crede că, a nu boci este un păcat, fiecare persoană îngropată fără a fi bocită este o sfidare 

                                                             
165  Lucia Berdan,  Fețele destinului. Incursiuni în etnologia românească a riturilor de trecere, Ed. Universității 
„Al. I. Cuza‖, Iași, 1999, p.185. 
166  Gail Kligman, op. cit., p. 108. 
167  Ibidem, p. 109. 
168  Ibidem, p. 110. 
169  Ernest Bernea, Moartea și înmormântarea în Gorjul de Nord, Ed. Cartea Românească,  1998, p. 17.  
170  Ibidem, p. 26. 
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pentru Dumnezeu. Femeile aflate în casa decedatului trebuie să bocească îndată ce clopotele 

bisericii încep să bată pentru mort171. 

 Bocetele reamintesc circumstanţele specifice ale decesului, relaţia dintre mort şi 

bocitoare, relaţia dintre mort şi comunitate. Unele versuri sunt asociate cu anumite acte  

rituale, ca de exemplu, scoaterea sicriului din casă sau apropierea cortegiului de intrarea în 

cimitir. Prin bocete, femeile îl sfătuiesc pe cel decedat ce ar trebui să-i comunice lui X din 

partea lor sau a familiei. De obicei, bocitoarele îl vor îndemna pe mesager să le relateze 

„celorlalţi‖ despre rudele lor rămase în viaţă, dar într-un mod care să nu le provoace 

îngrijorare: 

„Dacă X te-a întreba 

Cum îi rându p-aicea. 

Rându-i bun şi tăte-s bune 

Doru lor ne duce-n lume. 

Spune-i cât îi socoti 

Să vă puteti hodini‖172 

 Se consideră nepotrivită jelirea prea îndelungată şi manifestarea unei dureri neînfrânte 

la dispariţia copiilor sau a bătrânilor. Dacă se plange mult, se crede că sufletul copilului se 

poate îneca în timpul călătoriei către rai, căci lacurile întâlnite în cale, se vor revărsa din 

cauza excesului de lacrimi. Se consideră că bătrânii au trăit o viaţă plină173. 

 Înmormântarea se referă la actul de îngropare al decedatului, pe când funerariile se 

referă la însoțirea și cinstirea mortului pe ultimul drum, acestea durând trei zile. Primele două 

zile sunt dedicate pregătirilor, care încep imediat după confirmarea morții174.  

 În timpul primelor doua zile, sufletului i se îngăduie să străbată pământul, însoțit de 

îngeri175. Acesta merge prin toate locurile pe unde omul a fost în timpul vieții. Trecând peste 

tot pe unde a fost, sufletul merge pe calea către lumea cealaltă176. 

 Priveghiul reprezintă starea de veghe magico-spirituală în riturile de trecere. Este un 

rit important în obiceiurile de înmormântare. Dicţionarele definesc privegherea ca fiind 

                                                             
171  Gail Kligman, op. cit., p. 110.  
172  Ibidem, p. 111. 
173  Ibidem, p. 112. 
174  Ibidem, p. 121. 
175  Seraphim Rose, Sufletul după moarte, Ed. Anastasia, București, 2002, p. 187. 
176  Florica Elena Laurențiu,  O carte a morților la români,  Ed. Timpul, Iași, 1998,  p. 32. 
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petrecerea nopţii în rugăciuni, reculegere şi meditaţie. Biserica a dat un alt sens, cultic, dar a 

păstrat cadrul importanţei practicării acestui rit în preajma unui anumit tip sacru177.  

 Înmormântarea este cel mai complex rit de trecere, numit şi „marea trecere‖, pentru 

caracterul său irevocabil, care trebuie pregătit cu respectarea strictă a tuturor prescripţiilor  

tradiționale, pentru ca mortul să fie recunoscut în comunitatea strămoşilor. Priveghiul 

pregăteşte integrarea celui decedat în comunitatea strămoşilor neamului. Efectuarea practicii 

priveghiului conferă celui care poate priveghea de la apusul soarelui până la răsărit, fără să 

adoarmă deloc, statutul de iniţiat; în plan religios, i se iartă din păcate178. 

 Ideea de petrecere a mortului este aceea ca întreaga comunitate să-l însoţească pe 

acesta către obştea strămoşilor179. 

 În Mehedinţi, apa este elementul care, folosit ritualic, decide viaţa sau moartea celui 

aflat în suferinţă îndelungată. „Apa întâlnită‖, adică apa care se ia din locul unde se întâlnesc 

două sau trei ape, este folosită astfel: suferindul este spălat pe faţă, pe cap şi i se dă să bea din 

ea; credinţa locală este că dacă „are viaţă‖ va trăi şi se va însănătoşi, dacă nu, va muri în 

curând180. 

 Dacă cineva se chinuie şi nu poate muri, se toarnă apă prin inelul de cununie şi apoi i 

se dă bolnavului să bea. În zona Bacăului, există un ritual pentru uşurarea ieşirii sufletului; se 

aprinde o lumânare care se dă pe o apă curgătoare „ca să-i deschidă drumul spre celălalt 

tărâm‖. Orice apă poate avea acest statut simbolic de „apă dintre tărâmuri‖ cu ajutorul 

anumitor ritualuri. Apa folosită în aceste ritualui este numită „apă mută‖, deoarece în unele 

sate din Banat, bătrâna care performează ritualul are interdicţia de a vorbi cu cineva pe 

drumul către râu sau înapoi181. 

 Apa era folosită în diferite ritualuri, cum ar fi atunci când cineva este grav bolnav, se 

iau 9 paharuțe cu apă și se pun într-un vas; a doua zi, se măsoară apa, dacă a crescut, va trăi, 

dacă nu, va muri182. 

 Aprinderea lumânării este una dintre cele mai importante îndatoriri față de omul intrat 

în ceasul morții. Este un act care privește condiția sa în lumea de dincolo. Moartea fără 

lumină în credința populară este un mare păcat ce cu greu poate fi reparat prin slujbe183. 

                                                             
177  Lucia Berdan, op. cit., p. 175. 
178  Ibidem, p. 183. 
179  Ibidem, p. 184. 
180  Ştefan Dorondel, op. cit., p. 64. 
181  Ibidem, pp. 65-66. 
182  Ibidem, p. 65. 
183  Ernest Bernea, op. cit., p. 25. 
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 Când bolnavul „trage să moară‖, un străin trebuie să-i ţină lumânarea până îşi va da 

sufletul. Nu este bine să-i ţină lumina o rudă apropiată, deoarece bolnavul se chinuie mai 

mult până moare. De asemenea, dacă îi ţine lumina cineva pe care muribundul îl iubeşte 

foarte mult sau pe care acesta nu îl simpatizează, se chinuie mult până moare184.  

 După ce bolnavul îşi dă ultima suflare, prima grijă a rudelor este aceea de a-l scălda 

înainte să i se răcească trupul. Acesta este spălat de doua, trei persoane de acelaşi sex cu 

decedatul, începând de la cap pînă la picioare185. 

 Rolul scăldării este acela de a-l spăla pe decedat de toate păcatele pe care le-a săvârşit 

de-a lungul vieţii şi să meargă cu sufletul şi cu corpul curat în împărăţia cerească186. 

 După scăldare, în zona Gorjului, o femeie pune într-un vas praf de pușcă, usturoi și 

tămâie, le pisează bine și cu acest amestec unge mortul în semnul crucii. Este un act legat de 

reprezentarea moroilor187. 

 Nu este voie să i se dea din hainele vechi deoarece „începe o viață nouă‖. Apoi i se 

așează mâinile pe piept în cruce, întotdeauna dreapta peste stânga; ca atunci când se roagă. 

Mortul este așezat cu capul la icoane și cu picioarele spre ușă, semn ca el va pleca din casă188. 

 Băieții necăsătoriți sunt îmbrăcați ca miri, iar fetele nemăritate se împodobesc ca pe 

mirese, acele lucruri făcând parte din zestrea lor. În unele zone li se pun inel de logodnă și se 

spune că este mireasa lui Dumnezeu189. 

 Cei ce nu imbracă decedații în haine curate sau noi, păcătuiesc foarte tare și le 

provoacă morților mari neplăceri, deoarece aceștia asa se vor arăta în fața lui Dumnezeu190. 

 Dacă persoana decedată pare supărată, este din cauză că este păcătoasă, că vede ceva 

îngrozitor pe lumea cealaltă sau pentru că îi pare rău după lumea celor vii (părinți, soție, soț, 

copii, etc.). Iar dacă pare fericită, aceasta vede ceva frumos pe lumea cealaltă sau o rudă 

apropiată va muri în curând și persoana decedată nu va fi singură191. 

 Decedatului i se leagă picioarele și rămâne așa până la cimitir, ața cu care se leagă 

picioarele numindu-se „piedică‖. Este foarte bine păzită, ca nu cumva să fie luată pentru a fi 

folosită la farmece192. 

                                                             
184  Marian Simion Florea, Înmormântarea la români, Lito-tipografia "Carol Göbl", Bucureşti, 1892, p. 25. 
185  Ibidem, pp. 46-48. 
186  Ibidem, p. 53. 
187  Ernest Bernea, op. cit., p. 28. 
188  Ibidem, p. 28. 
189  Marian Simion Florea, op. cit., pp. 63-66. 
190  Ibidem, p. 68. 
191  Ibidem, pp. 71-72. 
192  Ibidem, p. 70. 
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 Pe lângă lumânările obişnuite, se fabrică o lumânare specială. Aceasta are lungimea 

corpului decedat într-o formă circulară. Se numeşte „lumina trupului‖, are rolul de a-i asigura 

lumină mortului pentru călătoria acestuia193. 

 Printre aceste practici legate de funerarii, se găsesc și cele legate de cei vii. Purtarea 

doliului este una din cele mai importante obligații față de cei trecuți în lumea cealaltă. Pe 

lângă schimbările vestimentare și unele semne exterioare la bărbați, doliul impune și anumite 

restricții față de viața normală. Femeile nu au voie să doarmă cu bărbatul, iar în timpul celor 

trei zile, ele nu au voie sa spele rufe și nici să umble cu lucruri murdare194. 

 Bărbații nu au voie să se bărbierească, nu au voie să se tundă timp de șase săptămâni, 

să umble cu capul acoperit în cele trei zile, nu au voie să se ducă la cârciumă sau să spună 

vorbe rele. În timpul doliului, atât femeile, cât și bărbații, nu au voie să cânte sau să danseze 

sau să se ducă la petreceri195. 

 Participanţii la funeralii sunt îmbrăcaţi în negru - culoarea morţii - sau în alte culori 

închise. Rudele de sex feminin au părul despletit, bărbaţii sunt nebărbieriţi, umblând cu capul 

descoperit. Se spune că părul despletit, barba nerasă şi capul descoperit ajută ca obstacolele 

din calea decedatului să fie evitate. Pe parcursul celor două zile ce preced înmormântarea, 

rudele, vecinii, prietenii vin să-şi prezinte condoleanţele196. 

 În general, perioada doliului durează un an. Femeile trebuie să poarte doliu mai mult 

timp decât bărbații. O văduvă care se recăsătorește în timpul doliului este acuzată de lipsă de 

dragoste pentru fostul soț. Bărbații se pot recăsători în cursul primului an de doliu, fără a fi 

acuzați, din cauza faptului că ei nu se pot descurca la fel de bine singuri197. 

 Doliul este metoda prin care cei vii îi onorează pe cei morți. Pe parcursul funerariilor, 

sufletul veghează ca nimic să nu fie omis. Dacă s-ar omite ceva, se crede că sufletul s-ar 

întoarce și i-ar pedepsi pe cei vii. Aici se poate explica originea pre-creștină a fricii de 

strigoi198. 

  Pe măsură ce se apropie momentul înmormântării, intensitatea emoţională a 

veghetorilor se accentuează. sosirea preotului marchează faptul că în curând mortul va pleca 

din casă. Acesta rosteşte ultima rugăciune din casă, în timp ce diaconul sfinţeşte casa. După 

acest act, se scoate sicriul din casă cu ajutorul a şase rude de sex masculin, toţi căsătoriţi. 

                                                             
193  Gail Kligman, op. cit., p. 122. 
194  Ernest Bernea, op. cit., p. 30. 
195  Ibidem, p. 31. 
196  Ibidem, pp.123-124.  
197  Gail Kligman, op. cit., p. 113. 
198  Ibidem, p. 113. 
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Mortul trebuie scos cu picioarele înainte, astfel încât „drumeţul sa fie îndreptat încotro îi e 

drumul şi să nu fie cale de întoarcere‖
199. 

 La încheierea slujbei finale, se formează cortegiul funerar. În frunte se află preotul, 

ajutoarele sale, cei care poartă prapurii și icoana, rudele stând imediat după sicriu200. 

 Decorul cortegiului funerar transpune demnitatea socială a celui defunct. Prestigiul 

social şi material al defunctului se reflectă şi în ceremonialul post-mortem. Semantica 

cortegiului funerar exprimă în mod direct puterea şi reprezentarea puterii defunctului201. 

 Cortegiile funerare ale clasei de mijloc sau ale celei de jos nu ies în evidență în mod 

special. Spre deosebire de ritualul înmormântării celor din avanscena societății, ceremonialul 

popular de înmormântare este un amestec de practici creștin-ortodoxe și de străvechi tradiții, 

amintind obiceiuri romane (închiderea ochilor, spălarea corpului, îmbrăcarea în hainele cele 

mai frumoase, punerea de bani în sicriu, sărutarea pe ochi, etc.)202. 

 Vii însoțesc mortul doar până la mormânt, în acel loc depun ei corpul. Dregadarea 

corpului trebuie să se producă în mod firesc, incinerarea fiind respinsă, căci astfel este ars și 

sufletul, ceea ce anulează posibilitatea nemuririi203. 

 Celor care nu-l cinstesc pe Dumnezeu, nu li se permite sa fie îngropați în cimitir. În 

această categorie intră copiii nebotezați, sinucigașii și vrăjitoarele. Copiii nebotezați erau 

compătimiți din cauza acestui fapt, deoarece ei nu erau responsabili de soarta lor, pe când 

sinucigașii și vrăjitoarele erau vazuți ca slugile diavolului. Aceștia sunt îngropați în afara 

cimitirului, în mijlocul naturii. Uneori se mai accepta ca aceștia să fie îngropați de-a lungul 

perimetrului cimitirului204. 

 Cimitirul reprezintă satul morților, organizarea fizică a acestuia asemănându-se cu 

organizarea socială a satului. Acesta reprezintă o referință genealogică de primă importanță, o 

istorie a familiei. Există și o aparentă organizare ierarhică, familiile cu statut superior  sau cu 

mijloace materiale, sunt îngropate în imediata vecinătate a bisericii, pe când cei cu condiții 

mai umile sunt așezați către margini205. 

 Mormântul, este prezentat în retorica funebră drept un spaţiu sau un loc de trecere 

spre viaţa veşnică. Este ultimul reper pământesc al pasajului reprezentat de viaţa omului206. 

                                                             
199  Ibidem, pp. 135-136. 
200  Ibidem, p. 137.  
201  Doru Radosav,  op. cit., p.161. 
202  Ibidem, pp. 165-166. 
203  Gail Kligman, op. cit., p. 118. 
204  Ibidem, pp. 118-119. 
205  Ibidem, p. 118. 
206  Doru Radosav, op. cit.,  p. 176. 
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Asociat cu simbolistica stării de confundare solitară, pământul devine leagăn magic și 

binefăcător, acesta fiind locul odihnei de pe urmă207. 
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Résumé: Le Moyen Âge est une période de l'histoire européenne qui commence pendant le  5ème siècle et 
finisse au 15ème siècle. C’est la période qui suive la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, et a précédé 
l’Epoque Moderne. Le Moyen Âge a été une période de grand progrès intellectuel en Europe, surtout en France, 
Angleterre et Italie. Les premières institutions généralement considérés comme des universités ont été créées en 
France au cours du 12 siècle, pour l'étude des arts, droit, médecine, et la théologie. Ces universités ont formé les 
premiers intellectuels, characterisés par la soif de compréhension rationnelle des événements, de la religion et la 
société. Ils ont contribué a la reconstruction de l'Etat et ont transformé le monde, en renforcant leur conviction 
que la civilisation humaine évolue comme une plante, que chaque génération reprend l'héritage de la précédente. 
Le rôle des intellectuels au Moyen Âge est celui de visionnaires, qui regardent en avant et essayent de 
comprendre le passé, de s’assumer le rôle de guider la société vers un avenir meilleur. 
 
Mots-clés: intellectuelle, Moyen Age, l'école épiscopale, l'université, le christianisme et les progrès. 
 
 

“Le Moyen Âge a été une période essentielle pour la 

formation de notre société et de notre culture, peut-être même la 

plus importante”. 

(Jacques Le Goff - Extrait d'une interview avec 
 Nicolas Truong - Le Monde de l'éducation - Mai 2000) 

 
 

1. Periodizarea Evului Mediu 

 

ermenul „Ev Mediu‖  a fost creat în secolul al XV-lea de către umaniştii 

Renaşterii – istorici, filosofi şi oameni de litere208 şi desemnează, în Europa, 

perioada istorică de peste 1000 de ani cuprinsă între căderea Imperiului 

Roman de Apus (476 d. Hr.) şi – după diverse opinii istorice209 care, deşi 

diferite, nu pot fi combătute – anul cuceririi Constantinopolului de către turci (1453), cel al 

descoperirii Americii (1492), sau cel al Reformei (1520)210. 

 Civilizaţia europeană medievală, ancorată în trecutul greco-latin, iudeo-creştin şi 

„barbar‖211 îşi fundamentează bazele pe creştinism şi prezintă particularitatea diversităţii, ce 

caracterizează, în Vest, lumea catedralelor şi a Universităţii, iar în Est, o înrădăcinare în 
                                                             
208 Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizatiei, Volumul al II-lea, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1987, p. 5. 
209 Ibidem,  p. 7. 
210 Ibidem. 
211 Jean Carpentier, Francois Lebrun, Istoria Europei, Prefată de Réné Remond, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1997,  p. 161. 
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tradiţia greacă şi ortodoxie212. Astfel, în timp ce estul Europei  se afla sub influenţa şi 

protecţia bizantină, occidentul suporta invazia popoarelor germanice care au determinat 

distrugerea vechilor structuri romane şi formarea propriilor state  pe care le organizează din 

punct de vedere politic şi administrativ pe baza modelelor germane. Pe de altă parte, acestea 

din urmă au contact cu populaţia europeană occidentală romanizată  şi creştinată, superioară 

din punct de vedere cultural. 

 Se va produce prin urmare un proces de influenţare reciprocă, numit de specialişti213 

aculturaţie  în care germanii îşi aduc propriile structuri şi modele de viaţă pe care le 

implantează pe vechiul fond roman, dar conservând în buna masură civilizaţia greco-

romană214.  

Acest dublu proces de romanizare treptată a barbarilor germanici şi de creştinare a lor  

dar şi de conturare a unor sisteme sociale noi – germanice,  se va produce treptat începând din 

anul 395215. 

 

2. Evul Mediu timpuriu 

 

În Evul Mediu timpuriu, după prăbuşirea Imperiului Roman de Apus, în condiţiile 

intensificării migraţiilor şi a invaziilor barbare, viaţa culturală a cunoscut un proces de declin 

şi nu se poate vorbi la acest moment de o categorie a intelectualilor. Izolat de centrele de 

cultură mediteraneană216, Occidentul se afla în degradare. Moştenirea culturală şi de 

civilizaţie, provenită din Antichitatea greco-romană, într-o perioadă măcinată de atacurile 

barbare217, trebuie privită sub trei aspecte principale. Primul este preluarea filosofiei politice 

greceşti, apoi preluarea structurilor legislative şi administrative din fostul Imperiu Roman şi, 

nu în ultimul rând, propagarea creştinismului. 

                                                             
212 Ibidem. 
213 http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/cursuri/tiplic/1evul%20mediu.htm, data accesarii 07.01.2011; 
http://www.scritube.com/istorie/EVUL-MEDIU-OCCIDENTAL-PERIODIZ95722514.php, data accesarii 
26.12.2010. 
214 http://www.scritube.com/istorie/EVUL-MEDIU-OCCIDENTAL-PERIODIZ95722514.php, data accesarii 
26.12.2010. 
215 Ibidem. 
216 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura Ştiinţifică – Univers Enciclopedic, Bucureşti, 
1999, p. 525. 
217 Jean-Francois Lemarignier, La France médievale. Institutions et société, Editura Armand Collin, Paris, 1970,  
p. 11. 

