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Din corespondenţa arhimandritului Iuliu Scriban cu 
arhiereul Arsenie Stadniţki păstrată la Moscova*** 
 
 
 
 
Unul dintre descendenţii de seamă ai familiei Scriban din Moldova 

veacului al XIX-lea a fost viitorul arhimandrit Iuliu Scriban. Viaţa şi activitatea sa 
sunt bine cunoscute datorită faptului că, de-a lungul vremii, mai mulţi clerici şi 
cercetători ai trecutului s-au aplecat asupra studierii personalităţii şi operei sale1, de 
aceea nu vom insista asupra acestor aspecte. Până la momentul corespondenţei pe 
care o publicăm aici, Iulius (căci aşa se numea din botez) Scriban a urmat şcoala 
primară şi gimnazială în oraşul său natal, Galaţi (unde venise pe lume la 31 mai 
18782), după care s-a înscris la cursurile seminarului din aceeaşi localitate (1890-
1893), de unde s-a transferat la Iaşi (1893-1898). Şi-a continuat studiile de profil la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti (1898-1902; licenţa şi-a susţinut-o un an mai 
târziu); a fost coleg de facultate cu Grigore Pişculescu – Gala Galaction. Ar fi dorit 

 
* Cercet., doctor în Istorie, Institutul de Studii Slave din Moscova, Academia de Științe a Federației 
Ruse; zhurslav@gmail.com. 
** Lect. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; 
augustingurita@yahoo.com. 
*** Această lucrare este realizată cu sprijinul unui grant oferit de Ministerul Cercetării, Inovării şi 
Digitalizării, UEFISCDI-CNCS, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0863. 
1 Vasile Vasilache, O figură a Bisericii, în MM, XII (1938), nr. 7-8, p. 229-237; Teodor Manolache, 
Arhimandritul Iuliu Scriban, în BOR, LXVII (1949), nr. 3-4, p. 69-72; Grigore Cristescu, Părintele 
Arhimandrit Iuliu Scriban, în GB, VIII (1949), nr. 1-2, p. 76-85; Gabriel Popescu, Arhimandritul 
profesor Iuliu Scriban la 25 de ani de la moartea sa, în ST, seria a II-a, XXV (1974), nr. 5-6, p. 64-73; 
I. Costantinescu, Arhimandritul Iuliu Scriban (1878-1949), în ST, XXVII (1976), nr. 7-10, p. 734-743; 
Gheorghe Cunescu, Arhimandritul mitrofor Iuliu Scriban, apărător al Ortodoxiei româneşti – 
mărturie de recunoştinţă, în MO, XXXVIII (1986), nr. 5-6, p. 87-103; Alexandru Stănciulescu-Bârda, 
Contribuţii privind activitatea şi bibliografia lui Iuliu Scriban, în MO, XXXVIII, XLII (1990), nr. 4-6, 
p. 154-162; Mircea Păcurariu, Iuliu Scriban, în Dicţionarul teologilor români, ediţia a doua, revăzută 
şi întregită, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 432-435, s.v.; Ovidiu Rus, Arhimandritul Iuliu 
