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Cuvânt înainte 

Trecutul este ca o lampă aşezată la 
intrarea viitorului, ca să risipească 
în parte întunericul ce-l acoperă. 

FELICITE LAMERMAIS 
 
 

 
 

roblema rela iei dintre Biseric  şi Stat este una 
cât se poate de complex  şi de actual . 

Dac  în perioada de început a Bisericii raporturile 
ei cu Imperiul Roman erau relativ simple, în sensul c  atât 
timp cât credincioşilor nu li se cerea s -şi abjure credin a şi 
s  jertfeasc  idolilor, ei erau supuşi Imperiului, respec-
tându-i legile ce nu contraveneau înv turii creştine, 
odat  cu anul 313 şi cu domnia lui Constantin cel Mare, 
rela iile devin ceva mai complexe. 

De acum înainte Biserica, prin ierarhii ei, cap t  şi atri-
bu ii în sfera de ac iune a statului (juridice), iar împ ratul 
sau conduc torul statului prin ungerea de c tre patriarh, 
devine reprezentatul divinit ii pe p mânt (nu ca despo ii 
asiatici sau faraonii egipteni ce erau v zu i ca întrup ri ale 
zeilor), rolul s u fiind acela de a proteja şi ajuta 
Biserica în misiunea ei de r spândire a Evangheliei pe 
întreg p mântul. 

Secolul al Vl-lea va aduce, ceea ce va deveni în 
istoria ulterioar  idealul de organizare Biseric -Stat, 
simfonia justinian . Aceast  simfonie este o împreun  

P
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lucrare a Bisericii cu Statul în perspectiv  eshatologic , şi 
anume realizarea scopului ultim al omului – mântuirea. 

Secolele urm toare vor fi marcate de momente de criz  
în raporturile dintre cele dou , îns  f r  a fi deteriorate 
iremediabil. Aici poate fi amintit  criza iconoclast , pentru 
partea de r s rit a Europei şi provinciile asiatice ale 
Imperiului Bizantin, în care puterea imperial  a încercat s  
impun  prin for  Bisericii o doctrin  eretic ; iar pentru 
apusul Europei cearta pentru învestitur , în care Biserica 
(cea romano-catolic ) prin Pap  a încercat s -şi impun  
domina ia asupra puterii seculare. 

Începând cu Revolu ia francez  de la 1789 şi cu epoca 
luminilor, rela iile Biserie -Stat au fost grav afectate, 
existând o fractur  între cele dou  institu ii, pentru început 
în vestul Europei, pentru ca mai apoi, în secolele urm oare, 
aceasta s  fie transplantat  şi în r s ritul continentului. 
ceast  problem  a fost complicat  şi agravat  de apari ia 
curentului seculariz rii. 

De la aceast  dat  şi pân  în ziua de ast zi Europa 
încearc  s  g seasc  o rezolvare a acestei chestiuni. Azi, 
nici în cadrul Uniunii Europene statele nu au ajuns la un 
r spuns comun: separare complet  Biseric -Stat (Fran a), 
sau diferite grade de colaborare între cele dou  (Belgia, 
statul prin Constitu ie acord  salarizarea integral  a cle-
ricilor cultelor recunoscute; Grecia şi Portugalia, în care 
exist  religii de stat: Biserica Ortodox , respectiv Biserica 
Catolic ), Tocmai datorit  complexit ii acestor raporturi este 
recunoscut dreptul fiec rui stat de a gestiona aceast  
problem  în manier  proprie, inând cont de tradi iile 
specifice. În România Statul sprijin  financiar Biserica şi 
cultele recunoscute prin lege. 

Dup  aceast  scurt  trecere în revist  a istoriei rela iilor 
dintre Biseric  şi Stat, vom în elege mai bine şi vom situa 
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corect demersul P rintelui Protosinghel Ghenadie Ponea, de 
prezentare a situa iei şi rolului Bisericii Ortodoxe Române din 

ara Româneasc  (cu concentrare mai ales pe zona Olteniei) 
în prima jum tate al veacului al XlX-lea. Ce altceva este 
aceast  lucrare, decât o nou  şi alt  încercare de limpezire a 
unei situa ii ce îşi caut  înc  rezolvarea? C ci, dup  cum 
spune şi moto-ul ales pentru cuvântul Nostru introductiv: 
trecutul este o lamp  ce ne poate lumina viitorul, dându-ne 
r spunsurile pe care le c ut m. 