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/cursuri/tiplic/1evul%20mediu.htm
http://www.scritube.com/istorie/EVUL-MEDIU-OCCIDENTAL-PERIODIZ95722514.php
http://www.scritube.com/istorie/EVUL-MEDIU-OCCIDENTAL-PERIODIZ95722514.php
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 În Gallia secolului al VI-lea, unde moştenirea culturală romană s-a păstrat cu 

precădere în regiunile meridionale, personalităţile culturale marcante218 au fost Venantius 

Fortunatus (considerat ultimul poet roman, autor a numeroase scrieri sacre şi imnuri 

religioase) şi Gregoire de Tours, istoric şi om de ştiinţă. În opera sa, „De cursu stellarum‖
219, 

Gregoire de Tours vorbeşte despre fenomene astronomice cunoscute din vremea anticilor, 

adăugând că adevăratele minuni sunt cele produse de Divinitate, referindu-se la Vulcanul 

Etna, Pasărea Phoenix, fluxul şi refluxul mărilor220.  

 

3. Renaşterea carolingiană 

 

 „Renaşterea carolingiană‖ a fundamentat cultura medievală în domeniul artelor 

plastice (arhitectură, sculptură, caligrafie, lucrul în filigran) şi a constituit o perioadă de 

trecere de la orientarea spre teologie, la cea către filosofie şi raţiune pură. În această perioadă, 

în Imperiul Carolingian, se formează o nouă mentalitate bazată pe setea de a asimila cât mai 

mult din ştiinţă umană. În domeniul religios, în construcţia bisericilor, tehnicile bizantine nu 

mai sunt imitate, ci apar noi teme decorative şi materiale de construcţie deosebite din punctul 

de vedere al calităţii şi al efectelor de măreţie şi fast221. Renaşterea carolingiană, după numele 

lui Carol cel Mare, a reprezentat trezirea la viaţă a antichităţii şi, în parte, a culturii bizantine 

în cultura şi arta imperiului franc, în secolele al VIII-lea şi al IX-lea, în încercarea împăratului 

Carol cel Mare de a continua şi înnoi tradiţiile Imperiului Roman222. 

Expansiunea statului franc carolingian şi a creştinismului în rit latin a sporit nevoia de 

slujbaşi şi clerici cu o pregătire mai bună, în funcţie de necesităţile statului şi Bisericii. Pentru 

realizarea acestor scopuri, Carol cel Mare a invitat la curtea sa pe Petru din Pisa şi Paulin din 

Friul (Italia), Paul Diaconul, Theodulf, Alcuin, gramaticieni, poeţi, teologi, geografi223. 

Programul Renaşterii carolingiene a fost realizat prin activitatea acestui „stat major cultural‖ 

şi s-a desfăşurat în cercurile cultivate ale epocii, ca Academia Palatină de la Aachen, şcolile 

episcopale, mănăstireşti, ş.a. Din această perioadă datează majoritatea operelor antice, care au 

                                                             
218 Ovidiu Drimba, op. cit., volumul III,  p.  27. 
219 Ibidem. 
220 Ibidem. 
221 Aurelia Bălan-Mihailovici, Istoria cultuii şi civilizaţiei creştine, Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura 
Oscar Print, Bucureşti, 2006, p. 278.     
222  http://wapedia.mobi/ro/Rena%C5%9Fterea, data accesarii 26.12.2010. 
223http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/cursuri/tiplic/11.htm, data accesarii: 25.12.2010. 

http://wapedia.mobi/ro/Rena%C5%9Fterea
http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/cursuri/tiplic/11.htm
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fost copiate în scriptoriile mănăstirilor, opere ale scriitorilor antici, Titus Livius, Caesar, 

Tacitus, Vergilius, Lucretius, etc224. 

 

4. Apariţia primilor intelectuali în Franţa Evului Mediu 

 

Apariţia intelectualilor Evului Mediu (secolul XII) a fost legată, în Franţa, de apariţia 

oraşelor225, datorată dezvoltării dinastiei Capeţienilor226, şi de trecerea de la munca 

pământului la munca „cu cuvântul şi cu mintea‖.  Dezvoltarea oraşelor este demonstrată de 

construirea unor edificii grandioase, catedralele în stil gotic. Ele erau înălţate în centrul 

oraşelor; construirea lor dura un timp îndelungat (uneori, chiar sute de ani) şi presupunea o 

adevărată competiţie între oraşe în ceea ce priveşte construcţia lor. Catedralele sunt nu numai 

opere de artă admirabile, dar şi realizări inginereşti de excepţie, datorită soluţiilor ingenioase 

utilizate pentru construirea lor227.  

Omul Evului Mediu nu folosea cuvântul „intelectual‖  pentru a denumi această 

categorie ce începea să prindă contur – categorie formată din: profesori, filosofi, savanţi, 

cercetători în artă – acest cuvânt apărând mult mai târziu (la sfârşitul secolului al XIX-lea). 

Această perioadă de explozie a forţelor intelectuale, spirituale, literare şi artistice, care a 

debutat începând cu secolul al XII-lea, a fost cunoscută sub numele de „Renaşterea 

medievală‖
228. 

 Pionierii acestei renaşteri au fost traducătorii229. Reprezentaţi iniţial de călugăriţele de 

la mănăstirea Paraclet, traducătorii au readus în centrul atenţiei culturale occidentale vechile 

scrieri greceşti şi arabe, traducându-le în latină. În felul acesta, lumea Occidentală cunoaşte 

pe larg descoperirile matematice ale lui Euclid, astronomia lui Ptolomeu, logica şi etica 

abordate de Aristotel. Aportul adus de traducerile din arabă este, de asemenea, de mare 

impact, întrucat scrierile islamice despre medicină, în care se remarcă  Enciclopedia Canon, 

de Rhazes avea să devină unul din manualele de referinţă ale medicilor occidentali230. 

 

 

 
                                                             
224 Ibidem. 
225 Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1994, p. 23. 
226 Gerard Labrune, Philippe Toutain, L’histoire de France, Editura Edition Nathan, Paris, 1998, p. 30. 
227  http://www.cono.ro/revolutia-industriala-in-evul-mediu/, data accesarii : 03.01.2011. 
228 Ovidiu Drimba, op.cit.,  p. 61. 
229 Jacques Le Goff, op.cit., p. 32. 
230 Ibidem, p. 34. 

http://www.cono.ro/revolutia-industriala-in-evul-mediu/
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5. Arhitectura gotică 

 

Spre deosebire de arta romanică, predominant monastică231, arta gotică este prima 

formă de manifestare a unei culturi urbane. Artistul deţine acum un anumit rang în societate 

şi caută să depăşească experienţele trecutului, să ia o iniţiativă personală şi să-şi afirme 

propria individualitate. Franţa a fost ţara de origine a acestui stil care, spre deoseire de cel 

romanic, presupune înălţimi mult mai mari, care depăşesc adesea 100 m. Elementul nou şi 

specific   stilului gotic e arcul frânt sau ascuţit (unghiul format de intretăierea a două 

segmente de cerc), dar mai ales ogiva şi bolta ogivală (bolta sprijinită pe două arcuri 

diagonale de susţinere, care se încrucişează în punctul de cheie a bolţii)232. Ferestrele sunt 

foarte numeroase, largi şi înalte, terminate în forma de rozetă sau de flacără, având geamuri 

multicolore (vitralii translucide), care dau interiorului lumină233.   

 La realizarea acestor minuni ale artei şi tehnicii, şi-au adus contribuţia remarcabile 

personalităţi în domeniul arhitecturii şi tehnicii. Aceşti arhitecţi-ingineri aveau un statut 

privilegiat (salarii mari, scutiri de impozite, diverse avantaje din partea celor suspuşi etc). în 

rândurile acestora fiind creatori excepţionali (precum Villard de Honnecourt), care uimesc şi 

astăzi pentru îndrăzneala soluţiilor tehnice propuse şi pentru diversitatea cunoştinţelor 

(mecanică, geometrie, tehnică militară, etc)234. 

 

6. Matematica 

 

Progresele ştiinţifice ale secolului al XII-lea au fost pregătite cu peste 100 de ani 

înainte de Gerbert d’Aurillac (945–1003)235, viitorul Papă Silvestru II; şi, prin el, de şcoala 

din Chartres. Gerbert a scris lucrarea de prestigiu Geometria, Regula de abaco computi, 

Libellus de numerorum divisione, prin intermediul căreia a popularizat diverse metode de 

calcul matematic preluate de la arabi.  

 

 

 

                                                             
231 Ovidiu Drimba, op.cit., p. 384. 
232http://www.caziuc.ro/Biserica_Evanghelica_Halchiu.html, data accesarii 3.01.2011. 
233 http://www.crestinortodox.ro/liturgica/arhitectura-bisericeasca/stilul-gotic-70714.html, data accesării 
25.12.2010. 
234 http://www.cono.ro/revolutia-industriala-in-evul-mediu/, data accesarii: 25.12.2010. 
235 Ovidiu Drimba, op.cit.,  p. 195. 

http://www.caziuc.ro/Biserica_Evanghelica_Halchiu.html
http://www.crestinortodox.ro/liturgica/arhitectura-bisericeasca/stilul-gotic-70714.html
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7. Istoria 

 

Secolul XII presupune şi o renaştere a cercetărilor în domeniul istoriei, începând cu 

anii 1140236. În această perioadă, se remarcă figura istoricului Raoul, supranumit le Glabre, 

un călugăr perspicace, de o mare cultură, membru al congregaţiei clunisiene. A întreprins 

relatări ale evenimentelor recente epocii sale, încercând să descrie succesiunea înlănţuirii lor 

pentru a putea descoperi intenţiile Divinităţii în ceea ce priveşte evoluţia omenirii. Opera sa 

complexă a prezentat o trăsătură care l-a desprins din categoria istoricilor epocii sale237. 

Astfel, scrierile lui Raoul nu se referă la istoria unui principat şi nici la viaţa unui monarh, ci 

la istoria populaţiei creştine, făcând referire la Imperiul Roman, pe care predecesorul său, 

Charlemagne, l-a evocat în scrierile sale din secolul VIII238. 

 

8. Teatrul 

 

Teatrul cunoaşte, de asemenea, o înflorire, în cursul acestei perioade, mai ales în 

aşezările urbane. În Franţa, încă din Evul Mediu, se poate remarca o strictă distribuţie a 

genurilor pe trupe de teatru: misterele erau „specialitatea‖ membrilor trupei Confrères de la 

Passion, în timp ce pentru teatrul comic reprezentanţii sunt cei ai trupei les Basochiens. În 

primele faze ale medievalităţii, jocul actoricesc era asigurat de personalul clerical, iar mai 

târziu, când locul de reprezentaţie a migrat de la interior la exterior, s-a simţit nevoia de actori 

autorizaţi239. 

 

9. Studiul teologiei 

 

 Treptat, Parisul devine un important centru cultural, al formării intelectualilor, iniţial 

în domeniul teologic. Se remarcă în acest sens Bisericile Sainte-Genevieve şi Saint-Julien-le-

Pauvre, adevărate centre ale învăţământului teologic şi filosofic, care atrag un număr tot mai 

mare de studenţi. Aceste centre devin specializate pe diverse domenii240. În felul acesta, la 

                                                             
236 Georges Duby, Le moyen age 987-1460, Editua Hachette, Paris, 1987,  p. 23. 
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 http://www.poezie.ro/index.php/article/230033/index.html, data accesării 25.12.2010. 
240 Jean-Francois Lemarignier, op. cit., p. 233. 
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şcoala episcopală din Paris accentul este pus pe studiul teologiei, în timp ce dialectica se 

studiază la Sainte-Genevieve241.  

 

10. Apariţia şi dezvoltarea Universităţilor 

 

 La Paris, aceste centre culturale au tendinţa de a se grupa, astfel ca în a doua jumătate 

a secolului XII, se naşte Universitatea. Acest proces a fost influenţat de doi mari factori242. 

În primul rând, este vorba de factorul topografic. În cursul celei de-a doua jumătăţi a 

secolului al XII-lea, şcoala episcopală se separă de Biserica episcopală, şi îşi mută sediul aflat 

în oraş pentru a se stabili pe Muntele Sainte-Genevieve. Schimbarea aceasta a facilitat 

specializarea cursurilor – teologia la şcoala episcopală, şi dialectica la Sainte-Genevieve, 

precum şi naşterea unor adevărate campusuri universitare. De asemenea, separarea celor două 

a fost în concordanţă cu planurile de extindere a oraşului Paris, realizate de Phillipe Auguste. 

În felul acesta, în sudul Parisului, a fost creat un cartier destinat exclusiv învăţământului.  

Un factor care a generat formarea Universităţilor este şi cel de natură juridică, întrucât 

prin asocierea şcolii Episcopale cu alte instituţii, a luat naştere în anul 1200 Universitatea şi 

Institutul de Studii din Paris. Comunitate a profesorilor şi a studenţilor, bazată pe predare şi 

învăţare, beneficiind de privilegii de imunitate, universitatea se bucură de o autonomie 

semnificativă243. În acest fel, ea avea libertatea de a-şi defini propriul program de studii, 

condiţiile de acces la învăţământ, precum şi ale desfăşurării examenelor. Universitatea era 

subordonată Episcopiei, fapt ce făcea ca membrii săi, atât profesori, cât şi studenţi, să se 

bucure de anumite privilegii. Profesorii, deţinători ai „autorizaţiei de a preda‖ (licentia 

docendi)244, formează noul tip de oameni de cultură, intelectuali care îşi câştigă existenţa de 

pe urma cunoştinţelor lor, împărtăşite celorlalţi. Categoria lor socială poate fi asimilată cu 

aceea a meşteşugarilor, întrucât activitatea lor de predare este plătită. Apar şi primele 

structuri ierarhice universitare, întrucât în fiecare universitate, profesorii aleg un decan245.  

Primele Regulamente păstrate ale Universităţii din Paris datează din anul 1215, iar cel 

care a pus baza organizării şi funcţionării şcolilor apărute ulterior a fost Regulamentul 

                                                             
241 Ibidem. 
242 Ibidem. 
243 Ecaterina Lung, Gheorghe Zbuchea, Istorie medie universală I Europa Medievală (secolele V-XV), Editura 
Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2003,  p. 267. 
244 Ibidem,  p. 68. 
245 Andre Chedeville, La France au moyen age, Editura Puf, Paris, 2004,  p. 86. 
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Facultăţii de Arte, din anul 1366246. Acesta a pus în evidenţă structura învăţământului 

universitar, şi anume: bacalaureat, licenţă, magisteriu; controlul ecleziastic asupra 

examenelor; caracterul absolut livresc al învăţământului, structurat pe bază de autori. Printre 

prevederile acestui regulament, se număra, de exemplu, acela conform căruia nicio persoană 

nu va putea fi admisă la Facultate dacă nu a studiat anterior, pe parcursul învăţământului 

general: Fizica, lucrarea Despre naştere şi pieire, cărţile Despre cer şi Despre lume, Parva 

naturalia, scrierile Despre somn şi veghe, Despre memorie şi amintire; Despre lungimea și 

scurtimea vieţii; Mecanica
247. În plus, după finalizarea acestor studii, în vederea admiterii la 

examenul pentru obţinerea gradului de magister, trebuiau studiate suplimentar cărţile: 

Morala, Etica şi Meteorologicele. 

Progresul gândirii din această perioadă a determinat diversificarea materiilor predate, 

astfel că Evul Mediu aduce în Franţa studiul ştiinţei dreptului248. Această renaştere a ştiinţelor 

juridice a valorificat dreptul roman. Institutele, Codul şi Digestele Împăratului Justinian, care 

fuseseră elaborate în Orient în perioada 533-534, nu pătrunseseră până în Evul Mediu într-un 

Occident mult prea puţin preocupat de lumea orientală. În Franţa, dreptul se baza pe câteva 

scrieri ale lui Teodosiu, elaborate în anul 438, iar descoperirea scrierilor romane de către 

traducătorii gregorieni generează o renaștere uluitoare a dreptului roman. Sunt fondate şcoli 

dedicate acestui studiu, între care se remarcă apariţia în secolul al XI-lea al Universităţii din 

Montpelier, de unde mişcarea de renaştere a acestui domeniu de studii se răspândeşte în: 

Franţa de Nord (1125) şi Anglia (jumătatea secolului al XII-lea)249. 

Dacă studenţii de azi consideră o facilitate schimburile cu facultăţile din străinătate, 

dar în plin Ev Mediu, numeroşi studenţi îşi părăseau familiile, pentru a pleca să studieze 

teologie şi filosofie  la Paris sau medicină la Montpellier, în ciuda pericolelor unei lungi 

călătorii, a exilului şi a dificultăţilor materiale250. Şcoala din Montpellier devine, către 

sfârşitul secolului al XII-lea un centru de învăţământ în domeniul medical de prestigiu, 

datorită unor profesori precum Arnaldo de Villanova sau Henri de Mondeville251. 

De  altfel, medicii din Montpellier au fost primii din Franţa care au primit privilegiul 

de a face disecţii pe cadavre umane, în anul 1376. Tot aici apar primele lucrări de medicină, 

destinate a descrie simptome şi evoluţii ale unor maladii, care deşi nu se bazau întotdeauna pe 

                                                             
246 Jean Carpentier, Francois Lebrun, op.cit.,  p. 171. 
247 Ibidem.                 
248 Jean-Francois Lemarignier, op.cit., p. 235. 
249  Ibidem. 
250 *** Ces étudiants voyageurs du Moyen Age, L’Histoire, nr. 293, Decembrie 2004, p. 60. 
251 Ovidiu Drimba, op.cit., p. 245. 
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un consult amănunţit al pacientului, au constituit punctul de plecare al lucrărilor moderne din 

domeniul medical, multe dintre acestea fiind tipărite şi în secolul XVI252. 

Unul dintre progresele remarcabile ale medicinei medievale constă în combaterea 

bolilor contagioase253. Este cazul variolei (aduse din China de caravane pe drumul mătăsii), al 

malariei, şi a virusului gripal. Spitalele înfiinţate în Franţa Evului Mediu au contribuit în mare 

măsură nu numai la vindecarea bolnavilor, ci şi la cunoaşterea amănunţită a maladiilor, prin 

intermediul observaţiilor medicale directe şi prin practica chirurgicală. La spitalul din Lille, 

de exemplu, erau permanent în spital 11 medici şi 9 chirurgi254. 

Numărul universităţilor nu a crescut semnificativ în perioada Evului Mediu: 15 până 

la sfârşitul secolului al XIII-lea, îndeosebi în Franţa şi Italia, 34 până în anul 1400, 66 până în 

anul 1500. Cu toate acestea, puţine se bucurau de recunoaştere internaţională, în timp ce 

majoritatea, nou înfiinţate, se rezuma la o recrutare regională a studenţilor. Cu alte cuvinte, 

studentul Evului Mediu provenea rareori din oraşul în care studia255. 

Universităţile medievale, având statutul şi privilegiile garantate de către papalitate, au 

constituit o instituţie a creştinismului. Peste tot, programele de studiu erau asemănătoare, 

bazate pe un fond comun al culturii occidentale: Biblia, Dreptul roman. De asemenea, 

metodele pedagogice folosite erau asemănătoare, iar limba de predare era cea latină. În 

universitatea medievală, cel mai înalt nivel intelectual a fost atins în domeniul teologic, iar 

cea mai mare difuziune şi influenţă au avut-o studiile din domeniul juridic256. 

Manualele universitare, spre deosebire de cele monastice257, care aveau preponderent 

un rol cultural, sunt îndeosebi instrumente de cunoaştere şi are loc un proces de transformare 

a rolului cărţilor în acela de dovadă. Secolul XIII este, în consecinţă, momentul în care 

cutumele se redactează sub formă scrisă (de exemplu, dreptul feudal, dreptul roman, dreptul 

canonic)258.  

Sub aspect al practicilor ce succed învăţământului juridic259, jurisidicţiile laice devin 

oficiale în perioada 1180-1220. Procesele cunosc, după modelul dreptului roman, faze de 

anchetă şi apel. De asemenea, în sudul Franţei se remarcă expansiunea practicilor notariale. 