Scriban si Oastea Domnului, Sibiu, „Oastea Domnului”, 2016, 238 p.; Adrian Duţuc, Arhimandritul 
Iuliu Scriban. Teolog, pedagog, filozof, Iaşi, Editura „Vasiliana ’98”, 2019, 320 p. (o monografie 
bazată pe teza de doctorat a autorului). 
2 Iulius Scriban a fost fiul poetului şi publicistului Romulus Scriban, care era, la rândul lui, nepot de 
frate al arhiereilor Neofit şi Filaret. Fratele mai mare al viitorului arhimandrit a fost lingvistul August 
Scriban (1872-1950). 
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să meargă la studii la Kiev, după modelul altor membri ai familiei sale, însă a intrat 
în viaţa călugărească, continuându-şi pregătirea în Occident, la Strassbourg şi 
Heidelberg (la facultăţile de Teologie Catolică şi Protestantă şi, respectiv, la cea de 
Filosofie), fiind, în acelaşi timp, slujitor al Capelei Sturdza din Baden-Baden (trei 
dintre scrisorile din anexă sunt trimise din această localitate3), dependentă canonic 
de Mitropolia Moldovei, în perioada 1904-19094. Din Germania, nu s-a mai întors 
în eparhia Iaşilor, ci la Bucureşti, în locul său fiind numit preotul Cicerone 
Iordăchescu. Îmbiat de mitropolitul primat Athanasie Mironescu, Iuliu Scriban a 
acceptat propunerea de a fi director al Seminarului „Central” din capitală; pe de 
altă parte, se gândea că va deveni, cândva, arhiereu5, dorinţă care i-a fost de mai 
bine de zece ori neîndeplinită6. Viaţa şi activitatea sa au fost marcate, pe alocuri, de 
tensiuni, fiind unul dintre cei mai pregătiţi polemişti din sânul Bisericii Ortodoxe 
Române, unele atitudini împiedicându-l să promoveze în ierarhia superioară. S-a 
evidenţiat prin profunzimea predicilor, erudiţie, polivalenţă şi o bună cunoaştere a 
lumii creştine europene, aceasta din urmă adâncind-o în perioada studiilor în 
străinătate şi prin cercetarea unor volume şi reviste de specialitate, catolice, 
anglicane, protestante sau ortodoxe. Multe dintre evenimentele petrecute în sânul 
confesiunilor creştine au fost relatate de neobositul arhimandrit, fiind publicate în 
periodicele (în special bisericeşti) din Regat şi din Transilvania. Spiritul său critic 
şi atitudinile foarte tăioase l-au caracterizat, el fiind inclusiv un critic al membrilor 
Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, precum şi al inculturii şi nepăsării clerului, 
o parte dintre textele sale fiind semnate cu pseudonim, aşa cum mărturiseşte 
inclusiv într-una dintre scrisorile pe care le publicăm aici7. Tot în aceste scrisori, se 
va putea observa atitudinea foarte tranşantă faţă de problemele reale ale Bisericii, 
precum şi viziunea sa ecleziologică.  