Trebuie remarcat faptul c  autorul şi-a ales spre cercetare 
o perioad  extrem de fr mântat  din istoria poporului nostru. 
Prima jum tate a secolului al XlX-lea este una dintre cele mai 
bogate în evenimente, evenimente ce au culminat cu unirea 
de la 24 ianuarie 1859 a celor dou  provincii româneşti: ara 
Româneasc  şi Moldova. În aceast  perioad  pe plan politic 
au loc Revolu iile de la 1821 şi 1848, sunt reinstalare dom-
niile p mântene, se iau primele m suri de modernizare a 
Statului prin adoptarea Regulamentului organic (1831). În 
plan religios se încearc  şi se reuşeşte înlocuirea ierarhilor 
greci cu ierarhi autohtoni, se pune pentru prima dat  pro-
blema m n stirilor închinate, este perioada de maxim  acti-
vitate a doi dintre marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe 
Române, pe care posteritatea i-a num rat în rândul 
Sfin ilor: Sfântul Calinic de la Cernica şi Sfântul Grigorie IV 
Dasc lul. 

Un lucru ce trebuie semnalat în lucrarea de fa  este 
prezentarea (cu nume şi o scurt  schi  biografic ) a unor preo i 
care au participat activ la Revolu ia lui Tudor Vladimirescu şi la 
cea de la 1848, precum şi la mişcarea unionist  şi în final la 
Unirea Principatelor. Aceast  list  ar necesita o îmbog ire 
şi prin includerea unor slujitori ai altarelor din întreaga ar  
Româneasc , nu numai din jude ele Olteniei. 
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Toate aceste lucruri ne fac s  credem şi s  sper m c  lucra-
rea p rintelui se va constitui într-un element util celor ce vor 
s  studieze trecutul pentru a în elege viitorul. 

 
 
 

 GALACTION 
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului 
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Îndemn ... 

 
e obişnuieşte, şi e bine aşa, ca orice îndemn la 
citirea unei c r i s  fie f cut de cineva cu preo-
cup ri şi ştiin  înrudite. Nu este îns  (prea) 

r u nici s  atrag  luarea aminte un cititor, doar un cititor, 
acesta cu avantajul de a fi luat seam  de carte ceva mai 
înainte ca aceasta s  vad , cum se spune, lumina tiparului. 

Chiar dac  şi eu fac un fel de istorie, numai c  în ordinea 
unei anumite forme a culturii, fa  cu o scriere privitoare 
la biserica ortodox  în via a poporului român, nu m  
socotesc decât un cititor cu un ceas mai devreme decât 
aceia c rora le-o recomand. 

P rintele Ghenadie, exarhul Episcopiei Alexandriei şi 
Teleormanului, reface o secven  din istoria bisericii 
(1821-1859), mai apropiat  de timpul nostru, dar prin 
aceasta nu şi mai bine cunoscut . Se întâmpl  uneori ca 
evenimentele care abia au intrat în „orizontul de aşteptare“ 
al istoriei s  fie, s  poat  fi mai pu in desluşite în esen-
ialitatea lor. Nu este o regul , este posibil ca secolul al 

XlX-lea s  fie perceput cât de exact se poate de istoricii 
specializa i în materie. Şi aşa îns , o reevaluare, adic  o 
nou  hermeneutic , nu este f r  de folos, istoria (istorie 
real ) fiind asemenea „operei“, deschis  şi astfel sus-
ceptibil  de noi desluşiri, în func ie de situare şi de 
inten ionalitate. Cum orice „lectur “ este în vederea a 
ceva şi aceea a istoriei reale (a istoriei unu, pentru a o 
deosebi de istoria doi, scris ) pare a fi supravegheat , 
chiar condus , de inten ionalitate, în genere nu scriem 
istoria nici pentru ceea ce este trecut, în sine, nici ca o 
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