                                                             
252 *** Ces étudiants voyageurs du Moyen Age, L’Histoire, nr. 293, Decembrie 2004, p. 61. 
253 http://www.versuri-si-creatii.ro/creatii/f/florin-lestat-6zuuddu/intelectualii-in-evul-mediu-si-aparitia-
universitatilor-6zuuddu.html, data accesarii 25.12.2010. 
254 Ovidiu Drimba, op.cit., p. 254. 
255 Ibidem, p. 61. 
256 Jacques Le Goff, La civilisation de l’occident medieval. Mentalites, sensibilites, attitudes, Editura Arthaud, 
Paris, 1984, p. 386. 
257 Ibidem. 
258 Ibidem. 
259 Georges Duby, op.cit., p. 279. 
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Astfel, oricine dorea să îşi conserve drepturile, să se asigure că un contract încheiat sub formă 

scrisă va fi respectat, se prezenta la notar în vederea legalizarii respectivelor înscrisuri. Tot în 

această perioadă, limbajul de specialitate latin este înlocuit cu cel curent în mai multe regiuni, 

printre care Provence, Champagne şi Flandra260. 

 

11.  Sfârşitul Evului Mediu 

 

Ultimele două secole ale Evului Mediu constituie o perioadă neagră a Europei261, 

regiunile vestice fiind traversate de o criză ce aduce cu sine tulburări. În această perioadă, 

fenomenul expansiunii intelectuale stagnează, lucru datorat, în primul rând, ciumei negre din 

anii 1347-1352 care se răspândeşte din Crimeea până în Balcani, în Sicilia, Veneţia, Genova, 

Marsilia, de unde e pe cale să cuprindă întregul continent şi care a determinat dispariţia a 

unui sfert din populaţia Europei. Acest fenomen a generat dezorganizarea structurilor urbane 

şi haos la nivelul puterii politice şi al autorităţilor religioase. De asemenea, continentul 

european este măcinat de războiul franco-englez (Războiul de o sută de ani) pentru 

dominarea Europei de nord-vest262. Cu toate acestea, finele acestor perioade dificile 

determină reorganizarea aşezărilor urbane, creşterea importanţei acestora şi revenirea la 

valorile intelectuale promovate în perioada Renaşterii medievale. 

Cu toate acestea, bazele intelectualităţii moderne, ca o categorie socială distinctă au 

fost puse în Evul Mediu graţie studiului universitar. Bucurându-se de un corp profesoral bine 

constituit, precum şi de: predarea mai multor materii de profesori diferiţi în cadrul unei 

singure instituţii cu specializare proprie, posibilitatea acordată studentului de a se dedica unei 

direcţii precise de studiu, finalizarea ciclului de învăţământ prin susţinerea unui examen, în 

cadrul unei ceremonii solemne, toate aceste trăsături ale universităţilor medievale au fost 

transmise mai departe învăţământului superior modern. 

 

12. Concluzii 

 

Odată satisfăcute nevoile esenţiale de subzistenţă, iar în cazul „celor puternici‖263 cele 

nu mai puţin importante de prestigiu, oamenilor Evului Mediu le rămân puţine bucurii. 

                                                             
260 Ibidem. 
261 Jean Carpentier, op. cit., p. 174. 
262http://istorie.scienceline.ro/RAZBOIUL_DE_100_DE_ANI_5305_542_1.html.  
263 Jacques Le Goff, op. cit., p. 403. 

http://istorie.scienceline.ro/RAZBOIUL_DE_100_DE_ANI_5305_542_1.html
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Printre cele mai importante, se numără setea de cunoaştere şi înţelegere raţională a 

fenomenelor din jur, a religiei şi evoluţiei societăţii. În perioada contemporană lor, avea loc o 

reconstrucţie a statului, iar lumea se transforma, întărindu-le convingerea că civilizaţia umană 

evoluează asemenea unei plante, că fiecare generaţie preia moştenirea celei precedente, căreia 

trebuie să-i adauge valoare pentru a o transmite mai departe. Rolul intelectualului Evului 

Mediu constă în acela al vizionarului, acela de a privi înainte şi având inţelegerea trecutului 

să-şi asume rolul de a călăuzi societatea către un viitor mai bun264. 
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Abstract: The world changes continuously in each and every area: cultural, political and religious, in all states 
as well as in Romania. From a religious point of view, every person has his/her free will that he/she can express 
all the time; therefore, other religions beside the ones acknowledged by the Romanian government have 
appeared in the Romanian religious scenery. One of the religions from Romania that was qualified by the 
Romanian government to organize itself is the Religion named Jehovah’s Beholder Organisation, a religion 
which exists among the other religions in Romania. The Romanian Orthodox Church has the same tolerance 
and clemency for this religion as well as for the other religions from our country; it wants only an 
interdenominational dialogue which has to lead towards a good relationship between the church-goers in our 
country. This is the reason why the Romanian Orthodox Church informs the orthodox church-goers about the 
changes our country goes through in what the religious area is concerned – taking into consideration the fact 
that Christianity is of apostolic origin – we think that it is highly necessary that each and every orthodox 
church-goer should know more about the appearance of other Christian religions in the Romanian scenery. 

 

Key words: religion, church, heresy, dogma, confessional arguments. 
 
 
Introducere 

 

răim într-un timp al tehnicii avansate şi al vitezei. Lumea pare că este într-o 

continuă schimbare şi căutare. Şi în peisajul interconfesional contemporan 

lucrurile se schimbă, din cauze multiple. Accesul la internet a modificat într-

un mod categoric accesul la informaţie, la cea de ordin spiritual inclusiv.  

Lucruri greu abordabile cu ceva timp în urmă – informaţie, cărţi, imagini sunt acum 

disponibile prin intermediul unui calculator conectat la internet. Desigur, acest lucru nu 

înlocuieşte o educaţie duhovnicească propriu-zisă, dar, cu o bună îndrumare o poate ajuta. 

Sau, din contră, o modalitate defectuoasă, poate  îndruma pe căi greşite. 

 În prima parte a lucrarării de faţă analizăm cadrul istoric şi doctrinar al acestei grupări 

religioase, precum şi o informaţie foarte nouă, despre  modul în care prozelitismul promovat 

de Cultul Organizaţia Martorii lui Iehova se află într-o schimbare importantă. Cadrul legal de 
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la noi din ţară le conferă o mare libertate de manifestare. La nivel european cadrul legislativ 

este  unul divers şi axat în special pe valorile drepurilor omului. Prozelitismul Martorilor lui 

Iehova - ca de altfel şi al altor grupări neoprotestante - poate fi  contracarat/temperat  într-o 

anumită măsură prin intermediul orei de religie. Ora de religie este încă un punct de sprijin 

important pentru transmiterea reperelor  credinţei ortodoxe. 

          În cazul Bisericii Ortodoxe dialogul interconfesional este unul dus cu deschidere şi 

îngăduinţă. Dar o foarte bună cunoaştere a realităţii este recomandată tocmai pentru faptul că 

schimbările survin rapid. Mai ales datorită faptului că pe teritoriul ţării noastre creştinismul 

are provenienţă autentic apostolică, dialogul cu cei care consideră că  fac misiune şi apostolat 

este unul delicat. În cazul Martorilor lui Iehova aceste  schimbări sunt în curs de realizare, 

dar acestea urmăresc o scădere a vigilenţei din partea autorităţilor, precum şi o îmbunătăţire 

substanţială a imaginii acestora în rândul potenţialilor adepţi. Această schimbare de 90 de 

grade a prozelitismului iehovist agresiv a fost şi motivul pentru alegerea acestei teme de 

lucrare. Metoda de cercetare folosită în relizarea acestei lucrări este documentarea, 

consultarea lucrărilor de specialitate. În urma acestei consultări a fost necesară o reevaluare a 

programei şcolare de la disciplina religie, pentru a vedea modul în care acest prozelitism 

poate fi prevenit prin intermediul orei de religie. 

 

1. Termeni şi definiţii 

 

 a) Biserici tradiţionale. „Bisericile Tradiţionale Europene‖
265 sunt Bisericile: 

Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, precum şi unele ramuri ce reprezintă Biserica 

protestantă din Europa cum ar fi: luteranii, calvinii, reformaţii, evanghelicii etc., acestea fiind 

organizate sub forma unor alianţe sau federaţii266.  

 

 b) ,,Protestantismul neecumenic‖
267, este reprezentat de denominaţiuni ieşite din 

protestantism cum ar fi: ,,Biserica Sfinţilor Ultimelor Zile” numită ,,Biserica mormonă‖; 

,,Biserica Advenistă de Ziua a Şaptea” şi ,,Organizaţia Martori lui Iehova” ce din pricina 

                                                             
265 Radu Petre Mureşan,  Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de prozelitismul advent, Impactul în 

societatea  contemporană,   Editura Universităţii din Bucureşti, București, 2008, p. 19. 
266 Ibidem. 
267 Ibidem, p. 35.  
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unor diverse motive nu sunt în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor (WCC) sau al altor 

instituţii ecumenice, fără excluderea dialogului cu alte biserici268. 

         

 c) Ecumenism. În secolul nostru încercările de unire dintre biserici s-au intensificat. 

A luat fiinţă Consiliul Ecumenic al Bisericilor–1948 (WCC), Conferinţa Bisericilor 

Europene–1959, Consilii Ecumenice Naţionale sau  Conferinţe Interconfesionale. Relaţiile, 

legăturiile dintre ortodocşi şi catolici au avansat astfel la 7 decembrie în anul 1965, printr-o 

declaraţie comună citită concomitent în catedrala Sfântul Petru din Roma şi catedrala 

ortodoxă Sfântul Gheorghe din Constantinopol, s-a procedat la ridicarea excomunicărilor din 

16 şi 20 iulie 1054. În 1980 s-a reluat dialogul teologic oficial dintre Biserica Ortodoxă şi 

Biserica Romano-Catolică. Dialogurile frecvente precum şi întâlnirile între religiile creştine 

sunt şi au fost foarte numeroase astfel că secolul al–XX–lea a fost un secol în care 

ecumenismul s-a extins la toate cele trei mari Biserici Creştine. Bisericile ortodoxe, 

protestante şi Biserica anglicană participă cu succes la mişcarea ecumenică din 1948 în 

Consiliul Ecumenic al Bisericilor ce cuprinde azi peste 300 de Biserici creştine din lume, 

având drept obiectiv colaborarea frăţească, soluţionarea problemelor lumii contemporane şi 

nu în ultimul rând refacerea unităţii Bisericii creştine269. 

   

 d) Misiunea. Este actul de creştinare, de evanghelizare a lumii, de transmitere a 

învăţăturilor Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorul Iisus Hristos şi este o datorie sfântă a 

Bisericii din punct de vedere ortodox. Vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu este dusă azi în 

Africa, Asia şi trebuie să primească sprijinul  tuturor religilor ortodoxe. Astfel, dacă  vorbim  

despre atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de prozelitismul actual al Noi Mişcării Religioase  

(NMR), trebuie să avem în vedere faptul că ne referim la întreaga suflare Ortodoxă, adică ne  

referim la întreaga comunitate pan-ortodoxă şi, pe de altă parte, la fiecare Biserică ce este  

structurată etnic, naţional, ce se confruntă într-un mod particular cu diferite forme de 

prozelitism270.  

  

 e) Evanghelizare. Este practica generală prin care se răspândesc ideile legate de 

creştinism pe cale orală precum şi prin diferite materiale. Acesta este un termen folosit în  

                                                             
268 Ibidem. 
269 Ioan Rămureanu,  Milan Şesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală,vol. II, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, p. 590.    
270 Radu Petre Mureşan,  op. cit., p. 475. 
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general de către neoprotestanţi în efortul lor susţinut de a-L vesti pe Dumnezeu oamenilor. 

Acest termen poate fi utilizat şi ca sinonim pentru acţiunea de prozelitism, acţiune prin care 

neoprotestanţii încearcă să câştige cât mai mulţi adepţi aşa cum spune Pr. Prof. Dr. Ion Bria 

că există grupuri evanghelice fundamentaliste ce ,,în căutare de adepţi, falsifică noţiunea de 

misiune, recurgând la metode prozelitiste violente şi neautentice‖
271. 

  

 f)  Noi mişcări religioase. Fenomenul sectar NMR, în ansamblul său, a devenit obiect 

de cercetare în sociologie în cursul secolului al–XX–lea, mai ales după anii 1960. Astfel, 

sociologia îşi propune să analizeze istoria şi doctrina acestor mişcări, pentru a arăta apoi în 

ce mod şi în ce măsură societatea este interpelată de fenomenul sectar. Se are în vedere în 

primul rând cum sunt structurate şi organizate grupurile, elemente ce ne permit să putem 

trage anumite concluzii în ceea ce priveşte pericolul potenţial reprezentat de o anumită sectă 

sau, cel puţin, coeficientul de socializare prin care pot atrage oamenii către ideile sectei 

respective272. 

  

 g) Prozelitism. Pr. Prof. Dr. Ion Bria vorbeşte despre prozelitism ca fiind 

„evanghelizare de rea credinţă‖, el spune că există grupuri evanghelice fundamentaliste care 

sunt „în căutare de adepţi, falsifică noţiunea de misiune, recurgând la metode prozelitiste 

violente şi neautentice‖. Acestea practică o agresivitate dublă: împotriva celor ce cred şi 

aparţin uneia din Biserici precum şi împotriva celor ce nu cred. „Re-evanghlizarea‖ ce este 

propusă de aceste secte se întrepătrunde cu recolonizarea culturală şi ideologică, credinciosul 

rupându-se de propria sa cultură273. 

  

 h) Denominaţionalizare. Procesul de denominaţionalizare este un proces de integrare 

şi de acomodare a sectei la valorile societăţii în care îşi desfăşoară activitatea diferite grupări 

religioase cu preţul unor schimbări doctrinare majore. Richard Helmut Niebuhr (1894–1962) 

a spus că în timp sectele se transformă în denominaţiuni. El arată că viaţa unei secte este 

relativ scurtă, ea se „rutinizează‖ de îndată ce acceptă anumite compromisuri cu societatea şi 

de aceea după un timp secta devine denominaţiune‖
274 . 

                                                             
271 Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim, Editura Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti 1987, pp. 321-323.    
272 Radu Petre Mureşan, op. cit., p. 241. 
273 Ion Bria, op. cit., pp. 321-323.  
274 Richard Niebhur, The Social Sources of Denominationalism,, New York; London: New American Library, 
1929, p. 25;  apud Radu Petre Mureşan, op. cit., p. 253, nota 639. 
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 i) Secta. Noţiunea de sectă presupune în general anumite idei religioase comune cu 

biserica (religia) din care s-a rupt sau în comparaţie cu care revalorizează idei „uitate‖, dar şi 

idei diferite în raport cu o credinţă anterioară. Astfel secta este formată de un grup 

nemulţumiţi de confesiunea lor sau de cultul lor a căror doctrină este eretică. Sectarii refuză 

„adevărul original‖ creându-şi diferite „fantezii religioase‖ apelând la mijloace empirice 

obscure. În contextul actual secta reprezintă o problemă spinoasă pentru societate și morala 

publică275.   

 

2. Martorii lui Iehova, profil istoric şi doctrinar  

 

 Organizaţia ,,Martorii lui Iehova‖ a apărut după ,,Marea dezamăgire‖ milenaristă, 

legată de data de 10 octombrie, anul 1844, de la Boston, fiind foarte mulţi urmaşi ce încercau 

să corecteze când şi cum va veni Iisus Hristos – astfel această organizaţie a apărut ca sectă în 

cadrul protestantismului american în secolul al–XIX–lea276.  

 Profil istoric. Este una din religiile creştine din ţara noastră. Cultul s-a născut în 

anul 1874 de către Charles Taze Russell (1852-1916); acesta calcula venirea mileniului. S-a 

născut în Pittsburg crescând în austeritate el aderând la religia adventistă. A ajuns la locurile 

sfinte unde a studiat toponimia Ierusalimului pentru a fixa locul unde satana va fi legat 1000 

de ani. Russell a făcut un calcul perfect şi a ajuns la concluzia: ,,Venirea Domnului nu va fi 

judecată, ci pentru ˂˂purificare>> prin mileniu‖
277.  În 1872 a înfiinţat un cerc al celor ce 

studiau Biblia iar în 1874 a scris ,,Scopul şi modul venirii a doua a Domnului‖ – el a spus că 

Iisus a venit în duh, fiind nevăzut de nimeni. După alte calcule a spus că Iisus va veni în anul 

1875. S-a ajuns după alte calcule la anul 1878, mai apoi a ajuns la ideea că ,,Anul începutului 

mileniului şi apariţiei Domnului‖278 va fi 1914. Adepţii lui din Europa au calculat şi au ajuns 

la anul 1975 – în Austria (Russell este considerat eretic). În 1879 a tipărit revista ,,Turnul de 

Veghe‖, organizând o societate de Biblie şi de broşuri milenariste la Brooklyn, SUA. În 1913 

a organizat ,,Societatea Internaţională a studenţilor în Biblie serioşi‖. El a făcut un ultim 

calcul spunând că anul 1914 este anul când începe împărăţia de 1000 de ani. A scris un text 

după care s-a turnat filmul ,,Fotograma creaţiei‖. A conceput un ,,Compendiu istoric‖ 

împărţit astfel: 
                                                             
275 David I. Petre, Călăuza creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa 

prozelitismului  sectant, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1987, pp. 35 - 36.  
276 Radu Petre Mureşan, op. cit., p. 90. 
277  David I. Petre, op. cit., p. 6.  
278  Ibidem, p. 48.  
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     1. de la creaţie până la Avraam;  

     2. de la Avraam până la captivitatea babilonică; 

     3. de la captivitatea babilonică până la Înălţarea Domnului; 

     4. de la primele Rusalii până la mileniu.  

 Moare la 31.10.1916 în locul său a venit Joseph Franklin Rutherford (1869–1942) şi 

Paul S.L Johnson ce sunt milenişti de azi. Rutherford a editat o broşură: ,,Milioane care 

trăiesc nu vor muri niciodată‖ (cei ce nu vor muri până în 1925 nu vor cunoaşte moartea). În 

1931 la congresul de la Cedar Point ,,Studenţii în Biblie‖ îşi schimbă numele în ,,Martorii lui 

Iehova‖ devenind o grupare şi mai radicală, care speculează: „psihoza religoasă‖, 

calamităţile, problemele de natură socială în paralel cu nerespectarea legilor statului și a 

ordinii publice. Rutherford moare asasinat în 1942, conducătorul martorilor devenind Nathan 

Homer Knorr (1905–1977), acesta continuă ce a făcut Rutherford elaborând un program de 

misiune iehovist, îi urmează Frederick W. Frantz (1977–1992) şi Milton G. Henschel (1992–

2003) gruparea răspândindu-se tot mai mult şi numărul martorilor crescând. Din 2003 este 

preşedinte al ,,Martorilor lui Iehova‖ Don A. Adams (1925 -), vice-preşedinţi: Robert W. 

Wallen şi Wiliam F. Malenfant279.    

 

3. „Organizația Martorii lui Iehova” în România  

 

 Ioan B. Sima, un ardelean a emigrat în S.U.A. şi a ajuns în statul Pennsylvania unde 

erau numeroşi iehovişti. Acolo a fost convertit se pare chiar de Russell fiind trimis să predice 

în ţara sa de origine, România. Astfel, în 1920 Sima face primii paşi în acţiunea de convertire 

în România, în Transilvania, Cluj fiind sprijinit de resurse financiare mari ce i-au fost trimise 

din America. El se adresează în calitate de conducător al mişcării guvernului român pentru a 

se recunoaşte legalitatea ,,Asocaţiei Studenţilor în Biblie‖, însă guvernul nu recunoaşte o 

astfel de asociaţie.  

 În anul 1927 el părăseşte gruparea arătând tuturor falsitatea ei şi pericolul social pe 

care îl reprezintă şi revine la Biserica strămoşească demascând planurile organizaţiei şi 

demonstrând pericolul social şi moral pe care îl reprezintă pentru societatea românească şi 

pentru credinţa poporului român. Se încearcă de către conducătorii martorilor din Europa 

recuperarea acestuia dar Sima nu mai revine şi rămâne credincios în Biserica Ortodoxă 

                                                             
279 Radu Petre Mureşan, op, cit., p. 95. 
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Română. După ce Sima a plecat, secta a fost preluată de alţii fiind susţinută în continuare din 

afara ţării, tipărindu-se revista ,,Turnul de veghe‖ dar şi alte broşuri iehoviste.  