Conexiunile sale cu lumea ortodoxă rusă s-au închegat în perioada studiilor 
şi, mai ales, în timpul şederii la Baden-Baden. Legase o prietenie cu Visarion Puiu, 
cel care a studiat la Kiev, cu slujitori ai comunităţilor ruse din Europa şi din 
Imperiul Rus. În urma votării „Legii clerului mirean”, în 1906, capela Sturdza a 
trecut, pentru scurtă vreme, sub jurisdicţia mitropolitului primat al României, dar 
aceasta nu i-a afectat activitatea într-un oraş în care se simţea excelent, mai ales în 
privinţa posibilităţilor de a-şi continua studiile8.  

În 1909, Iuliu Scriban a demisionat, trimiţând cererea mitropolitului Pimen. 
Ajuns în Bucureşti, acesta va fi instalat în postul de director al Seminarului 

 
3 Vezi Anexe, nr. I-III. 
4 Înainte de a fi trimis la Baden-Baden, a fost hirotesit protosinghel de către mitropolitul Partenie 
Clinceni, cel care îl hirotonise diacon şi preot. În 1906, a primit şi hirotesia întru arhimandrit (Adrian 
Duţuc, op. cit., p. 98). 
5 Ibidem, p. 104.  
6 A candidat pentru a fi episcop vicar, titular sau mitropolit în mai multe eparhii din ţară şi din 
străinătate, în perioada 1913-1939, însă nu a fost ales niciodată (ibidem, p. 99-103). 
7 Anexe, nr. IV. 
8 G[omoiu], Trei tineri teologi în clerul monahal, în BOR, XXIX (1905), nr. 3, p. 340. Ceilalţi doi sunt 
Victor (Visarion) Puiu şi Bartolomeu Stănescu, ambii ajunşi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. 
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„Central”, fiind primit cu foarte mult entuziasm şi cu multe speranţe9. Din noua 
poziţie, el a continuat corespondenţa cu prietenii şi colegii săi, între care Visarion 
Puiu sau Arhiepiscopul Arsenie, care se afla la Pskov10. Aceasta este 
corespondenţa pe care o anexăm acestor câteva rânduri, respectiv şase scrisori 
trimise de Iuliu Scriban lui Arsenie Stadniţki, păstrate la Moscova. Asupra acestei 
arhive a arhiereului rus a atras atenţia acum aproape trei decenii Vladislav I. 
Grossul, cel care a prezentat fondul de la Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse11 
(Государственный Aрхив Российской Федерации). Fondul de arhivă personală a 
lui Arsenie Stadniţki cuprinde 556 de dosare, care conţin documente datate până la 
192212. 

Arsenie Stadniţki s-a născut în apropiere de Hotin, la Comarovo, la 
22 ianuarie 1862, din tată ucrainean (probabil) şi mamă româncă (ştia destul de 
bine limba română). Tatăl era preot, iar mama provenea, de asemenea, dintr-o 
veche familie clericală. Numele lui la botez a fost Auxentie (Avksenti). După ce a 
absolvit cursurile seminarului teologic la Chişinău devine profesor la Edineţ13, 
unde a predat un an, iar în 1881 va fi înmatriculat la Academia Teologică din Kiev. 
După cei patru ani de studiu, a revenit la Chişinău, unde a fost profesor de limba 
greacă şi, vreme de şase ani, şi de cântare bisericească, la Seminarul Teologic; din 
1892, a trecut la catedra de teologie dogmatică14. După cum bine se cunoaşte, 
Arsenie Stadniţki a fost preocupat de istoria Bisericii Ortodoxe din spaţiul 
românesc. După ce a primit titlul de magistru în teologie cu o disertaţie despre 
mitropolitul şi exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni15, şi-a pregătit şi susţinut teza de 
doctorat dedicată istoriei Bisericii din Moldova, care avea să fie tipărită la Sankt 
Petersburg, în 190416. Intrat în monahism în 1895, urcă pe treptele slujirii Bisericii 
şi îndeplineşte mai multe ascultări, pe plan ştiinţific, didactic şi administrativ 
(rector al Seminarului teologic din Novgorod, egumen al mănăstirii Sfântul 