 De la Cluj, iehovismul s-a răspândit în toată ţara printre maghiarii din Maramureş, 

Crişana şi Banat la ucrainieni şi sârbi iar mai apoi la adventişti români din Moldova, 

Dobrogea şi mai târziu în Oltenia şi Muntenia280.  

 Între 1927–1944 şi 1948–1989 este cult interzis în România, încearcă să organizeze 

un congres mondial la Bucureşti în anul 1996 dar nu este permis acest lucru de statul român.

 Deşi în timpul regimului comunist se declară persecutaţi, martorii şi-au continuat 

activitatea. După 1989 activitatea acestora a cunoscut un adevărat reviriment, culminând cu 

recunoaşterea acestora în calitate de cult în anul 2003, după procese juridice îndelungate.

 În documentele de pe site-ul oficial al Ministerului Culturii şi Cultelor, Martorii lui 

Iehova sunt menţionaţi în calitate de cel de-al 18-lea cult din România în Legea nr. 489 din 

2006, lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/08.01.2007281. 

 

4. Profil doctrinar. Credinţe şi practici specifice. Doctrina iehovistă este contrară 

învăţăturii lui Hristos 

 

          Având foarte mulţi întemeietori şi lideri, doctrina Martorilor lui Iehova este foarte 

confuză, sincretistă şi obscură, au multe practici mozaice şi mahomedane. Ei îşi dau dreptate 

invocând textul din Faptele Apostolilor (cap. XXVIII, 22): ,,Dar dorim să auzim de la tine 

cele ce gândeşti; căci despre eresul acesta ne este cunoscut; că pretutindeni i se stă 

împotrivă‖
282. După spusele lor, Martorii lui Iehova încearcă să explice lumii într-un ,,smerit‖ 

cuvânt că ei sunt calomniaţi şi că este o eroare ca cineva să cunoască adevărul despre ei de la 

oameni care îi acuză. De asemenea tot cu smerenie spun că sunt bucuroşi să explice unele din 

cele mai importante convingeri ale lor şi anume că ei cred în Sfânta Scriptură care este 

inspirată de Dumnezeu şi în acelaşi timp este utilă, însă textul din Sfânta Scriptură este cu 

totul diferit chiar dacă ei consideră că este adevărat. Martorii cred în Iehova, Dumnezeul 

Vechiului Testament atotputernic, atotştiutor, veşnic şi de aceea ei consideră că este numele 

pe care toţi creştinii ar trebui să-l folosească. Iisus este ,,prima creatură a lui Dumnezeu‖, care 

                                                             
280  David I. Petre, op. cit., pp. 51- 52. 
281 http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?id=1661, 20 august 2009, ora 16:52 .  
282 Vezi  Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,  
Bucureşti, 1988, p. 1274.  
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ArsHistorica                                                                                Nr.1 Anul 1 

 

69 

 

a ajutat la crearea îngerilor şi a universului material. Ei consideră că Arhanghelul Mihail şi 

Iisus sunt una şi aceeaşi persoană iar Duhul Sfânt este ,,o forţă activă‖ care intervine pentru 

Dumnezeu pe pământ283. Martorii cred că Iisus nu este egal cu Tatăl: ,,Tatăl este mai mare 

decât mine‖ (Ioan XIV, 28 şi Ioan VIII, 28). Iisus a fost creat de Dumnezeu fiind subordonat 

Lui. Ei cunosc data venirii a doua oară a lui Iisus, nu acceptă Sfânta Treime – există un 

Dumnezeu idee, nu persoană. Sfântul Duh este o energie a Tatălui; omul este format din 

suflet ce este viu şi când moare cineva, moare şi sufletul deci nu există suflet nemuritor284.    

           După moarte, morţii sunt în stare de inconştienţă în Şeol şi aşteaptă Învierea pe care o 

consideră a doua creaţie a lui Dumnezeu. Nu există iad, iar după Armaghedon va urma pacea 

de 1000 de ani unde vor sta cei ,,aleşi‖, adică martorii. Plata păcatului este moartea. Prin 

,,cer‖ înţeleg locul unde Iisus şi ,,creştinii adevăraţi‖ vor trăi, numărul lor fiind de 144000, 

dar alţi martori vor trăi veşnic pe un pământ paradisiac. Cei ce nu pot ajunge în ceruri sau în 

împărăţia de pe pământ vor dispărea ca şi cum nu ar fi existat. În anul 1914 Iisus a devenit 

rege şi Satana cu îngerii lui au fost alungaţi pe pământ (războaie, crime şi alte rele): Iisus Şi-

ar fi stabilit domnia în 1914 şi noi trăim în ultimele zile. Armaghedonul este marea bătălie în 

care Hristos va curăţi lumea de influenţa lui Satana. Nu acceptă: cultul sfinţilor, al Maicii 

Domnului, al crucii şi al icoanelor. Viaţa religioasă este puţin dezvoltată, serviciile religioase 

se axează pe însuşirea învăţăturilor iehoviste şi propagarea lor. Ele constau în reuniuni de 

studiu în care credincioşii ascultă discursuri, citesc împreună publicaţiile iehoviste şi se 

iniţiază în predicare. Botezul este prin scufundare şi e o simplă manifestare a convertirii. Cina 

Domnului se numeşte ,,Memorial” şi comemorează moartea lui Iisus, fiind celebrată în 

fiecare an la 14 Nissan. Ei deţin adevărul fiind conduşi de Duhul lui Dumnezeu iar Biblia nu 

poate fi înţeleasă fără ghidare din partea Organizaţiei. Nu practică ecumenismul, ci îl 

condamnă şi nu participă la lucrări interconfesionale285. 

 

5. Atitudinea faţă de comunitatea umană  

 

La început sunt foarte amabili, buni, generoşi, dar totul este de suprafaţă pentru că acest 

lucru ţine o perioadă până când atrag pe cineva către comunitatea lor. Treptat lucrurile se 

schimbă, cei care descoperă  adevarul cu greu vor putea părăsii secta. Se cunosc destule 

                                                             
283 David Pestroiu,  Ortodoxia în faţa prozelitismului Martorilor lui Iehova, Editura Insei Print, Bucureşti, 2005, 
p. 77. 
284 Radu Petre Mureşan, op. cit., p. 96. 
285Ibidem, pp. 96-97. 
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cazuri în care cei racolaţi nu mai vor să se ducă la şcoală, vor să se angajeze (pentru a 

participa la întreţinerea cultului), rup legăturile cu familia și resping orice legatură cu 

Biserica. 

Nu acceptă preoţii spunând că este o mare difernţă între ei, preoţii ortodocşi nu sunt 

preoţi pentru că nu sunt „aleşi‖. Doar ei sunt „aleși‖ de divinitate, stiu exact când va veni 

sfârșitul lumii deoarece ei se bazează pe un calcul riguros.  

Ei au reuşit să inducă părerea conform căreia credinţa lor este de „altă natură‖ şi 

bucurându-se de privilegiul de a fi în preajma lui Dumnezeu, reușind prin această idee să 

atragă de partea lor oameni din toate categorile sociale. Martorii lui Iehova susţin că nu 

trebuie să: ,,pactizezi cu diavolul‖, aici fiind vorba de cei care nu sunt membri ai sectei.  

 

6. Atitudinea faţă de stat 

  

 Având în vedere că totul este al lui Iehova existența statului este pusă la îndoială, 

motivul invocat fiind acela că dreptatea este doar a lui Iehova. 

 Nu acceptă ce li se cere, nu acceptă sau nu dau socoteală nimănui pentru absolut ceea 

ce fac, dând socoteală numai organizaţiei lor. La locul de muncă fac propagandă prozelitistă. 

Statul pentru ei nu reprezintă nimic, ei vorbind de un „stat al statelor‖, de un „guvern al 

guvernelor‖, într-un cuvânt de „Împărăţia de 1000 de ani‖, care se va instaura după războiul 

Armaghedonului. Tot ceea ce înseamnă stat pentru ei nu înseamnă nimic, pentru că nu există, 

de aceea, statul trebuie să ţină cont de faptul că aceştia nu respectă democraţia286. 

 În opinia noastră trebuie să dam dovadă de toleranță față de semenii noștrii, indiferent 

de credinţa pe care o au, să avem relaţii de înţelegere pentru cei ce locuiesc alături de noi fără 

însă a ne părăsi credinţa.  

 

7. Organizare 

 

 Martorii manifestă o uniformitate ideologică şi organizaţională, ce contrastează cu 

celelalte două tradiţii religioase americane ale căror mesaje insistă pe instaurarea Regatului, 

respectiv mormonii şi adventiştii287. Cultul Martorilor lui Iehova se caracterizează prin 

prozelitismul lor agresiv şi participarea regulată la cele cinci întâlniri săptămânale ce au loc în 
                                                             
286 Ibidem, pp. 286 – 291. 
287 Vezi Statutul de organizare, http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?id=1746, 20 august 2009, 
ora   16:55. 
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,,Sălile Regatului‖ (Kingdom’s Hall), unde învaţă diferite tehnici şi metode de recrutare. 

Oricare persoană ce face parte din acest cult trebuie să efectueze alte zece ore pe săptămână  

,,misiunii pe teren‖ (field ministry), adică pentru a face prozelitism. Sediul mondial al 

organizaţiei se află în Brooklyn, New York. În zilele noastre Martorii lui Iehova sunt conduşi 

de un Corp de guvernare, ce este alcătuit din 18 persoane ce sunt ,,inspirate de Dumnezeu‖, 

ei se întrunesc săptămânal discutând diverse probleme. După aceea în cadrul cultului există 5 

comitete: Şcoala pentru Serviciu Teocratic, Întrunirea de Serviciu, Studiul Turnului de 

Veghe, Cuvântarea publică, Studiul Bibliei în congregaţie. Urmează eşaloanele inferioare 

care sunt alcătuite din zone ce au în componenţă districte; acestea sunt formate din câte 5 

congregaţii, ce au în componenţă 100 de persoane aceste întrunindu-se în Sălile Regatului de 

5 ori pe săptămână. Întrunirile sunt de regulă sincronizate pentru ca astfel să se studieze 

acelaşi material în acelaşi timp288. Într-un an calendaristic se ţin trei congrese: de district, de 

circumscripţie şi special. În fiecare ţară există o filială, al cărui sediu este numit „Bethel”, 

care este subordonat Bethelului Colegiului Central de la Brooklyn, New York.  Martorii se 

folosesc de două mari corporaţii: The Watch Tower and Bible and Tract Society, cu sediul la 

New York şi International Bible Students Association, din Londra, dar numărul acestora este 

mult mai mare. Din staff-ul actual al Martorilor lui Iehova fac parte: Jhon Barr, Carey Barber, 

Samuel Herd, Theodore Jaracz, Steven Lett, Guy Pierce, David Splane, Daniel Sydlik. 

Martorii lui Iehova scot două reviste bilunare, Turnul de Veghere şi Treziti-Vă! ce informează 

adepţii despre credinţele şi practicile lor. Turnul de Veghere este cea mai autoritară sursă de 

orientare ideologică a organizaţiei, în timp ce a doua este un magazin popular, care aduce o 

perspectivă ,,teocratică‖ asupra problemelor de zi cu zi. Turnul de Veghere are un tiraj 

bilunar de 27 de milioane de exemplare în 150 de limbi, iar Treziti-Vă! are un tiraj bilunar de 

23 de milioane de exemplare în 82 de limbi289. Ei folosesc o traducere proprie numită New 

World Translation (ediţie revizuită în 1984), de asemenea au publicat recent o istorie oficială 

substanţială Jehovah’s Witnesses: Proclaimers of God’s Kingdom, Brooklyn: Watchtower, 

1993. Studiile arată că martorii au o rată de creştere anuală impresionantă de 5%. Astfel, de la 

numai 44000 de adepţi în 1928 au ajuns la peste 6 milioane în anul 2000. În prezent, 

„Organizaţia Martorii lui Iehova‖ traversează un proces interesant de trecere de la sectă la 

denominaţiune290. 

 
                                                             
288 Radu Petre Mureşan, op. cit., pp. 97 - 98.  
289 Ibidem, pp. 98 - 99.  
290 Ibidem., pp 99 - 100.  
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8. Delimitări specific iehoviste. Sfârşitul unui sistem rău de lucruri  

 

 Din 1930 când Joseph Franklin Rutheford a devenit conducătorul grupării, aceasta s-a 

transformat având o atitudine mult mai critică faţă de lume şi mai militantă în misiunea de pe 

pământ. Ei se pregăteau pentru lupta dintre organizaţia lui Dumnezeu şi cea a lui Satan - 

,,Bătălia Armaghedonului‖. Ei au atacat religiile tradiţionale, dar mai ales Biserica Catolică. 

Se consideră singurii ce practică religia adevărată. În primul rând ei sunt poporul lui 

Dumnezeu. În al doilea rând proclamă Regatul lui Dumnezeu „din oraş în oraş‖ şi „din casă 

în casă‖ (Matei VI, 10; Luca VII, 1; Fapte V, 42; XX, 20). În al treilea rând, ei susţin că 

respectă cuvântul lui Dumnezeu şi că trăiesc în armonie cu învăţăturile din Biblie. În al 

patrulea rând, ei caută să se menţină separaţi de lume, deoarece stăpânitorul acestei lumi este 

diavolul. În viziunea lor, adevăraţii creştini trebuie să se menţină separaţi de ,,lume‖, 

înţelegând prin aceasta ,,lumea lui satan‖
291. ,,Babilonul cel mare‖ este un imperiu religios – 

prin seducţie religioasă, Babilonul a instigat la războaie religioase, la persecuţii, la războaie 

civile din motive politice şi comerciale. În anul 1919 Babilonul cel Mare a căzut pentru că nu 

mai putea constânge poporul lui Dumnezeu. Se crede de către martori că influenţa lui asupra 

guvernelor a început să scadă în ultimul timp – ei spun că în viitorul foarte apropiat 

,,Babilonul falsei religii‖ va fi complet distrus pentru a pedepsi adulterul ei fizic şi spiritual‖, 

sintagmă foarte des utilizată în publicaţiile iehoviste292. 

 Guvernele politice sunt identificate cu „fiarele apocaliptice‖ conform profeţiei lui 

Daniel (VII, 1–8), diavolul fiind stăpânul tuturor guvernelor. Sistemul comercial avid şi 

asupritor este alt element al lui Satan, el promovând egoismul, crima, războaiele. Pentru că se 

împotriveşte legilor lui Dumnezeu, lumea lui Satan este caracterizată printr-un mod de viaţă 

depravat, pentru că ,,tot ce este în lume – dorinţa cărnii, dorinţa ochilor şi etalarea ostentativă 

a mijloacelor de existenţă – nu provine de la tatăl, ci provine din lume‖ (I Ioan 2, 15-16, 

traducerea ,,Lumii Noi‖)293. La prima vedere, se poate crede că învăţăturile iehoviste 

reprezintă un zid destul de eficient şi suficient pentru adepţii împotriva societăţii corupte. 

Totuşi putem vedea că ,,Societatea Turnul de Veghere‖ foloseşte eficient toate principiile şi 

instrumentele modernităţii pentru a se impune pe piaţa religioasă şi în faţa „organizaţiei lui 

Satan‖. Se observă că dacă până în anii 1980-1990 martorii aveau criterii stricte de adeziune 

pentru implicarea lor să fie minimă în societate, astăzi se vede o anumită evoluţie pe mai 
                                                             
291 Ibidem, p. 281.  
292 Ibidem,  pp. 281-282.  
293 Ibidem, p. 282.  
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multe planuri aşa cum găsim sintetizate aceste constatări în lucrarea de doctorat a domnului 

profesor Radu Petre Mureşan294. Societatea Turnul de Veghere împarte indivizii în trei 

categorii: profani („inamici ai adevărului‖), cei în curs de convertire („prietenii adevărului‖) 

şi cei botezaţi („care sunt în adevăr‖). Martorii lui Iehova sunt învăţaţi să nu citească altceva 

în afara publicaţiilor oficiale ce sunt citite fără spirit critic, iar discutarea despre cele scrise în 

aceste publicaţii de către credincioşi este o repetare a scrierilor doctrinare. Mişcarea este 

interesată de toate aspectele vieţii în particular a credincioşilor. Nu se ştie niciodată când un 

„bătrân‖ al congregaţiei vine în vizită la domiciliul unui martor pentru a vedea dacă trăieşte 

conform învăţăturilor iehoviste. De asemenea se poate întâmpla ca unul din membrii să 

denunţe un comportament sau o gândire ,,neteocratică‖ pe care l-a descoperit la un alt 

membru295. Martorii nu devin martori decât dacă optează liber, persoana trebuie să ceară să 

fie botezat în această religie. Singura organizaţie ce este dorită de Dumnezeu este cea a 

martorilor – ea fiind cea care deţine adevărul în domeniul religios. Astfel doar adepţii 

martorilor vor fi salvaţi atunci când va fi războiul Armaghedonului şi lumea este împărţită în 

două: ,,neamurile” ce se află sub influenţa lui Satan şi ,,cei aleşi”
296. 

 

9.  Martorii lui Iehova în creştinismul de azi 

 

 În trecut, organizaţia Martorilor lui Iehova avea câteva idei forţă care îi deosebeau 

ferm în cadrul peisajului neoprotestant. Aceste puncte de conflict deschis cu societatea au fost 

treptat revizuite - participarea la serviciul militar, votul, sunt în curs de revizuire, aşa cum 

este situaţia în cazul transfuziilor sangvine. 

 Neutralitatea iehovistă. În articolul ,,În lume, dar nefăcând parte din ea‖, putem citi 

,,Slujitorii lui Iehova au o atitudine echilibrată faţă de guvernarea umană. Noi suntem neutri 

din punct de vedere politic, întrucât slujim ca ambasadori sau împuterniciţi ai Regatului lui 

Dumnezeu (2 Corinteni 5,20), pe de altă parte, noi ne supunem din conştiinţă celor ce deţin 

autoritate (p. 17)297. Guvernele ce abuzează de autoritatea ce o au şi asupresc „poporul lui 

Dumnezeu„ (martori) îşi merită numele de „fiare‖, iar dacă guvernele slujesc scopului lui 

Dumnezeu, El le consideră „slujitorii săi‖ publici. Orice om aparţine ori Organizaţiei 

,,Martorii lui Iehova‖, ori celei a lui Satan. Folosesc texte ce justifică „neascultarea imnului 

                                                             
294 Ibidem, pp. 283-284.  
295 Ibidem, pp. 284 - 285.  
296 Ibidem.  
297  Turnul de Veghere , 1 noiembrie 1997, pp. 13 - 18.  
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naţional,‖ „nesalutarea drapelului‖ precum şi refuzul participării la serbarea zilelor naţionale: 

Ioan XVII, 14-16 („Le-am dat cuvântul tău, dar lumea i-a urât, deoarece ei nu fac parte din 

lume, aşa cum eu nu fac parte din lume. Te rog nu să-i iei din lume, ci să veghezi asupra lor 

din cauza celui rău. Ei nu fac parte din lume aşa cum eu nu fac parte din lume‖ New Word 

Translation) şi Ioan XVIII, 36 (,,Iisus a răspuns: Regatul Meu nu face parte din lumea aceasta. 

Dacă regatul meu ar fi făcut parte din această lume, slujitorii mei ar fi luptat ca să nu fiu 

predat iudeilor. Dar iată regatul meu nu este aici‖, New Word Translation). Se observă că 

acolo unde textul biblic spune ,,ei nu sunt din lume‖ sau ,,regatul Meu nu este din această 

lume‖, martorii au tradus ei nu fac parte din lume
298

. Atitudinea aceasta apolitică are 

implicaţii foarte serioase. Pentru că sunt în aşteptarea instaurării regatului lui Dumnezeu pe 

pământ, martorii lui Iehova au atitudine ostilă, uneori agresivă faţă de ceea ce înseamnă statul 

sau noţiunea, acest lucru explicând diferitele persecuţii la care au fost supuşi de-a lungul 

timpului şi pe care le mai întâmpină încă în diferite locuri din lume. În articolul ,,Unitatea 

mondială - Cum se va realiza?‖, putem citi: ,,Cea mai mare barieră (în calea instaurării 

Regatului) sunt statele care au o singură naţionalitate... Ele fac orice serveşte cel mai bine 

interesele lor naţionale, ţinând cont prea puţin sau deloc de altele‖
299.        

 Votul. În trecut martorii susţineau că adepţii lor nu trebuie să facă parte dintr-un 

partid politic şi să se ţină cât mai departe de exprimarea opţiunii pentru un candidat politic al 

unui partid. Ei spun că au votat o singură dată, în ziua în care s-au convertit. Din 1980 

martorii spun că este fiecare liber să voteze sau nu, evitând certurile ce au la bază ideei 

politice. Azi susţin că în Sfânta Scriptură nu există nici o interdicţie privitoare la vot: ei spun 

că respectă autorităţile ce sunt alese în cadrul unor alegeri şi cooperează cu ele (Romani XII, 

1-7). Totuşi ei trebuie să ţină seama de: 

 să fie neutri faţă de tot ce ţine de politică (Ioan 17,14); 

 Iisus Hristos este în prezent regele încoronat al Regatului ceresc al lui Dumnezeu, ei 

fiind ambasadorii Lui trebuie să spună tuturor acest lucru (Efeseni 6,20; Corinteni 

5,20); 

 cei ce votează sunt răspunzători de ce face cel votat; 

 politica este uneori motiv de dezbinare, ei preţuind unitatea creştinilor. 

 Din partea ambasadorilor se aşteaptă să fie neutri şi să nu se amestece în treburile 

interne ale ţărilor în care sunt trimişi. În mod asemănător, ca reprezentanţi ai Regatului ceresc 

                                                             
298  Radu Petre Mureşan , op. cit., p. 287.  
299  Turnul de Veghere, 1 noiembrie 1997, pp. 4 - 7.  
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al lui Dumnezeu, Martorii sunt obligaţi să nu se amestece în politica ţărilor în care locuiesc. 

În al treilea rând, cei care participă la votare pot deveni răspunzători de ceea ce va face 

persoana votată, or, acest lucru este considerat primejdios. În al patrulea rând, politica este un 

prilej de dezbinări; martorii preţuiesc foarte mult unitatea creştină. Ultimul factor, 

neamestecul în politică; le conferă Martorilor libertatea de exprimare (,,Care este punctul de 

vedere al martorilor cu privire la votare?‖)300.   

 Dacă într-o ţară în care participarea la vot este obligatorie, Martorii lui Iehova 

consideră că acest lucru este după cum îi dictează conştiinţa fiecăruia dintre ei şi deci oricare 

dintre adepţii martorilor poate alege singur ce să facă, să meargă la vot sau să nu meargă. În 

ultimul timp, ei se implică şi în acţiuni sindicale ceea ce ne arată că se încearcă ca ei să-şi 

consolideze poziţia şi în viaţa publică chiar dacă declarau în trecut că aşteaptă sfârşitul lumii 

şi nu au timp să se dedice vieţii publice.  

 

 Serviciul militar. Literatura de specialitate arată ca ei nu doresc sub nici o formă să 

satisfacă serviciul militar, căci după concepţia lor ei nu fac parte din această lume: ,,Atunci 

Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri‖ 

(Evanghelia de la Matei XXVI, 52). Joseph F. Rutheford în anul 1939 a hotărât interzicerea 

serviciului militar pentru cei ce fac parte din ,,Organizaţia Martorii lui Iehova‖. Russell nu 

era împotriva acestui fapt, în timpul primului război mondial 1918–1919 a salvat de la 

închisoare câţiva ,,Studenţi în Biblie‖ ce refuzaseră să lupte în acest război301. ,,Aleşii‖ nu 

acceptă războiul, deci nu vor pune mâna pe armă pentru a fi pregătiţi să-şi apere ţara iar dacă 

sunt siliţi, recurg la metode neortodoxe, preferau să-şi taie degetele de la mâna dreaptă 

(arătătorul). Deşi refuză sau se abţin de la satisfacerea serviciului militar, martorii practică o 

psihoză războinică semănând zânzanie între oameni. Ei ameninţă lumea cu soarta Sodomei şi 

Gomorei şi cu îndeplinirea celor scrise în Apocalipsă. Martorii acceptă războiul fără arme, 

războiul şi pedeapsa cerului cu foc şi pucioasă, este vorba de un război chimic şi 

bacteriologic, trâmbiţând distrugerea tuturor oamenilor în afară de ,,cei aleşi‖ prin arme 

secrete ale Domnului oştirilor, Iahve-Savaot. Din 1990 se vede o schimbare, astfel în Turnul 

de Veghere din 1 mai 1996, se arată: ,,Ce se întâmplă dacă statul cere unui creştin să 

îndeplinească serviciul civil care este o parte a serviciului naţional sub o administraţie civilă? 

Din nou, creştinii trebuie să ia propria decizie, bazată pe conştiinţă. Ce se întâmplă dacă un 

                                                             
300  Ibidem, 1 noiembrie 1999, nr. 21, pp. 28 - 29.  
301  Radu Petre Mureşan ,  op. cit.,  p. 289.  
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creştin cinstit care răspunde la o asemenea întrebare ajunge la concluzia că serviciul civil 

naţional este o modalitate prin care el îşi manifestă supunerea faţă de autorităţi? Aceasta este 

o decizie pe care o ia în faţa lui Iehova, iar bătrânii şi ceilalţi martori trebuie să respecte 

deplin conştiinţa fratelui şi să continue să-l privească ca pe un bun creştin‖ (p. 20)302. 

Ministerul Francez al Apărării în februarie 1995 dădea o circulară prin care se acordau 8 zile 

înainte de încorporarea adepţilor din cadrul Organizaţiei ,,Martorii lui Iehova‖ în care aceştia 

pot să aleagă un serviciu în cadrul asociaţiilor sau al spitalelor. Totuşi această propunere a 

Statului Francez a venit la cererea martorilor ce au cerut ca serviciul militar să poată fi 

desfăşurat în cadrul asociaţiilor sau al spitalelor, deşi ,,Studenţii în Biblie‖ nu acceptă nicio 

instituţie a statului 303. Deci martorilor li se cere să facă ce le dictează conştiinţa. 

  

 Excluderea organizaţiilor umane. E logic să existe o singură organizaţie, cea a 

martorilor, celelalte organizaţii slujesc pe Satana şi ar trebui distruse. Însă dacă aceste 

organizaţii de orice gen s-ar supune martorilor ar fi un lucru bun şi ar fi şi mai bun dacă 

aceste organizaţii ar fi conduse de ,,cei aleşi‖. Nu acceptă: şcolile, spitalele, armata, poliţia 

pentru că pactizează cu diavolul. Pentru a te forma ca om este nevoie de şcoală, de învăţătură, 

de studiu pentru a avea un rost în viaţă. Menirea spitalelor, a doctorilor este de a salva 

oamenii de la moarte, de aceea este necesară existenţa acestora. Sfârşitul e aproape ca şi 

marele război (Armaghedonul) adevărata lume este cea după război când se va instaura pacea 

de 1000 de ani. În Biserica Ortodoxă Română există conlucrare între har şi natură, sau mai 

bine zis între om şi Dumnezeu dar numai dacă omul vrea, se poate mântui, pentru că fiecare 

om are libertatea voinţei. La martori nu există mântuire pentru că la ei nu există chip veşnic ci 

doar împărăţia de 1000 de ani unde vor fi numai iehovişti pentru că ceilalţi vor muri aşa cum 

spune Sfânta Scriptură ,,plata păcatului este moartea‖
304. 

  

 Atitudinea faţă de cultură, ştiinţă şi tehnică. Învăţătura Bisericii arată că fără 

Dumnezeu omul nu poate face nimic, după căderea în păcat, omul cade din graţia divină. La 

polul opus îi vedem pe Martorii lui Iehova care afirmă că nu există progres pentru că 

Dumnezeu nu îl ascultă pe om şi că toate acestea nu duc la mântuirea omului (ei însă se 

folosesc de toate aceste lucruri lumeşti – tipar, radio, avioane, televiziune, internet – pentru a 

                                                             
302  Ibidem, p. 290. 
303  Ibidem, pp. 290 – 291. 
304 Vezi  Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române ,   Bucureşti, 1988, p. 1281. 
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răspândi planul lui Iehova). După concepţia lor tot ce este considerat progres în ştiinţa 

adevărată este anihilat de ştiinţa falsă. Biblia este cea care deţine toate adevărurle şi include şi 

ştiinţa – toate descoperirile făcute de-a lungul timpului sunt adevăruri biblice. Ei încearcă să 

atragă cât mai mulţi adepţi prin credinţă. Referitor la ştiinţă spun că Dumnezeu a lăsat ca 

aceste lucruri să fie descoperite pentru cei ,,aleşi‖ astfel ei realizându-şi mai uşor misiunea – 

concluzia este că ştiinţa este un auxiliar în lucrarea de mântuire. Deşi progresul, cultura şi 

tehnica provin de la diavol, ei lasă azi la alegerea adepţiilor lor ce să facă, văzând că prin 

ajutorul diplomelor pot ajunge în funcţii importante de unde pot propovădui învăţăturile lui 

Iehova. Ştiinţa, tehnica şi cultura ajută omul să trăiască în mod decent iar fără cultură nu am 

putea să-l înţelegem pe Dumnezeu. Dumnezeu doreşte mântuirea păcătoşilor întinzând mâna 

tuturor oamenilor şi ajutându-i să se mântuiască, totuşi oamenii au liberul arbitru alegând 

ceea ce doresc mântuirea sau pedeapsa veşnică305.     

  

 Transfuzia sanguină, vaccinarea şi transplantul de organe. Intransigenţa 

martorilor lui Iehova merge până acolo încât ei refuză categoric orice ajutor în plan medical 

care necesită transfuzie de sânge, prin aceasta pregătindu-se pentru cea mai mare persecuţie 

care va fi la sfârşitul lumii - credinţa lor nu le permite transfuzia de sânge. Aduc ca argument 

faptul că Avraam nu a ezitat să îl sacrifice pe unicul său fiu, Isaac. Astăzi Martorii vorbesc 

despre faptul că volumul sanguin se poate înlocui şi cu alte lichide fără a se recurge la sânge 

integral aşa cum reiese din articolul „Alternative eficiente la transfuzii‖ din Salvarea vieţii 

prin sânge – În ce mod ? apărut în Watchtower Bible and Tract Society, 1992, p. 14-15, prin 

aceasta observăm că Martorii şi-au schimbat optica datorită denominaţionalizării. 

 În anul 1982 s-a creat un departament pentru a dialoga cu medici, aceste se numeşte 

Hospital Information Service şi are filiale în peste 60 de ţări. Foarte mulţi medici din toată 

lumea au acceptat colaborarea cu acest organism ca să găsească cele mai bune metode 

medicale non-sanguine, ce să salveze viaţa pacienţilor din cadrul Organizaţiei Martorii lui 

Iehova. În articolul ,,Martorii lui Iehova şi personalul medical cooperează‖, se arată că există 

850 de comitete în 65 de ţări. Cu acestea colaborează, spun ei 30000 de medici 306. Pentru a-i 

ajuta pe medici, Societatea a editat o carte de peste 250 de pagini numită Îngrijirea Familiei 

şi tratamente medicale pentru Martorii lui Iehova, ea este formată din foi detaşabile, 

îmbunătăţite permanent cu ultimele descoperiri în domeniul terapiei nesanguine ce a fost 

                                                             
305 Radu Petre Mureşan ,  op. cit., pp. 296 - 297. 
306  Treziţi-Vă , 22 ianuarie 1994, pp. 24 – 27. 
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împărţită spitalelor, serviciilor de asistenţă socială, a judecătorilor şi a procurorilor. După 

spusele lor în anul 2000, erau peste 1400 de Comitete de asistenţă sanitară, ce puteau pune la 

dispoziţia medicilor şi a cercetătorilor baze de date ce se refereau la chirurgia şi la medicina 

fără transfuzii307.                          

  

 Vaccinarea. Martorii nu acceptau la început vaccinul acesta fiind interzis, ei spuneau 

că orice martor ce se va vaccina va comite un păcat grav. În 1950 s-a decis că vaccinarea este 

hotârârea fiecărui martor, ,,Turnul de Veghere” răspunde unui cititor: ,,După ce am examinat 

lucrurile, nu credem că vaccinarea constituie o încălcare a legământului veşnic stabilit cu 

Noe, aşa cum este el formulat în Facere 9,4, nici nu este în contradicţie cu legea analogă din 

Levitic 17, 10-14. Este rezonabil să afirmăm că nu se poate ridica o obiecţie oarecare contra 

vaccinării, invocând argumente scripturale‖
308. Foarte mulţi misionari s-au deplasat după anul 

1950 în întreaga lume, majoritatea ţărilor impuseseră după război anumite vaccinuri ce erau 

obligatorii309.  

  

 Transplantul de organe era interzis, ei spuneau că acceptarea organului altei fiinţe 

umane şi donarea unuia din organele omeneşti era considerat de ei o nerespectare a legilor 

divine. Din 1980 ,,Organizaţia‖ spune că nu există nicio poruncă clară în Sfânta Scriptură în 

care să se interzică transplantul de organe, ei spunând că lasă acest lucru în seama fiecăruia. 

Cu toate acestea de foarte multe ori au murit copii pentru că au refuzat asistenţa medicală, ei 

micşorând valoarea vieţii omeneşti – cele mai eficiente medicamente nu pot salva viaţa unui 

om, cu sau fără transfuzii oamenii mor: ,,Chiar şi cel mai eficient tratament medical oferit în 

cele mai bune spitale, la un anumit punct se moare. Cu sau fără transfuzii de sânge oamenii 

mor. Toţi îmbătrânim, iar sfârşitul vieţii se apropie. Aceasta nu este o fatalitate, ci o realitate 

a vieţii. Realitatea demonstrează că oamenii care ignoră legile lui Dumnezeu cu privire la 

sânge au suportat deseori consecinţe imediate şi de durată, unii chiar mor din cauza sângelui. 

Cei care supravieţuiesc nu au câştigat o viaţă fără de sfârşit. Aşadar, transfuziile de sânge nu 

salvează într-un mod permanent viaţa‖
310.       

  

                                                             
307 Radu Petre Mureşan , op. cit. , pp.  293 – 294. 
308  Ibidem. 
309 Se poate compara Turnul de Veghere din 15 noiembrie 1967, p. 702 cu Turnul de Veghere din 15 martie 
1980, p. 31. 
310 ,, Sângele care salvează cu adevărat viaţa ?‖, în Salvarea vieţii prin sânge – în ce mod?, Watch Tower Bible 
and Tract Society, 1992, p. 23. 
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 Ajutorul umanitar. Pot fi ajutaţi cei ce sunt la necaz şi numai fraţii şi suroriile din 

Organizaţie. Au două motive din cauza cărora nu fac astfel de fapte: totul ni se întâmplă din 

cauza păcatului făcut de Adam şi Eva şi necazurile şi nenorocirile sunt semne ale sfârşitului 

lumii. Încercarea ameliorării suferinţelor este o împotrivire la adresa lui Dumnezeu: ,,Nu 

Dumnezeu este cel care cauzează cutremurele, uraganele, inundaţiile, seceta şi erupţiile 

vulcanice... În mare parte, aceste calamităţi sunt provocate de forţe naturale aflate în acţiune 

de când a fost creat pământul. Întrucât aceste calamităţi se produc împreună cu toate celelalte 

aspecte prezise ale semnului complex care atestă sfârşitul acestui sistem de lucruri, ele sunt o 

parte a dovezilor că binecuvântările regatului lui Dumnezeu sunt aproape‖
311. 

   Azi însă ei spun că trebuie să ajute şi pe cei ce nu sunt membri – trimit ajutoare 

umanitare în diferite zone ale lumii afectate de calamităţi naturale fapt ce le aduce imagine în 

lume şi ajutând la promovarea credinţei. Ei au văzut că îşi pot populariza credinţa profitând 

de pe urma catastrofelor naturale – dăruind broşuri, cărţi – orice prilej este un mod de a-şi 

transmite învăţăturile.  

 

10. Ecumenismul în zilele noastre.  

 

 Împreună cu Iisus Hristos, Biserica este cel mai mare bun şi nume pe care-l posedă 

creştinismul. Biserica a fost una şi ar trebui şi astăzi să fie una. Unitatea creştinilor are ca 

prim izvor unitatea persoanelor Sfintei Treimi, ceea ce-i conferă origine dumnezeiască ,,Ca 

toţi să fie una: precum, Tu, Părinte, eşti în Mine şi Eu sunt în Tine, aşa şi ei una să fie în Noi‖ 

(Ioan 17,21). Dezbinarea bisericească este pentru întreaga lume prilej de nemulţumire şi 

neîncredere, se încearcă să fie pace între Biserici. Astfel s-a născut Consiliul ecumenic şi alte 

organizaţii la care Biserica Ortodoxă Română este membră din 1961 alături de alte biserici 

ortodoxe (Bulgaria, Polonia, Uniunea Statelor Independente), iar în 1965 intră în Consiliul 

Ecumenic al Bisericilor. Biserica Ortodoxă este o comunitate de Biserici autocefale, ce 

comunică şi sunt strâns unite în Ortodoxie, formând toate o singură Biserică: Biserica 

Ortodoxă312. 

 Martorii lui Iehova nu fac parte din corpul protestant, ideea dogmatică cea mai 

importantă este refuzul Trinităţii. Din această pricină, aceştia nu aderă la nicio uniune sau 

                                                             
311 ,, Să aducem argumente din Scripturi”, Watch Tower Bible and Tract  Society, 1989, p. 381. 
312 Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală pentru Institutele 

teologice, vol. II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, pp. 
548 – 555. 
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vreo asociaţie protestantă şi nici în cadrul Consiliul Ecumenic al Bisericilor (WCC). Unii 

specialiști atrag atenția că Organizaţia are un discurs destul de agresiv faţă de toate 

organizaţiile bisericeşti, care sunt catalogate drept ,,prostituate ale statului‖313. S-a constatat 

că grupările fundamentaliste prezintă următoarele caracteristici: neîncredere faţă de ştiinţă; 

entuziasm religios; zel misionar ce este caracterizat prin anti-ecumenism şi anti-catolicism; 

rigorism moral; radicalism evanghelic, se înlocuieşte frica de Satan cu frica faţă de un viitor 

ameninţat cu distrugerea totală din care vor scăpa doar ,,cei aleşi‖. Cu toate acestea se 

întrevede dorința de dialog între ei şi catolici, şi între Bisericile Protestante cu două curente:  

 polemic ce nu acceptă nici un compromis; 

 pacifist ce are la bază dragostea.  

 Teologii sunt de părere că principala piedică în refacerea Bisericii este în suflet, în 

atitudini şi în diferenţele cultice şi doctrinare. Nouă ne revine datoria de a ne ruga unii pentru 

alţii. Orice rugăcine străbătută de dragoste de Dumnezeu şi de aproapele şi plină de mireasma 

credinţei, nu poate să fie preţuită, recomandată şi practicată. Cu ruga fiecărui credincios noi 

trebuie să împreunăm şi ruga noastră pentru buna înţelegere, pacea şi unitatea tuturor. Să ne 

apropiem mai mult în rugăciune pentru ca astfel, unirea la care ne gândim şi spre care tindem 

continuu să devină realitate: unire în credinţă, în sufletele şi în cugetele noastre, ale 

ortodocşilor, ale catolicilor şi ale tuturor cultelor creştine protestante şi neo-protestante314. 

 

11. Educaţia 

 

 Foarte mult timp, ,,Studenţii în Biblie‖ nu au îndemnat pe adepţii lor să aibă o 

educaţie superioară pentru că ei considerau că Armaghedonul va veni cât de curând. În 

ultimii ani în publicaţiile martorilor, se vorbeşte despre lipsurile produse de lipsa de educaţie, 

însă lasă această hotărâre în sema fiecărei familii. 

         În articolul ,,Este Biblia împotriva instruirii?”
315 ei spun că educaţia are dezavantaje şi 

anume: „expunerea la învăţături care corodează credinţa în Dumnezeu şi în Biblie‖ şi 

,,sentimente de superioritate şi de orgoliu‖. Există şi aspecte pozitive, instruirea ajută la 

întreţinerea familiei. 