 
9 Serbarea Seminarului „Central”, în BOR, nr. 2, (1909), p. 195-207. 
10 Anexe, nr. IV-VI. 
11 V. I. Grossul, Arhiva mitropolitului Arsenie Stadniţki ca sursă pentru istoria Bisericilor Ortodoxe 
Rusă şi Română, în AIIX, XXXI (1994), p. 577-593. Corespondenţa a fost semnalată, ulterior, şi de 
Virgil Cândea, în Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti şi izvoare despre români în 
colecţii din străinătate, serie nouă, vol. IV: Polonia-Rusia, editori coordonatori: Ioana Feodorov şi 
Andrei Timotin, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012, p. 151, nr. 46. 
12 V. I. Grossul, op. cit., p. 578. 
13 Tatiana Varta, Mitropolitul Arsenie [Stadniţchi] – viaţa şi opera. 150 de ani de la naştere, în RIM, 
nr. 1 (89), (2012), p. 103. 
14 V. I. Grossul, op. cit., p. 583. 
15 А. Стадницкий, Гавриил Бэнулеску-Бодони, екзарх молдо-валaхийский (1808-1812) и 
Митрополит Кишиневский (1813-1821), Chişinău, 1894; V. şi Arsenij Stadnickij, Viaţa şi nevoinţele 
Înalt Prea Sfinţitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, Exarh al Moldovei şi Valahiei (1808-1812), Mitropolit 
al Chişinăului şi Hotinului (1813-1821), Kiev, Chişinău, Editura Lumina lui Hristos, 2013. 
16 А. Стадницкий, Исследования и монографии по истории Молдавской Церкви, 
Санкт-Петербург, 1904, 583 p. Mai sunt şi alte lucrări dedicate situaţiei Bisericii Ortodoxe din 
spaţiul românesc, dar nu le mai înşiruim aici, subiectul fiind destul de bine cunoscut. O excelentă fişă 
bio-bibliografică a fost alcătuită de ieromonahul Fotie Neceporenko, pentru Enciclopedia Ortodoxă a 
Bisericii Ruse (vezi pravenc.ru/text/76250.html). 
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Antonie din Novgorod, inspector şi, apoi, rector al Academiei Teologice din 
Moscova). A fost hirotonit episcop de Volokolamsk, vicar al eparhiei Moscovei, la 
28 februarie 1898, în catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, iar în 1903 este 
transferat ca episcop de Pskov, unde va sta şapte ani, până în 1910, când este 
ridicat în demnitatea de arhiepiscop de Novgorod, eparhie ridicată, în 1917, la 
rangul de mitropolie. Acuzat de activitate antirevoluţionară, a fost arestat, judecat 
şi condamnat cu suspendare, apoi exilat în zona Arhanghelsk17 şi iarăşi arestat 
temporar, de mai multe ori, între 1922 şi 1924, an în care a fost eliberat şi iarăşi 
închis şi trimis în Aşhabad şi Taşkent18. Pentru scurtă vreme, în 1922, a fost locum 
tenens Patriarhiei Moscovei19. El nu a renunţat a se considera ierarh titular al 
Novgorodului. Abia în 1933, după moartea mitropolitului Nicandru Fenomenov, 
primeşte o altă eparhie, când a fost numit mitropolit de Taşkent şi Turkestan. A 
trecut la cele veşnice la 23 februarie 1936, fiind înmormântat în ultima eparhie în 
care a păstorit, în îndepărtatul Taşkent. Arsenie Stadniţki a fost trecut în rândul 
marturisitorilor şi neomartirilor ortodocşi de Biserica Rusă din afara graniţelor 
(Русская Православная Церковь Заграницей).  

Iuliu Scriban a avut o activitate pastorală, didactică şi publicistică intensă 
în perioada cuprinsă între momentul revenirii în ţară şi cel al morţii petrecute în 
1949: a fost profesor şi la Facultatea de Teologie din Iaşi, cu sediul la Chişinău 
(între 1928 şi 1941), apoi la cea din Bucureşti, încă doi ani20, slujitor al unei 
parohii din capitală, dar şi misionar în Transnistria, în timp de război. Revenind la 
corespondenţa lui cu vlădica Arsenie, Vladislav I. Grossul scria că sunt cinci 
scrisori21 în fondul moscovit, dar a mai fost identificată o scrisoare, respectiv cea 
din 1/14 ianuarie 190922. Încă din 1994, se atrăgea atenţia că aceste epistole 
„merită a fi publicate”23. Publicăm, astfel, şase scrisori trimise de Iuliu Scriban, 
datate între august 1907 şi decembrie 1910, din perioada slujirii lui la Baden-Baden 
şi Bucureşti, iar a ierarhului la Pskov şi Novgorod. Aceste scrisori sunt o mică 
parte din ceea ce cuprinde consistentul fond al lui Stadniţki24, mai ales că el a 
corespondat cu multe persoane, nu numai din mediul bisericesc25 (documente care 