          

                                                             
313 Radu Petre Mureşan, op. cit., p.  296. 
314 Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogae, op.cit., p. 555. 
315  Treziţi-Vă , 8 martie 1998, pp. 19 – 21. 
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 Stilul de viaţă. Martorii condamnă implicarea în afaceri, refuză o viaţă socială 

ambiantă, acceptând munca şi realizările în plan social. Ei nu sunt de acord cu sistemul social 

din zilele noastre punând în antiteză împărăţia de 1000 de ani. În teorie Martorii lui Iehova  

au un stil de viaţă puritan; ei condamnă: fumatul, băutura în excces, având precepte foarte 

stricte privind viaţa sexuală. Între 1972-1973 Societatea Turnul de Veghere a exclus foarte 

mulţi adepţi pe motiv de homosexualitate sau practici sexuale care vizau procreerea (folosirea 

prezervativului, a anticoncepţionalelor, etc.). Până la urmă Colegiul de la Broklyn a hotărât 

că cei căsătoriţi poartă responsabilitatea actelor lor înaintea lui Dumnezeu.   

           Societatea Turnul de Veghere a interzis membrilor să participe la anumite evenimente 

religioase sau civile: Crăciunul, Paştele, zilele naţionale sau cele onomastice. Serbarea zilei 

onomastice nu are temei scripturistic pentru a fi cinstită. Cu privire la Crăciun ei spun că nu 

se ştie data exactă la care s-a născut Iisus, aceasta legându-se de sărbători păgâne. Ei 

asociează aceste sărbători cu consumul excesiv de alcool şi cu comportamente indecente. 

Credinţa lor se transmite destul de greu către generaţiile următoare deoarece ei sunt convertiţi 

în prima generaţie iar la cea de a doua angajamentul scade316. 

 

12. Persecuţiile 

 

           Abstinenţa socială, sub diferite forme, a avut consecinţe nefaste pentru martori în timp, 

aceştia îndurând destul de multe arestări şi umilinţe pentru că refuzau serviciul militar şi 

participarea la susţinerea războiului. Ei au acuzat  persecuţiile ce au avut loc după al doilea 

război mondial ce au avut loc în ţările conduse de regimuri dictatoriale şi în acelaşi timp 

atacurile pe care le primeau din partea ,,Acţiunii catolice‖, ei sunt ,,adevăraţii creştini‖ din 

epoca contemporană şi urmaşii celor ce şi-au dat viaţa pentru Hristos în primele secole 

creştine: ,,Satan se va folosi de persecuţie sau de opoziţie pentru a te determina să părăseşti 

pe Iehova. Probabil că unii dintre cei dragi ai tăi se vor supăra foarte rău deoarece studiezi 

Biblia. Poate că alţii te vor ridiculiza. Dar cui îi datorezi viaţa? Satan vrea să te înspăimânte 

ca să încetezi să nu mai înveţi despre Iehova. Nu-i permite lui Satan să te învingă!‖317. 

.Violenţele au început după 1914 când Iisus a fost prezent pe pământ. Ei condamnă 

persecuţiile din Germania în al doilea război mondial. Perioadele persecuţiei: între 1933-1939 

şi odată cu debutul războiului al doilea  ce a avut loc din partea refuzului de a participa la 

                                                             
316 Radu Petre Mureşan, op. cit., p.  298. 
317 ,,Ce pretinde Dumnezeu de la noii”, Watch Tower Bible and Tract  Society, 1996, p. 9. 
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efortul de război. Martorii acuză faptul că persecuţia a fost dură în Germania, din pricina 

doctrinei naţional socialiste, existând însă şi opinii conform cărora martorii au avut un dialog 

cu autorităţile germane, pentru a supravieţui318. 

           Joseph Franklin Rutherford încearcă să se depărteze de evrei pentru că aceştia erau 

perscutaţi de regimul naţional-socialist. Rutherford în 1925 a publicat o broşură Restauraţia 

în care el se declara prieten al poporului evreu (urmând linia pe care mersese Russell ce 

fusese un susţinător al cauzei sioniste şi chiar încercase să-i convertească pe evrei). 

Rutherford îşi schimbă optica după anul 1930, el spune că adevăratul popor al lui Dumnezeu 

este cel format de Martorii lui Iehova. În 1933  a avut loc în Germania o adunare a 

Organizaţiei Turnul de Veghere unde s-a adoptat o declaraţie în care martorii spuneau că sunt 

prietenii Germaniei. Adolf Hitler nu a fost impresionat de această declaraţie şi persecuţia a 

început imediat.  Azi în publicaţiile actuale se spune că la sediul central de la Brooklyn s-a 

adoptat o declaraţie, un protest împotriva regimului hitlerist şi a modului în care acesta a 

împiedicat lucrarea acestora319. 

 

13. Succesul iehovismului - câteva consideraţii  

 

            Martorii acceptă practicile sociale recunoscute:  nu acceptă concubinajul în rândurile 

lor şi îndeamnă adepţii să se căsătorească civil; recurg la tribunale pentru a-și reglementa 

problemele lor; copiii lor se acomodează şcolilor publice; plătesc impozitele. Azi martorii nu 

mai pot sta separaţi de lume şi dacă societatea face un pas către un grup religios atunci şi 

acest grup face un pas spre societate, ceea ce ne arată că iehoviştii ies din starea de izolare de 

sine în care se află îndreptându-se spre statutul de denominaţiune. Deşi se gândesc la sfârşitul 

lumii investesc şi în lumea de aici din 1979 până în 1991, ei au construit 53 de complexe 

imobiliare pretutindeni în lume. În fiecare an, în Franţa sunt construite peste 10 săli ale 

Regatului. În România numai în 2007 au construit 148 de ,,Săli ale regatului‖320. Încercă să se 

adapteze cu privire la  serviciul militar şi la transfuzia sanguină ceea ce a dus la o relansare a 

discuţiilor dintre ei şi stat. Alcătuirea Organizaţiei ,,Martorii lui Iehova‖ şi loialitatea absolută 

ce se cere oricărui membru ne arată caracterul totalitar al iehoviştilor, ei combinând 

milenarismul cu promisiunea unui viitor utopic, gruparea membrilor într-un sistem monolit, 

monopolul asupra mijloacelor de comunicaţie, conducere centrală şi controlul activităţii. 
                                                             
318 Radu Petre Mureşan, op. cit., pp.  298 - 299. 
319 Ibidem, pp.  299 - 301. 
320 Ibidem, p.  303. 



ArsHistorica                                                                                Nr.1 Anul 1 

 

83 

 

Membrilor li se recomandă să vorbească în plan religios numai  ce se spune de către Sediul 

Central din Brooklyn, nu trebuie să participe decât la manifestările iehoviste (totuşi ei se 

consideră liberi, văzând lumea înconjurătoare în sclavie)321. 

           Lupta dintre martori şi creştinism pleacă de la frica lor de a nu fi distruşi, desfiinţaţi, 

de aceea acţionează după principiul care spune că cea mai bună apărare este atacul. 

Demonizând totul şi atacând societatea şi instituţiile (îndeosebi cele religioase), încearcă să 

atragă atenţia asupra lor pentru a-şi crea o imagine bună în societate; ei chiar îşi doresc să li 

se răspundă în mod violent pentru a deveni victime şi pentru a reclama că sunt persecutaţi. 

Astfel şi-au arătat poziţia faţă de Bisericile tradiţionale, adoptând strategii ofensive ce includ 

subminarea simbolurilor celorlalte Biserici şi desacralizarea ritualurilor lor. În zilele noastre, 

martorii sunt într-o perioadă de tranziţie, acest lucru este privit cu ostilitate dar nu îi 

împiedică să construiască: cartiere, Beteluri, „Săli ale Regatului‖, tipografii, eforturi legate de 

prozelitism şi un viitor pe care îl aşteaptă de mult. Pentru a-şi propovădui şi promova credinţa 

folosesc diverse resurse culturale. Se face apel la dragoste, dăruire, eroism, acestea 

contribuind la succesul cultului în lume. De asemenea îmbină optimismul cu pesimismul 

când este vorba despre trecut, prezent şi viitor. Prin dorinţa lor de a construi Beteluri în toată 

lumea ei sunt tot mai aproape  de lumea  modernă, prin îmbinarea doctrinei milenariste ce îi 

caracterizează cu acţiunile pragmatice, îi transformă treptat în  denominaţiune, fiind siliţi la o 

relaţie cu statele pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea322.  

 

14. Învăţământul religios în România. Cadrul legal al învăţământului religios în 

România 

  

 În acest context al discuției menționăm și problema învățământului religios în 

România. Astfel după evenimentele din 1989, Biserica Ortodoxă a luptat pentru ca religia să 

fie predată în școlile din România, ca şi celelalte discipline. Astfel în anul 1990 s-a încheiat 

un protocol323
 între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Secretariatul de Stat pentru Culte 

privind introducerea educaţiei moral-religioase în învăţământul de stat. La 1995 când s-a 

votat Legea Învățământului324, religia a devenit obligatorie pentru clasele I-IV,  pentru clasele 

                                                             
321 Ibidem, p.  304. 
322 Ibidem, pp. 304 - 307. 
323  Protocolul , încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei (nr. 150052 )şi   Secretariatul De Stat pentru 
Culte ( nr. 7758 ), din 11 septembrie 1990, cu    privire la Introducerea educaţiei  moral – religioase în 

învăţământul de stat. 
324 Legea nr . 84 din 24 iulie 1995. 
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V-VIII  este opţională, iar pentru licee şi şcoli profesionale era facultativă325. Ordinul nr. 

3670 din 17.04.2001, spune că ,,religia ca disciplină şcolară, e parte a trunchiului comun‖. 

          Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) nr. 5723/23.12.2003 include 

Religia pentru toate specializările din învăţământul preuniversitar326. Statutul Personalului 

Didactic, în articolul 136, aliniatul (1) stipulează că: Disciplina ,,Religie” poate fi predată 

numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi 

cultele religioase recunoscute oficial de stat
327

. Azi, în România, atât Biserica ortodoxă, 

majoritară, cât şi celelalte Biserici şi culte religioase minoritare au posibilitatea şi dreptul de a 

realiza o educaţie religioasă sistematică, într-un cadru legislativ bine definit. După 20 ani de 

predare a Religiei în şcoală, tinerii din România au fost şi sunt beneficiarii unei educaţii 

creştine instituţionalizate. Sperăm că ,,acest providenţial demers didactic se va îmbunătăţi 

progresiv, atât prin intensificarea mijloacelor duhovniceşti tradiţionale, printr-o mai bună 

informare din punct de vedere bibliografic‖
328. Religia are două roluri: rolul educativ şi rolul 

moral, ambele roluri fiind importante pentru învăţământul din România. Predarea Religiei în 

şcoală, diversificarea şi extinderea învăţământului teologic evidenţiază disponibilitatea şi 

afinitatea societăţii româneşti pentru valorile moral-religioase şi pentru restituirea acestora 

celor care, decenii de-a rândul, au fost lipsiţi de posibilitatea unei instruiri şi educaţii în 

spiritul creştin şi posibilitatea fiecărui credincios de a-şi contura şi defini propria identitate 

religioasă. Populaţia României este în proporţie de 98% creştină, religia creştină fiind un 

factor de coagulare şi perpetuare a nemului. Reuşita orei de religie ţine de vocaţia şi felul în 

care fiecare profesor de religie îşi va asuma misiunea: ,, Prin personalitatea lui, prin însuşirile 

ce-l carcterizează, profesorul de religie realizează postulatele Bisericii‖ 329. Disciplina religie 

are un scop dublu: formativ şi informativ. Părintele Bria definea procesul prin care istoria 

mântuirii trece în istoria oamenilor şi o transformă, generând convertirea personală şi 

constituirea comunităţii creştine. Acest ciclu are trei etape:   

 Iniţierea în tainele credinţei, mărturisirea credinţei sau fidelitate faţă de Iisus Hristos 

                                                             
325  Protocolul , încheiat între Ministerul Învăţământului nr. 9715 din 10 aprilie 1996 şi Secretariatul De Stat 
pentru Culte nr.  815 9 din 11.04. 1996.   
326 Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5723/23.12.2003, cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de 
învăţământ  pentru clasele a IX-a şi a X-a. 
327 Vezi Lege nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul Personalului Didactic, 
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/561,  21.06. 2009, ora 11: 00. 
328 Vasile Gordon, Învăţământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Repere ale unui scurt excurs 

istorico-pedagogic,  î n Ortodoxia nr. 3 – 34, Bucureşti 2000, p. 71. 
329 Dumitru Călugăr, Catehetul, în Îndrumări metodologice şi didactice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990, p. 65. 
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şi faţă de Evanghelia Sa. 

 Lărgirea orizontului speranţei, celebrarea credinţei sau fidelitatea faţă de sine şi faţă 

de Biserică. 

 Desăvârşirea comuniunii dragostei sau practicarea credinţei sau fidelitatea faţă de 

aproape sau de lume330.  

 

15. Priorităţi pentru învăţământul religios 

 

 a) Religia şi impactul învăţământului relgios în societate. 

 Religia este legătura, liberă, conştientă şi personală a omului cu Dumnezeu; ea se 

bazează pe înclinarea spre religios cu care se naşte omul. În învăţământ, religia este disciplina 

ce are ca bază revelaţia divină având ca scop îndrumarea elevilor spre cunoaşterea lui 

Dumnezeu şi spre mântuirea sufletului. Religia este o poruncă venită din partea lui 

Dumnezeu fiind o necesitate a firii omeneşti, cu ajutorul lui Dumnezeu omul putând ajunge la 

desăvârşire. Predarea religiei ajută la înţelegere şi armonie în societate. 

         

 b) Religia şi rolul ei de formare şi informare. Rolul formativ este alcătuit din 

activarea facultăţilor sufletului şcolarilor în vederea formării de deprinderi morale şi 

religioase, precum şi aplicarea în viaţa de zi cu zi a învăţăturilor acumulate. Rolul informativ 

constă în: 

 transmiterea de către profesorul de religie a adevărurilor de credinţă ce sunt absolut   

necesare pentru a obţine o viaţă religioasă şi morală; 

 îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală cu adevăruri ce sunt descoperite în 

Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie; 

 s-au luat măsuri de perfecţionare a programei şcolare de Religie şi a manualelor în 

învăţământul preuniversitar, care să corespundă planului de învăţământ; 

 până astăzi, s-au editat manuale pentru clasele I-a;V-a; a-IX-a; a-XII-a.  

      

 c) Religia şi implicaţiile învăţământului religios. 

 Formarea ataşamentului afectiv a tinerilor privitoare la doctrina şi învăţăturile morale 

şi religioase. Şcoala va fi mai apreciată pentru aportul educativ şi formativ al disciplinei 

                                                             
330 Ion Bria, Ortodoxia în Europa, Editura Trinitas, Iasi,1995, p. 4. 
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religie. De asemenea se va realiza în rândul elevilor, părinţilor şi a celorlalte cadre didactice 

un fond sufletesc conform cu preceptele religioase. 

 

 d) Perspective definitorii privind învăţământul religios: 

 ora de religie şi discplina religie duce la o relaţie foarte strânsă între şcoală, societate 

şi Biserică; 

 să se formeze cadrele didactice prin grade didactice dar şi prin cursuri periodice de        

specializare; 

 profesorii de religie să fie conştienţi de misiunea lor şi să respecte libertatea de 

credinţă a  copiilor ce sunt din alte confesiuni; 

 în educaţia religioasă profesorii se pot confrunta cu: secularizarea, indiferenţa, 

laicizarea şi bigotismul; 

 elevii să participe cu profesorul la programul liturgic ce se desfăşoară la biserică; 

 susţinerea învăţământului religos prin catehizarea celor tineri; 

 organizare de tabere şcolare care să aibă tematică religioasă.  

 „Prezenţa orei de religie în învăţământul de stat este conformă Constituţiei României‖, 

îi scrie patriarhul, şefului statului. Părintele Patriarh Daniel aduce ca argumente numeroase 

articole de lege, care stipulează că statul asigură libertatea învăţământului religios şi predarea 

religiei este asigurată prin legea cultelor recunoscute. În plus, Preafericitul Părinte Patriarh 

aminteşte  „Legea instrucţiunii publice din 1864, care a stat la baza învăţământului românesc 

peste trei decenii şi care a fost una dintre primele legi din Europa care instituiau 

obligativitatea şi gratuitatea învăţământului (după Suedia, Norvegia, Prusia şi Italia, dar 

înaintea Marii Britanii, Elveţiei, Bulgariei, Serbiei, Franţei), aşeza religia la loc de cinste între 

obiectele de studiu‖
331. În ţări din Uniunea Europeană religia este disciplină şcolară, având 

diverse denumiri. În cadrul campaniei Patriarhiei Române ,,Nu vrem liceu fără Dumnezeu‖ 

mai multe personalităţi şi-au exprimat părerea că religia este o materie ce trebuie studiată în 

învăţământul românesc. Iată părerea academicianului Răzvan Theodorescu: ,,Ideeea de a 

renunţa la predarea Religiei în şcoală este o idee care poate să rimeze cu acele civilizaţii 

occidentale care, de câteva decenii, au un anumit tip de educaţie religioasă care le permite 

până la urmă, să discearnă mai bine ceea ce se petrece în câmpul spiritualităţii. Pentru 

                                                             
331http://www.ziare.com/articole/religie, 21. 06. 2009, ora 10:00.  

http://www.ziare.com/articole/religie
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societatea românească, însă, care timp de 50 de ani a trăit într-o formulă de ateism sălbatic, a 

face o asemenea modificare mi se pare un atentat la mintea şi sufletul tineretului nostru‖
332.  

 

16. Statutul Martorilor lui Iehova în sistemul educaţional 

 

 Astăzi în România există în jur de 38.000 de mii de membri ai ,,Organizaţiei Martorii 

lui Iehova‖, aşa cum se arată în anuarul acestei organizaţii. Sediul Central al Organizaţiei este 

la Bucureşti. Aceasta a devenit asociaţie religioasă în 1990, obţinând recunoaşterea unui nou 

statut prin Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2657 din 22.05.2003, dată în urma 

Deciziei civile nr. 769 din 7 martie 2000 de Curtea Supremă de Justiţie. Până în anul 2000  în 

România, „Organizaţia Martorii lui Iehova‖ a avut statutul de asociaţie religioasă. Din anul 

2000, au reuşit să obţină decizii care să le confere statutul de cult, aceasta le conferă o serie 

de facilităţi şi de drepturi, inclusiv cel de a avea şcoli religioase proprii. Dreptul de a studia 

Religia în şcoală este garantat şi în Constituţia României, modificată şi completată în 2003, 

care, la articolul 32, alineatul 7 stabileşte că: ,,Statul asigură libertatea învăţământului 

religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este 

organizat şi garantat prin lege‖. De asemenea, Legea nr. 489/2006 privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor arată la articolul 32, alineatul 1, că: ―În învăţământul 

de stat şi particular, predarea religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute‖
333.  

  Pâna în 2003 acest lucru nu s-a realizat, însă există şcolii în care se predă religia 

cultului Martorii lui Iehova pentru că de la acest an există atât cadrul legal cât şi numărul de 

10 copii într-o grupă aşa cum este stabilit de legea învăţământului. Având în vedere actele 

normative existente despre care am amintit, orice elev care aparţine altei confesiuni în afara 

religiei ortodoxe, religia respectivă trebuie să aibă acreditarea dată de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării însă trebuie să aibă şi acordul din partea Ministerului Culturii şi Cultelor. 

       Dacă un elev aparţine altei confesiuni în afară de cea ortodoxă, elevul poate urma unul 

din opţionalele ce sunt la decizia şcolii însă având în vedere că sunt foarte puţine cazurile în 

care şcoala respectivă poate oferi un curs opţional în locul religiei. Elevii care fac parte din 

familii ce aparţin ,,Organizaţiei Martorii lui Iehova‖ sunt printre cei care solicită în mod 

constant să nu facă religia la şcoală dacă acestă disciplină este predată de un profesor de 

                                                             
332http://www.patriarhia.ro/_layouts/images/File/Cateva%20din%20miile%20de%20mesaje%20de%20sustinere
.pdf, 21.06.2009, ora 10: 15. 
333http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_2003.php#032,http://www.crestinism-
ortodox.ro/TEXTE/LegeaCultelor-Nr489-2006.pdf, 21.06.2009, ora 10: 20. 

http://www.patriarhia.ro/_layouts/images/File/Cateva%20din%20miile%20de%20mesaje%20de%20sustinere.pdf
http://www.patriarhia.ro/_layouts/images/File/Cateva%20din%20miile%20de%20mesaje%20de%20sustinere.pdf
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_2003.php#032
http://www.crestinism-ortodox.ro/TEXTE/LegeaCultelor-Nr489-2006.pdf
http://www.crestinism-ortodox.ro/TEXTE/LegeaCultelor-Nr489-2006.pdf
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religie ortodox, părinţii acestora la începutul anului şcolar fac cerere adresată directorului 

şcolii şi cererea este aprobată conform legilor în vigoare (în Constituţia României se 

legiferează faptul că elevii ce aparţin altui cult pot să aleagă refuzarea participării la orelor de 

religie ortodoxe, art. 29, aliniatul 1, 6). 

 

17. Tematica ortodoxă de urmărit din programa şcolară pentru prevenirea 

prozelitismului neoprotestant, şi, mai ales, iehovist 

 

 La modul ideal, ora de religie este o continuă invitaţie în viaţa Bisericii Ortodoxe 

Române. Prin ritmicitatea acesteia se pot preveni şi, contracara influenţele prozelitismului în 

general, şi cele ale prozelitismului iehovist în particular. 

  Modul în care este structurată actuala programă la disciplina religie permite realizarea 

acestor obiective doar dacă şcolarizarea este realizată integral, la nivel primar, gimnazial şi 

liceal. La nivel gimnazial abordarea cunoştinţelor de  istorie a Bisericii Ortodoxe şi al celor 

de dogmatică sunt prezente, dar pentru o autentică aprofundare a acestora este nevoie de timp 

şi de oameni. Aceste cunoştinţe sunt consolidate şi detaliate abia la nivel liceal, unde, din 

păcate, nu mulţi dintre copiii satelor ajung. 

  O idee prinicipală a prozelitismului neo-protestant în general este cea a citirii şi 

interpretării Scripturii. Este de o importanţă capitală ca toţi creştinii ortodocşi să cunoască 

elementele distinctive ale Sfintei Scripturi  pentru a putea face diferenţa între Biblia ortodoxă 

şi o altă Biblie, Biblie pe care fiecare cult şi-a adaptat-o în funcţie de specificul cultului 

respectiv.  

             Practica lecturii din Sfânta Scriptură în mod ortodox se face ţinând cont de toate 

elementele credinţei ortodoxe având înainte de toate o traducere ortodoxă a Sfintei Scripturi, 

iar apoi cu atenţie sporită în privinţa interpretării celor citite-bazate pe triada de nedespărţit - 

Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Sfânta Biserică. Respectarea acestora este cerută atât 

pentru citirea particulară, cât mai ales pentru învăţarea altora334.  

             Spre deosebire de această modalitate de citire şi interpretare, citirea textului biblic în 

practica curentă neoprotestantă în genere, şi iehovistă în particular, se bazează pe traduceri 

părtinitoare, făcute într-adins să slujească particularităţilor ideologice propuse de aceştia. De 

menţionat că Martorii lui Iehova sunt desprinşi dintr-o ramură protestantă şi că viziunea lor 

asupra preoţiei sacramentale este una tributară acestei viziuni.   

                                                             
334 David I. Petre, op. cit.,  pp. 418 - 435. 
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            O modalitate des întâlnită este citirea şi interpretarea arbitrară a textului biblic, 

modalitate menită să întărească stima de sine, mândria, celor care practică aceasta. Deloc de 

neglijat este aspectul părtinitor al interpretărilor sectare, scoţând fragmentul din contextul 

scrierii sale şi pus să susţină diferite idei presupus mântuitoare.  

            O altă caracteristică iehovistă este că în legătură cu istoricul grupării lor sau cu 

istoricul fluctuaţiilor ideilor sunt educaţi către o obedienţă totală faţă de ideile de la centru, 

sub riscul excluderii în cazul  nerespectării acestora335.  

 

18. Instituţii, mijloace şi metode de informare şi catehizare Utilizate de Biserica 

Ortodoxă Română 

 

        Trustul de presă al Patriarhiei Române şi alte pubicaţii  

 

          Informarea şi catehizarea populaţiei la nivelul întregii ţări se face prin trustul de presă 

Basilica, al Patriarhiei Ortodoxe  Române, precum şi alte publicaţii cu orientare ortodoxă. 

Centrul de Presă Basilica îşi propune să transmită mesajul credinţei prin mijloace moderne de 

comunicare, adresa centrului: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 040163 Bucureşti, 

România;  e-mail: info@basilica.ro, basilica@basilica.ro, website: www.basilica.ro. A fost 

înfiinţat la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al Bisericii 

Ortodoxe Române, la 27 octombrie 2007. Acest centru are sediul la Bucureşti şi are cinci 

componente336: radio Trinitas; televiziunea Trinitas TV; trei publicaţii – ziarul Lumina, 

săptămânalul Lumina, revista lunară Vestitorul Ortodoxiei; Agenţia de ştiri Basilica şi Biroul 

de Presă.  

Obiectivele Centrului de presă Basilica sunt:        

a. Cultivarea unei relaţii active şi a unei colaborări fructuoase între cler şi credincioşi, 

între Biserică şi societate; 

b. Prezentarea în societate a instituţiilor, activităţilor şi atitudinilor Bisericii Ortodoxe 

Române, cu deschidere spre dialog şi cooperare; 

c. Cultivarea valorilor moralei creştine şi promovarea activităţilor cultural-educative în 

societate, sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale; 

d. Mediatizarea unor campanii social-filantropice şi cultural-misionare; 

                                                             
335 Radu Petre Mureşan , op. cit, p. 304. 
336 http://www.patriarhia.ro/ro/trinitas tv.html, 12.06.2009, ora 20:00. 

mailto:info@basilica.ro
mailto:basilica@basilica.ro
http://www.basilica.ro/
http://www.patriarhia.ro/ro/trinitas%20tv.html
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e. Promovarea obiectivităţii şi respectarea principiilor deontologiei jurnalistice în 

relatarea evenimentelor, în prezentarea persoanelor şi a instituţiilor; 

f. Stabilirea de parteneriate cu instituţii de presă, de cultură şi de educaţie din ţară şi din 

străinătate; 

g. Încurajarea dialogului credinţei creştine cu filosofia, ştiinţa, arta şi alte domenii de 

manifestare ale spiritului uman creator de valori perene (art. 5 din Statutul de 

organizare şi funcţionare al Centrului de Presă Basilica)337.  

 

            Radio Trinitas 

       Este în prezent postul de radio al Patriarhiei Române şi contribuie la susţinerea 

activităţii cultural-misionare a Bisericii Ortodoxe Române. Radio Trinitas este primul post de 

radio ortodox înfiinţat în ţara noastră şi, în momentul de faţă, este cea mai importantă 

instituţie media a Patriarhiei Române. Radio Trinitas a fost înfiinţat în anul 1996, la iniţiativa 

şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe 

atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a înţeles necesitatea existenţei unui astfel de 

mijloc misionar la sfârşitul secolului al XX-lea. Actul de naştere al postului de radio Trinitas 

este licenţa de emisie nr. R216 obţinută în data de 9 iulie 1996, în urma şedinţei Consiliului 

Naţional al Audiovizualului. 

 Trinitas a început să emită în seara zilei de 17 aprilie 1998, la Iaşi, făcând parte, de 

atunci şi până la data de 27 octombrie 2007, din cadrul Institutului Cultural Misionar Trinitas 

al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. 

  Din ziua de 27 octombrie 2007, sărbătoarea Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din 

Basarabi, Radio Trinitas este parte componentă a Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei 

Române, odată cu inaugurarea studioului de emisie Radio Trinitas Bucureşti. Radio Trinitas 

se adresează tuturor categoriilor de ascultători. Transmite zilnic, în direct, Sfânta Liturghie şi 

Vecernia, emisiuni religioase, culturale, ştiinţifice, muzicale, sociale şi informative. Radio 

Trinitas promovează dialogul şi cooperarea pe plan naţional şi internaţional, pentru apărarea 

demnităţii umane. Din anul 2001 face parte din Conferinţa Europeană a Radiourilor Creştine. 

Radio Trinitas a fost declarat de Consiliul Naţional al Audiovizualului ca fiind cel mai bun 

post de radio local din România în anul 2003338.  

 

                                                             
337 http://www.basilica.ro/ro/centrul_de_presa_basilica.html,  13.06.2009, ora 10: 00. 
338 http://www.radiotrinitas.ro/despre_noi/,  13.06. 2009, ora 10: 15. 

http://www.basilica.ro/ro/centrul_de_presa_basilica.html
http://www.radiotrinitas.ro/despre_noi/
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 Televiziunea Trinitas. Trinitas TV  

      Creştinismul ortodox este credinţa religioasă care valorifică în modul cel mai deplin 

vizualul. Atunci când Îl întâlnesc pe Hristos-Mesia, oamenii îşi argumentează afirmaţiile prin 

probe vizuale, nu doar auditive. Televiziunea este cea care transmite informaţiile într-un mod 

mult mai obiectiv decât alte medii jurnalistice. Trinitas TV ajută: 

 la intensificarea trăirii creştin-ortodoxe, creatoare de valori şi conştientă de valoarea 

veşnică a actelor noastre din istorie; 

 susţine intensificarea solidarităţii umane, în contextul european multi-religios, multi-

etnic şi multi-cultural; 

 aduce, prin programele religioase creştin-ortodoxe, o perspectivă pozitivă, luminată 

de credinţă şi speranţă asupra evenimentelor cotidiene ale societăţii. 

 Trinitas TV este necesar şi pentru a reflecta mai teologic şi spiritual diferite momente 

solemne din viaţa comunităţilor religioase şi din viaţa civilă (Ziua Eroilor, sărbători naţionale, 

evenimente europene, aspecte din viaţa comunităţilor româneşti de peste hotare, schimburi 

culturale etc.). 

 Trinitas TV nu doreşte concurenţă, ci cooperare cu Televiziunea Naţională, cu 

Ministerul Culturii şi Cultelor, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu 

Ministerul de Externe, cu Autoritatea Naţională pentru Turism şi cu alte televiziuni din ţară şi 

din străinătate, care au obiective convergente cu ale noastre339.  

 Lumea credinţei. Revistă lunară, care a apărut iniţial  în martie 2003, revistă numită 

în aceea perioadă  „Credinţa Ilustrată‖ (din care au apărut doar 3 numere: martie, aprilie, 

mai).   

       Era un „experiment‖ de presă cu totul nou: apariţia unei reviste color, în condiţii 

grafice ultramoderne, cu chipuri mari pe copertă, dar care vorbea despre credinţă. Adică 

despre lucruri interioare, foarte serioase, dar ambalată în mijloacele exterioare ale lumii 

moderne. Actualmente revista apare la fiecare întâi a lunii. 

        Între timp, în 2005 apărea pentru numai zece numere revista „Lumea Credinţei pentru 

copii‖. Coordonatorul proiectului a fost Leon Magdan, secondat de Victoriţa Novac.   

 O altă  publicaţie lunară, realizată tot cu o parte din oamenii de la redacţia Lumea 

Credinţei este  „Lumea Monahilor‖ care în iulie 2008 a împlinit un  an de apariţie. Echipa 

(Cristian Curte, redactor şef, Pr. Visarion Alexa, Mădălin Iacob şi colaboratorii) s-a 

profesionalizat rapid, ştiind să aducă la lumină pentru dumneavoastră, cititorii, cele mai 
                                                             
339 http://www.patriarhia.ro/ro/trinitas_tv.html, 12. 06. 2009, ora 20: 00. 

http://www.patriarhia.ro/ro/trinitas_tv.html
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importante sfaturi ortodoxe venite din mediul duhovnicesc al mânăstirilor. Revista apare la 

data de douazeci ale fiecărei luni340. 

 

19. Hotărârea Sfântului Sinod ca anul 2010 să fie un an omagial dedicat crezului 

ortodox 

  

 În data  de 18-19 iunie 2009, la Reşedinţa Patriarhală, sub preşedenţia Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române. Dintre hotărârile luate, menţionăm proclamarea anului 2010 în Patriarhia Română 

drept Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti în contextul aniversării 

anul viitor a 1685 de ani de la Sinod I Ecumenic de la Niceea (325-2010) şi a 125 de ani de la 

recunoaşterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885–2010)341 . 

 

 Concluzii: Un ecumenism responsabil 

        Ordinul dat de ministrul Culturii şi Cultelor nr. 2657 din 22.05.2003, ,,Organizaţia 

Martorii lui Iehova‖ a fost recunoscută ca un cult religios. Statutul acestei organizaţii spune: 

,,organizaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza Bibliei, respectând statutul său de organizare şi 

legile în vigoare ale României‖. Opinia publică, Biserica Ortodoxă şi celelalte culte 

recunoscute în România nu au protestat cu privire la acest ordin, martorii devenind primul 

grup religios care primeşte recunoaşterea ca şi cult de către stat după anul 1989. S-au 

organizat multe manifestări, pentru o mai bună colaborare între cultele şi asociaţiile din 

România (12 septembrie 2005 la Bucureşti a avut loc simpozionul internaţional ,,Libertatea 

religioasă în context românesc şi european‖)342. 

      Epoca de azi aduce noi provocări pentru Biserica Ortodoxă: 

 misonari, preoţi, laici nu trebuie să se izoleze, sa fie indiferenţi, ci să apere interesele 

societăţii; 

 învăţământul teologic nu trebuie să se implice pentru a fi în spiritul ecumenismului şi 

democraţiei; 

 identitatea eshatologică a Bisericii Ortodoxe trebuie redescoperită şi reafirmată; 

                                                             
340 http://www.lumea-credintei.ro/sct 1/pag 2/despre noi.html, 15.07.2009, ora 13:00. 
341 http://www.basilica.ro/ro/stiri/comunicat de presă hotararile luate de Sfantul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Romane in sedinta din 18 – 19 iunie 2009.html,  21.06.2009, ora 17:00. 
342 Radu Petre Mureşan , op. cit., pp.  587 - 590. 

http://www.lumea-credintei.ro/sct%201/pag%202/despre%20noi.html
http://www.basilica.ro/ro/stiri/comunicat%20de%20pres?%20hotararile%20luate%20de%20Sfantul%20Sinod%20al%20Bisericii%20Ortodoxe%20Romane%20in%20sedinta%20din%2018%20�%2019%20iunie%202009.html
http://www.basilica.ro/ro/stiri/comunicat%20de%20pres?%20hotararile%20luate%20de%20Sfantul%20Sinod%20al%20Bisericii%20Ortodoxe%20Romane%20in%20sedinta%20din%2018%20�%2019%20iunie%202009.html
http://www.basilica.ro/ro/stiri/comunicat%20de%20pres?%20hotararile%20luate%20de%20Sfantul%20Sinod%20al%20Bisericii%20Ortodoxe%20Romane%20in%20sedinta%20din%2018%20�%2019%20iunie%202009.html
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 misiunea Bisericii trebuie înţeleasă ca expresie a iubirii lui Dumnezeu faţă de toţi 

oamenii; 

 misiunea creştină presupune şi participarea la viaţa liturgică a Bisericii; 

 trebuie cunoscut de cât mai mulţi creştini ortodocşi felul şi manifestarea cultului 

martorilor; 

 s-au creat centre misionare la: Craiova, Cluj, Alba-Iulia, Târgovişte343. 

      Dată fiind amploarea fenomenului noilor mişcări religioase şi pseudo-religioase, 

Biserica trebuie să-i răspundă, în primul rând, pastoral şi totodată printr-o monitorizare 

consecventă a pericolului real pe care acestea îl reprezintă.  

           Comportamentul ei trebuie să fie mai degrabă unul de iubire compătimitoare în 

Hristos. Biserica lui Hristos nu-i priveşte pe adepţii acestor mişcări ca pe niste adversari 

incurabili, ci ca pe nişte fii ai lui Dumnezeu căzuţi în păcat. Tocmai de aceea, ea îşi propune 

ca, mai devreme sau mai târziu, să-i refacă părtaşi ai luminii şi iubirii lui. Biserica ar trebui să 

fie conştientă, în general, că ea nu poate reprezenta pentru oameni doar un semn al speranţei, 

ci să le şi ofere acestora temeiurile pentru această speranţă; ea trebuie să fie pregătită să-i 

ajute pe aceştia să-şi pună întrebări şi, în acelasi timp, să găsească şi răspunsurile la ele. 

           ,,Elementul esenţial în acest proces îl reprezintă Sfânta Scriptură si Tradiţia patristică 

şi filocalică. Experienţa creştinismului bimilenar demonstrează că aceasta este adevărata cale. 

De asemenea, mijloacele mass-media ar trebui sprijinite şi încurajate în acest demers‖
 344. 

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 

 

IZVOARE: 

 

Biblia sau Sfânta Scriptură. Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului 

Părinte Teoctist, Patriahul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, 

E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988  

Biblia sau Sfânta Scripură. Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, tipărită cu binecuvântarea Prea 

Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, versiune redactată şi 

adnotată de I.P.S Bartolomeu Anania, Arhiepsicopul Clujului, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (E.I.B.M.B.O.R.), Bucureşti, 2001  

                                                             
343 Ibidem, pp. 591 - 597. 
344  N. Achimescu, Noile Mişcări religioase, Ed. Limes, Cluj, 2002,  p. 300. 



ArsHistorica                                                                                Nr.1 Anul 1 

 

94 
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moral–religioase în învăţământul de stat  
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Watch Tower Bible and Tract  Society, 1992 

,, Să aducem argumente din Scripturi”, Watch Tower Bible and Tract  Society, 1989 
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1997. 
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Treziţi-Vă , iunie 2009 

Turnul de Veghere ,  ,,Un samaritean se dovedeşte a fi un semen bun”, 1 iulie 1998, p. 31 
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România , 20.06.2009, ora 21:00 

http://www.basilica.ro/ro/stiri/comunicat de presa hotararile luate de sfantul sinod al bisericii 
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Din scoarță în plastic 

Istoricul apariției și dezvoltării ambalajelor comerciale 
 

Maria Crângașu 
Facultatea de Litere 

Masterand în „Consultanță și Expertiză în Publicitate”, anul II  
Universitatea din București 

 

 

rice inovație își are propria istorie. Nevoia protecției și a siguranței hranei și 

a diferitelor obiecte pe care oamenii și le-au creat încă din cele mai vechi 

timpuri au determinat apariția primelor tehnici de ambalare. Dacă în urmă cu 

mii de ani opțiunile de împachetare erau destul de reduse, principalele 

materiale folosite fiind pieile de animale, scoarța materialelor și alte recipiente de proveniență 

vegetală, astăzi domeniul ambalajelor a devenit destul de dezvoltat din punct de vedere al 

materialelor, a tehnologiei de securizare, dar și a tehnicilor de design. La început, ambalajele 

au avut ca primă funcție protecția și prezervarea conținutului, urmând ca odată cu dezvoltarea 

comerțului rolul acestora să se diversifice.  

 

 Natura – sursă de inspirație 

 

Primele containere erau destinate depozitării diferitelor lichide precum apa sau 

laptele, dar și păstrării pe o durată mai mare de timp a cerealelor. Aceastea au apărut în urmă 

cu 12.000 de ani, urmând ca abia după 7000 de ani, în Orientul Îndepărtat să apară sticla345. 

Cu toate acestea, sticla nu reprezenta încă un material potrivit confecționării recipientelor, 

fiind utilizată doar pentru arta decorativă. Cu spirit mult mai practic s-au dovedit a fii 

egiptenii, care 4000 de ani mai târziu au realizat primele modele umile ale recipientelor pe 

care azi le numim borcane. Deși recipientele din sticlă păstrau în siguranță bunurile lichide, 

cât și pe cele solide, acestea erau destul de fragile și nu permiteau un transport sigur, cel mai 

adesea ducând la deteriorarea conținutului. Emblemele regale erau nelipsite de pe sticlele de 

vin sau lichior în secolele XVIII şi XIX, acesta fiind unul dintre începuturile creării unei 
                                                             
345 http://www.bagmanofcantley.co.uk/html/history_of_packaging.html, 2.01.2011 

http://www.bagmanofcantley.co.uk/html/history_of_packaging.html
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identităţi de marcă prin logo. Odată cu apariţia metalului şi a plasticului, sticla nu a mai fost 

utilizată pentru îmbuteliere. Cu toate acestea, şi azi produsele de o calitate superioară sunt 

stocate în ambalaje de sticlă pentru a-şi păstra mai bine culoarea şi aroma. 