 
17 V. I. Grossul, op. cit., p. 585. 
18 Tatiana Varta, op. cit., p. 107. 
19 Daniela Kalkandjieva, The Russian Orthodox Church, 1917-1948. From Decline to Ressurection, 
London and New York, Rotledge, 2015, p. 22. 
20 Adrian Duţuc, op. cit., p. 170-234. 
21 V. I. Grossul, op. cit., p. 591. 
22 Anexe, nr. III. 
23 V. I. Grossul, op. cit., p. 591. 
24 El a corespondendat şi cu Gurie Grosu, viitorul mitropolit al Basarabiei (А. С. Стыкалин, А. И. 
Колин, Румыния 1905 г. глазами будущего Бессарабского митрополита, în Макарьевские 
чтения: материалы 11 международной научно-практической конференции (21-24 сентября 
2016), ред. Ф. И. Куликов, Горно-Алтайск, „Риo Гaгу”, 2016, p. 136-142). 
25 V. I. Grossul, op. cit., p. 587-588. 
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sunt impresionante, nu doar ca număr, ci şi datorită personalităţilor cu care a intrat 
în legătură26), el fiind şi membru al unor societăţi culturale importante ale vremii. 

Fiind un cunoscător al limbii, contextului istoric şi realităţilor bisericeşti 
româneşti, i-a fost uşor să comunice şi cu intelectuali şi clerici din acest spaţiu27. 
Unul dintre aceştia a fost George P. Samurianu, rudă cu Iuliu Scriban, cu care a 
corespondat între 1895 şi 1904; este numit „vechi amic”28, iar într-o ciornă 
rusească a unui răspuns pentru Scriban, arhiepiscopul scria că îl lega de Samurian o 
prietenie de 30 de ani29. De la el aflase şi proaspătul monah nemţean despre 
Arsenie Stadniţki, aşa cum mărturiseşte în prima scrisoare pe care i-o trimite, în 
august 190730. Arhiereul i-a răspuns arhimandritului român, ceea ce l-a bucurat 
foarte mult31, iar discuţiile dintre cei doi sunt foarte interesante pentru înţelegerea 
modului în care se raportau oamenii Bisericii la problemele importante ale 
perioadei. Din ianuarie până în decembrie 1909, nu s-au mai înregistrat scrisori, iar 
clericul român îl înştiinţează pe arhiepiscop că aceasta s-a petrecut din pricina 
faptului că el s-a mutat la Bucureşti, unde a ajuns directorul seminarului în care a 
activat şi rubedenia sa, Theoctist Scriban32. 

În corespondenţa celor doi se poate observa interesul şi grija faţă de 
problemele Bisericilor Ortodoxe autocefale, care ar fi trebuit să se consulte şi să se 
sprijine reciproc33. Din unele scrisori, se poate observa că şi vlădica Arsenie îi scris şi 
îl ruga să-i comunica anumite lucruri, idei, păreri, ştiri. Unele întrebări l-au provocat 
pe Iuliu Scriban, care a făcut chiar câteva articole, plecând e la corespondenţa cu 
arhiepiscopul de la Pskov34. Şi acesta din urmă îi scria şi îi trimitea explicaţii şi 
lămuriri în probleme care îl interesau. De asemenea, aşa cum reiese din schimbul 
epistolar, ei şi-au trimis cărţi, reviste şi studii, de-a lungul timpului, care tratau 
subiecte de interes comun. Dar neliniştile lor nu erau provocate doar de lipsa unităţii 
dintre Biserici, ci şi de starea generală a lumii ortodoxe şi a celei creştine, în general. 
Se poate observa din cele scrise de tânărul arhimandrit ce „grilă de lectură” aveau 
teologii din Occident, ce îi interesa, cum se pregăteau pentru combaterea curentelor 
care puteau dăuna Ortodoxiei. Scriban avea o oarecare aversiune faţă de catolici, pe 
care îi studia şi cunoştea destul de bine35. El s-a oferit să-l informeze despre cele care 
se petreceau în Biserica Română, în locul vechiului prieten Samurianu, cel care îi 
scrisese, de-a lungul timpului, despre aceste evenimente viitorului arhiereu. De 