Abia în Evul Mediu apar primele containere cu pereți groși, sub forma unor butoaie 

solide, ceea ce a crescut și rata de schimb și comerț la distanțe mai mari. Însă, cele mai mari 

schimbări radicale în sistemul de ambalare și inovații au apărut odată cu revoluția industriala 

a secolelor XVIII și XIX. Punctul culminant al cererii de recipiente solide și sigure a fost 

atins în momentul dezvoltării prelucrării metalului și a apariției conservei. 

În China, au apărut pentru prima dată ambalajele flexibile, confecţionate la început 

din scoarţă de dud şi apoi din hârtie. Tehnicile avansate de împachetare utilizate au ajuns în 

Anglia în 1310, de unde au început să fie răspândite şi în Europa. Apariția conservei în anul 

1810 are la bază o nevoie militară. Pe fondul unor războaie care consumau mult din resursele 

de hrană, era nevoie de o atentă păstrare a rezervelor militarilor trimiși pe frontul de luptă. 

Drept urmare, prin natura activității aveau nevoie de un recipient care sa le păstreze mâncarea 

timp îndelungat dar să fie de asemenea ușor de depozitat și transportat. Nicolas Appert este 

astfel cel care schimbă istoria tehnicilor de ambalare, construind baza pentru viitoarele 

prototipuri inovatoare de recipiente.  

 

 Revoluția Industrială și dezvoltarea tehnicilor de ambalare 

 

În 1844, apare maşina de confecţionat pungi din hârtie inventate de americanul 

Francis Wolle şi designul în clin, cu foale. În Europa, apare primul prototip de cutie de carton 

pentru cereale în 1817, cu aproape două sute de ani mai târziu din momentul în care chinezii 

creau prima cutie utilizând celuloza. La începutul secolului XX, cutiile şi lăzile confecţionate 

din lemn şi destinate transportului mărfurilor sunt înlocuite cu cutiile de carton.  

O altă invenție utilă este cutia de carton, creată în secolul XIX. Deși în China și în 

Egipt erau folosite derivate din celuloză pentru învelirea diverselor obiecte, încă de acum 

2000 de ani, cartonul reprezintă o inovație pentru Europa. Cutia de carton, o soluție mult mai 

ieftină, dar și mai flexibilă decât celelalte recipiente câștigă repede teren. Putând fii strânsă, 

apoi refolosită, de diferite mărimi, aceasta permitea o depozitare și un transport mult mai 

eficient. Ambalajele deja încep să cunoască o mai mare flexibilitate și se mulează din ce în ce 

mai mult pe caracteristicile produsului.  



ArsHistorica                                                                                Nr.1 Anul 1 

 

99 

 

Totuși materialul „vedetă‖ devine plasticul, primul care reușește să aducă în atenția 

consumatorilor un produs mai atractiv, ce poate fi vizualizat direct. Rezistența și flexibilitatea 

acestui tip de material a făcut ca în prezent aproape 90% dintre produsele existente pe piețele 

de consum să fie învelite în ambalaje de plastic, fapt care din păcate stârnește protestele 

militanților pentru un mediu curat și pentru o responsabilitate social corectă din partea 

companiilor producătoare de bunuri de consum. PET-ul, cel mai popular tip de ambalaj din 

plastic apare în 1941 și este inventat de Rex Whifield și James Dickson346. Coca-Cola este 

printre primele branduri care îmbuteliază celebra băutură în PET-uri tocmai datorită 

impermeabilității și rezistenței sale la șocuri. 

Dezvoltarea industriei sucurilor acidulate a condus la crearea unor cutii din metal 

extrem de rezistente la presiunea exercitată de acid. Anii ’40 dau startul apariției primelor 

ambalaje cu adevărat performante, dedicate unor produse perisabile precum laptele sau 

mâncarea refrigerată. Prima cutie de lapte îmbuteliat în sistem UHT apare în anul 1961 și 

oferă laptelui o durată mai mare de 30 de zile de păstrare fără a suferi deloc modificări 

negative la nivelul compoziției. 

 

 Canoane păstrate în timp 

 

Evoluția fabricării și designului ambalajelor a determinat apariția unor anumite 

canoane ce sunt și astfel respectate pentru diferite categorii de produse. Să luăm exemplul 

industriei de bere. Cele trei metode de îmbuteliere a berii sunt în sticlă, în cutie și mai nou în 

PET. În funcție de cele trei tipuri de ambalare vorbim și de tipuri diferite de consumatori și de 

percepții psihologice diferite. Consumatorii tradiționaliști vor alege cel mai adesea berea la 

sticlă, deoarece gustul este păstrat intact, pe când cutia din metal nu reușește să facă acest 

lucru. Apariția cutiei de bere este rezultatul dorinței producătorilor de a transporta mai ușor și 

mai sigur celebrul lichid auriu. Cu toate acestea, pentru câteva decenii îmbutelierea berii în 

cutii de metal a reprezentat o tehnică deficitară, multe dintre aceste cutii fiind adevărate 

„bombe‖ din cauza presiunii. Cu timpul, pereții cutiilor de metale au devenit mai flexibili și 

mai subțiri. Cu toate acestea, primele cutii de bere erau adevărate opera de artă, afișând 

motive ornamentale extreme de migăloase, plasate cel mai adesea în jurul logo-ului mărcii 

producătoare. 

                                                             
346 http://www.packagingtoday.com/introplasticexplosion.htm, 27.12.2010 

http://www.packagingtoday.com/introplasticexplosion.htm
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Nici în cazul altor categorii de produse regula nu se schimbă. Să luăm cazul 

dulciurilor pentru copii: bomboanele, ciocolata, acadelele. Culorile vii, designul jucăuș, 

imaginile cu chipuri vesele de copii sau de personaje simpatice inventate sunt strategii 

vizuale de branding ce se regăsesc și pe ambalajele produselor de astăzi. Surprinzător este 

faptul că, abia la jumătatea secolului al XIX-lea, producătorii de bunuri de consum au realizat 

importanța atașării numelui sau a logo-ului pe toate materialele de ambalare a produselor lor. 

Odată cu dezvoltarea tehnicilor de realizare a ambalajelor pentru produsele de pe piețele de 

consum s-au creat și legislații speciale. Astfel, este obligatorie afișarea informațiilor privind 

conținutul, cantitatea și ingredientele folosite pe ambalaje pentru siguranța consumatorilor. 

Cu timpul, acestor informații de bază le-au fost atașate și alte elemente de promovare a 

identității vizuale a brandului și nu numai: sugetii de prezentare, slogan, sfaturi utile 

consumatorilor (idei de rețete, idei pentru o nutriție sănătoasă), valori nutriționale, texte și 

însemne promoționale. 

Odată cu secolul XX, atenția designerilor se îndreaptă spre realizarea unor ambalaje 

care să atargă atenția în spațiul de vânzare. Competiția era în continuă creștere, iar fiecare 

marcă trebuie să se diferențieze din punct de vedere al designului. Multe dintre strategiile de 

branding și comunicare au început să fie realizate la nivelul amabalajului, deoarece produsele 

încep să capete propria lor personalitate și nu mai sunt vândute în sistem vrac (produsele erau 

cel mai adesea cântărite în fața cumpărătorilor și mai apoi oferite în pungi de hârtie sau din 

material textil, ce nu purtau însemnele niciunui brand de cele mai multe ori). Personalitatea 

mărcii începe astfel să fie proiectată la nivelul ambalajului. 

 Privind evoluția lentă, dar complexă a tehnicilor de ambalare, observăm astăzi că 

ambalajul a devenit cartea de vizită a produsului, ce așteaptă ―cuminte, dar sclipitor‖ pe 

rafturile supermarketurilor. Nu ne rămâne decât să asistăm la această paradă plină de culoare 

și concepte din ce în ce mai inovatoare și să ne supunem farmecului publicității. 
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Câteva considerații privind organizarea depozitului de fotografii 
 

Ana Iacob (Rădoi) 
Conservator la Muzeul Municipiului Bucureşti 

Facultatea de Istorie, Anul II, ZI 
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 

 

unurile culturale pe suport de hârtie, categorie în care sunt incluse şi fotografiile, fac 

parte dintre obiectele cele mai sensibile, datorită diverşilor factori de deteriorare. 

Microvegetaţia, agenţii de degradare de origine animală, cei fizici sau chimici, le pot 

înrăutăţi grav, sau cu consecinţe mai puţin vizibile, starea de conservare. Fotografiile  

se pot deprecia lent, în timp, sau imediat, prin aranjare şi manipulare necorespunzătoare, iluminat 

excesiv, valori extreme şi fluctuaţii ale temperaturii şi umidităţii relative, sub acţiunea diferitelor 

microorganisme, a prezenţei prafului şi a altor impurităţi, 

precum şi în urma reacţiilor chimice generate de 

contactul direct al acestora cu alte obiecte sau materiale.  

Un alt fenomen, care poate duce la distrugerea rapidă, 

definitivă şi ireversibilă a bunurilor culturale pe suport de 

hârtie, este incendiul. Nu în ultimul caz, pierderea 

definitivă din patrimoniu, atât a fotografiilor cât şi a 

oricărui obiect muzeal, poate fi cauzată de sustragerea 

sau substituirea acestora. 

 O importanţă fundamentală în conservarea 

colecţiei de fotografii, în vederea prevenirii distrugerilor de orice natură, o are modul de păstrare a 

acestora în depozit. 

 Amplasarea într-un spaţiu de depozitare amenajat conform normelor de conservare, dispunerea 

spatială corespunzătoare, existenţa unor instrumente de evidenţă amănunţit întocmite, menţinerea 

permanentă a stabilităţii microclimatice, curăţenia, aerisirea, ignifugarea modulelor de depozitare, 

pentru a le proteja contra acţiunii focului, dar şi amplasarea instalaţiilor de prevenire şi combatere a 

furturilor, ajută la păstrarea fotografiilor timp îndelungat într-o formă cât mai apropiată de starea iniţială 

a acestora şi împiedică dispariţia lor. 
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 Organizarea depozitului de fotografii a Muzeului Municipiului Bucureşti a început cu 

proiectarea amplasării colecţiei într-un spaţiu dat, prin studierea parametrilor dimensionali şi funcţionali 

ai mobilierului. 

 Amplasarea obiectelor s-a făcut diferenţiat, potrivit materialelor din componenţa acestora (mai 

ales în cazul fotografiilor înrămate, cu şi fără geam), tipului morfologic şi  formatului corespunzător 

pentru fiecare grupă de dimensiuni. 

 La stabilirea tipului morfologic s-a ţinut seama, nu numai de forma obiectului propriu-zis, ci şi 

de restul caracteristicilor care au impus găsirea unor soluţii specifice de aşezare a obiectelor şi a 

modului de depozitare cum ar fi pentru fotografiile cuprinse în albume, mape, paspartuuri, colaje etc. 

 Folosirea integrală şi raţională a spaţiului destinat depozitării  a implicat parcurgerea 

următoarelor etape: determinarea tipului morfologic; stabilirea formatelor, conform dimensiunilor 

fotografiilor; precizarea modului de aşezare a fotografiilor, respectiv poziţia lor în raport cu structura 

modulului de depozitare; felul în care se asigură accesul la obiecte;  numărul fotografiilor care se 

aşează într-o unitate de mobilier. 

 Aşezarea fotografiilor s-a efectuat respectând formatele 

alcătuite, în spaţii închise (cutii, mape, sertare, rafturi) protejate 

împotriva depunerilor de impurităţi şi expunerii la lumină, 

asigurându-li-se stabilitatea fizică necesară evitării evenimentelor 

neprevăzute care ar putea duce la avarierea lor, precum şi o stare 

de repaus complet. 

 Densitatea, reprezentată de cantitatea de fotografii 

cuprinse într-o unitate de depozitare, a fost stabilită astfel încât să 

permită accesul la oricare dintre piesele plasate în acelaşi modul fără să afecteze starea celorlalte; iar 

într-o subunitate, cum sunt cutiile sau mapele,  ţinând seama de forţa de apăsare pe care o exercită, prin 

suprapunere, fotografiile de deasupra peste cele situate la baza modulului de stocare. 

 Fotografiile aşezate în acelaşi modul au fost separate în plicuri, sau cu foiţă de hârtie neacidă, 

pentru a se elimina contactul fizic dintre ele şi, respectiv, reacţiile chimice determinate de compoziţia 

hârtiei protectoare.  

 Pentru a se putea ajunge uşor, şi în condiţii de securitate -atât pentru personalul responsabil cu 

conservarea, dar mai ales pentru bunurile de patrimoniu- la fotografiile plasate în partea superioară a 

modulelor de depozitare, s-au achiziţionat mijloace de acces stabile, care nu se pot clătina sau răsturna, 

favorizând căderea şi respectiv periclitând integritatea obiectelor . 
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 După efectuarea inventarului de colecţie, concomitent cu situarea fotografiilor în dulapuri, s-au 

întocmit liste separate, care  conţin datele de identificare, pentru oricare modul constituit, dar şi un opis 

general pentru fiecare dulap, în vederea  regăsirii facile a informaţiei purtată de  obiecte. 

 S-a efectuat apoi codificarea, prin notarea modulelor cu cifre arabe şi a dulapurilor cu cifre 

romane. Pe module s-au aplicat etichete pe care s-au inscripţionat numerele de inventar, cel mai mic şi 

cel mai mare, al fotografiilor conţinute. 

 Dintre instrumentele necesare activităţii de conservare şi gestionare a colecţiei de fotografii 

face parte şi registrul de colecţie, alcătuit în urma înscrierii obiectelor în ordine crescătoare a numărului 

de inventar general, cuprinzând totalitatea informaţiilor analitice şi a atributelor semnificative privind 

identificarea şi regăsirea rapidă pe teren a oricărei fotografii, nu numai pentru un control gestionar, dar 

şi pentru recunoaşterea referinţelor cu valoare ştiinţifică. Alcătuirea unei evidenţe computerizate a 

întregii colecţii de fotografii, sub forma unui catalog topografic, reduce considerabil timpul de 

recunoaştere a unei fotografii, sau a unui lot intreg. 

 Fişele de conservare, de asemenea, reprezintă instrumente de lucru indispensabile activităţii de 

evidenţă şi păstrare a patrimoniului muzeal. Pentru colecţia de 

fotografii, acestea s-au întocmit pe baza fişelor analitice alcătuite 

de către muzeografii specializaţi, pentru fiecare fotografie, 

conţinind câte o fotocopie a piesei originale, şi toate informaţiile 

cunoscute despre aceasta (autor, datare, dimensiuni, valoare, 

descriere, stare de conservare, anamneza obiectului etc.), inclusiv 

schimbările survenite în starea de sănătate a obiectelor fişate.  

 Păstrarea fotografiilor constituie o sarcină deosebit de 

importantă, care ridică probleme deosebite. Condiţiile 

microclimatice necorespunzătoare acţionează negativ asupra 

stării lor de sănătate, determinând  procese complexe în cursul 

cărora deteriorarea este progresivă şi poate fi iremediabilă.  În 

evaluarea efectelor acestor procese trebuie consideraţi ca relevanţi urmatorii factori: instabilitatea 

chimica a materialelor constitutive, dar şi  implicarea în procesele chimice de deteriorare a reziduurilor 

procesuale, adică a rămăşiţelor neeliminate ale substanţelor cu care au fost procesate fotografiile în 

timpul operaţiilor de fixare a imaginilor. Substanţele folosite la fixare atacă imaginea făcând-o maronie 

şi apoi descompunând-o. Compuşii de argint reţinuti într-o fotografie se manifestă în zonele albe ale 

fotografiei ca nişte pete galbene maronii, care în timp se închid la culoare.  
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 Descompunerea materialelor fotosensibile avansează proporţional cu creşterea umiditătii 

relative şi a temperaturii. Orice valoare de temperatură cuprinsă între 1-18ºC este prielnică, cu condiţia 

ca aceasta să fie relativ constantă şi corelată cu valorile umidităţii relative. 

 Valori ale umidităţii relative (adică a cantităţii de umezeală conţinută în aer, în raport cu 

cantitatea maximă care poate fi cuprinsă în teorie) de peste 70%, pot determina apariţia mucegaiului. 

Emulsia de gelatină, dar şi suportul de carton al fotografiilor, constituie o materie nutritivă pentru 

stratul de ciuperci saprofite sau parazite care se pot dezvolta pe suprafaţa obiectelor. 

 Cât priveşte degradarea fotochimică, aceasta poate fi redusă ţinând seama în permanenţă de 

calitatea spectrală a surselor de iluminat, de intensitatea luminoasă, şi de timpul de expunere a 

fotografiilor la lumină. Nivelul iluminării bunurilor de natură organică se reglează potrivit cu gradul lor 

de sensibilitate la degradarea fotochimica. Astfel, pentru fotografii nivelul corespunzător este de 50-80 

lucşi. 

 În cazul operaţiilor de transport, ambalarea fotografiilor trebuie concepută astfel încât să se 

asigure protecţia deplină a acestora împotriva următorilor factori de risc: variaţiile microclimatice (în 

special fluctuaţiile umidităţii relative), pătrunderea lichidelor, şocurile şi trepidaţiile, degradările 

mecanice. 

 Ambalajul trebuie să fie confecţionat din materiale rigide şi rezistente, pentru a preveni 

deteriorările mecanice provocate de factorii externi; să fie etanş şi impermeabil; să fie inert din punct de 

vedere chimic; să conţină o anumită cantitate de produs folosit ca absorbant, respectiv silicagel 

precondiţionat la o umiditate relativă de 55-60%. 

 Responsabilitatea păstrării patrimoniului revine tuturor lucrătorilor din muzeu, însă asigurarea 

condiţiilor necesare pentru menţinerea bunurilor într-o stare cât mai bună de sănătate impune prezenţa 

conservatorilor de colecţie specializaţi în problemele conservării patrimoniului. 
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Instrucţiuni pentru autori 
 

Rugăm colaboratorii să respecte următoarele norme de redactare: 

 

1. Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii în care este redactat articolul. 

2. Articolul trebuie redactat cu caractere de 12 Times New Roman şi spaţiere la un rând  şi 

jumătate distanţă. 

3.  Notele de subsol trebuie scrise cu caractere de 10 Times New Roman la un rând distanţă. 

4. Fiecare notă se încheie cu punct. 

5. Semnele de punctuaţie  nu vor fi precedate de spaţiu, dar vor fi urmate de spaţiu. 

6. Ghilimelele vor fi „…‖. 

7. După ghilimelele şi parantezele de deschidere/ închidere nu se introduce spaţiu. 

8. Trebuie respectată diferenţa între cratimă (-), linie de pauză (–) şi linie de dialog (—). 

9. Indicaţiile în latină (ibidem, op. cit., passim, cf, apud  etc.): cu italice. 

10. Numai italicele se folosesc pentru sublinieri în text (nu underline). 

11. În toată lucrarea se va folosi numai sistemul ortografic cu „â― şi „sunt―. 

12. Setarea paginii (page setup): 

sus (top), jos (bottom): 2,5cm   

stânga (left): 2,5cm;  dreapta (right): 2,5cm  

13.  Titlul trebuie scris cu caractere de 14, bold 

14. În dreapta, sub titlu va apare: numele autorului scris cu caractere de 12, minuscule, bold. 

15. După nume se va trece calitatea autorului , instituţia de provenienţă. 

16. Materialul ce va fi trimis poate fi atât în limba română cu rezumat într-o  limba  de 

circulaţie internaţională şi cuvinte cheie. 

17. Cu excepţia titlului, textul şi notele de subsol din cuprinsul materialului se culeg cu literă 

obişnuită, iar, când este cazul cu literă cursivă/italică. 

18. Nu se acceptă lucrările culese fără diacritice. 

19.  Toate lucrările citate se indică numai în notele de subsol. Materialele au bibliografia 

trecută la sfârşitul acestora. Bibliografia este organizată în ordinea alfabetică a numelor 

autorilor.  Referinţele bibliografice au următoarea formă: autor, titlu (italic), editura, locul, 
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anul, pagina.  Cuvintele pagina şi paginile pot fi abreviate p./pp. Se precizează autorul şi 

titlul articolului în cazul citării unui articol de pe Internet, ultima accesare şi pagina web unde 

poate fi accesat 

20. Imaginile sunt însoţite de referinţa bibliografică. 

21.  Notele de subsol se numerotează în continuare (iar nu începând cu nota 1 la fiecare 

pagină). 

22. Listă de abrevieri. 

23.  Colaboratorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor. Răspunderea 

pentru conţinutul articolelor publicate revine în totalitate autorilor. 
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