 
26 Ibidem, p. 588. Doar un singur dosar (nr. 277), care cuprinde corespondenţa lui cu patriarhul 
Grigorie Haddad al Antiohiei (întâistătător al acestei Biserici între 1906 şi 1928), are 400 de pagini. 
27 Ibidem, p. 590. 
28 Ibidem. Vezi şi Anexe, nr. I. 
29 V. I. Grossul, op. cit., p. 591. La moartea lui Samurian, Arsenie Stadniţki a scris un necrolog în 
revista oficială a Bisericii Ortodoxe Ruse (vezi, infra, nota 50). 
30 Anexe, nr. I. 
31 Anexe, nr. II. 
32 Anexe, nr. IV. 
33 V. I. Grossul, op. cit., p. 592. 
34 Anexe, nr. III. 
35 Anexe, nr. I-III. 
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asemenea, arhimandritul român s-a îngrijit ca anumite reviste care apar în eparhiile 
ortodoxe române să-i fie trimise arhiereului36. Atitudinea critică a lui faţă de unii 
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este exprimată clar în unele 
scrisori, arătând dorinţa de a schimba unele lucruri. El mărturiseşte că unele poziţii 
faţă de anumite hotărâri au fost publicate sub pseudonim, pentru a nu fi pedepsit de 
superiorii ierarhici. Într-una dintre scrisori îi spune: „Vă rog să nu scăpaţi vreo vorbă 
despre informaţiunile, pe care Vi le dau eu despre legea sinodală”37. Cea mai dură 
exprimare este folosită împotriva mitropolitului Partenie, care, totuşi, i-a fost părinte 
duhovnicesc38, fiind cel care l-a hirotonit întru diacon şi preot şi l-a hirotesit 
protosinghel şi de care a depins canonic în anii slujirii sale la Baden-Baden... 
Arhimandritul Iuliu Scriban a fost un susţinător al „independenţei” Bisericii faţă de 
stat şi al întăririi rolului episcopatului în Biserică (mai ales în contextul discuţiilor 
privind înfiinţarea unui consistoriu superior, în care majoritatea o deţineau preoţii39). 
Sunt multe alte informaţii interesante despre viaţa bisericească din Regatul 
României, într-o perioadă tulbure pentru Biserică. Mai sunt puse şi probleme 
punctuale, precum cele legate de veşmintele şi ornatele preoţilor din Bisericile Rusă 
şi Română40, despre cea de-a doua căsătorie a preoţilor, despre ordinea şi disciplina 
la sfintele slujbe etc. 

Iuliu Scriban a fost şi va rămâne unul dintre cei mai erudiţi clerici români 
ai primei jumătăţi a secolului al XX-lea41, dincolo de poziţiile sale foarte aspre în 
raport cu unele probleme, care nu pot rămâne neanalizate. Aceste câteva scrisori 
sunt din prima parte a vieţii sale, ieşite din pana unui tânăr dornic de a face multe şi 
de a schimba sau de a curăţa ceea ce era considerat rău, de aceea trebuie privite în 
acest context. Cu timpul, multe s-au schimbat în istoria ţării, a Bisericii şi a 
propriei sale vieţi... 

 
ANEXE 

 
I. 

Baden-Baden, 3 august/21 iulie 1907 
 
Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
Scrisoarea aceasta va fi o surpriză pentru Înalt Prea Sfinţia Voastră. Sunt mai mult 

de doi ani însă de când mă tot gândesc să Vă scriu, şi nu ştiu de ce am întârziat până acum. 
Cunoştinţa însă pe care zilele astea am făcut-o aici, a Domnului Profesor Palmov42 de la 
Духовная Академия <Academia Duhovnicească> din Petersburg, cu Înalt Prea Sfinţia 
Voastră mă face să nu mai întârzii a Vă scrie.  

 
36 Anexe, nr. II. 
37 Anexe, nr. IV. 
38 Anexe, nr. II. 
39 Anexe, nr. IV. 
40 Anexe, nr. II. 
41 O bibliografie a operei sale a fost alcătuită de preotul Adrian Duţuc, op. cit., p. 235-262. 
42 Ivan Savici Palmov (1855-1920), specialist în istoria Ortodoxiei la popoarele slave.  
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Eu sunt unul din bunii prieteni ai mult regretatului Gh. P. Samureanu43. De la 
dânsul ştiu de Înalt Prea Sf. Voastră, aşa că, din nume, Vă cunosc de mult. Ştiu că ştiţi 
româneşte, şi de asta Vă scriu în limba asta.  

Eu mai sunt încă strănepot al Arhiereilor Filaret şi Neofit Scriban, a căror istorie 
aţi scris-o în ruseşte44. Am urmărit drumul lor şi m-am făcut călugăr în lavra Neamţu.  

Din cauza asta e un lucru plăcut pentru mine de a scrie către un cunoscător al 
familiei noastre şi vechi amic a regretatului Samureanu.  

În momentul de faţă sunt superior al Capelei „Mihail Sturza” din Baden-Baden 
Germania45.  

Sunt de trei ani aici, şi din cauza că nu sunt mult ocupat, studies şi filozofia şi 
teologia la Universitatea din Heidelberg. În România am luat licenţa în teologie de la 
Bucureşti.  

Mă ocup cu studii bisericeşti, şi o scumpă chestiune pentru mine sunt legăturile 
ortodoxe cât mai întinse, peste graniţele naţionale. Îmi pare foarte rău că legăturile între noi 
ortodocşii sunt foarte slabe. Ăsta e şi un pericol, pentru că din ce în ce se rupe unitatea 
bisericească. Se fac reforme în unele Biserici naţionale care nu se fac şi în altele, aşa că 
aspectul diferitelor Biserici naţionale apare tot mai deosebit. Eu cu oarecare nelinişte aştept 
să văd ce se va face cu Marele Sinod al Bisericii Ruse. Mă tem să nu se facă reforme prea 
adânci (sub influenţa spiritului revoluţionar), care să producă o ruptură cu noi.  

Cu unele lucruri din Biserica Rusească mă ţin în curent prin revistele italiene şi 
franceze. Primesc „La Civiltà Cattolica” din Roma46 şi citesc acolo corespondenţe din 
Rusia. Fireşte că Catolicismul scrie mai înegrind lucrurile, dar oricum, e îngrijitor47 ceia ce 
spune despre convertirile la Catolicism.  

Toate aceste corespondenţe eu le traduc în româneşte şi apar în revista bisericească 
„Viitorul” de la Bucureşti48.  

Tot în „Viitorul” am tradus şi a apărut articolul Înalt Prea Sfinţiei Voastre despre 
moartea lui Samureanu, publicat în „Церковные Ведомости”49 (9 Aprilie 190550).  

Eu ruseşte ştiu prea puţin. Dar articolul mi-a fost semnalat de preotul rus de aici, 
Protoiereul Nicolae Apraxin51, iar eu l-am dat Principesei Tatiana Gagarin52 de aici de mi l-a 
tradus în franţuzeşte, şi pe urmă l-am tradus în româneşte.  

 
43 George P. Samurianu a scris despre Familia Scriban, în câteva numere ale „Revistei literare” pe 
anul 1890 (nr. 31-34). Mama lui Samurianu era sora lui Teoctist (Hristofor) Scriban. Samuarianu a 
semnat mai multe articole, publicate în special în „Biserica Ortodoxă Română”, în care a prezentat 
situaţia Bisericii din Basarabia şi Bucovina. 
44 Este vorba despre lucrarea lui Stadniţki despre românii care au studiat în cadrul unor instituţii de 
învăţământ teologic din Rusia (А. Стадницкий, Румыны получившие образование в русских 
духовноучебных заведениях, Chişinău, 1891). 
45 Capela Sturdza din Baden-Baden, aflată în dependenţă canonică de Mitropolia Moldovei. 
46 Periodic al Bisericii Catolice, publicat de iezuiţi, sub directa supraveghere a Secretariatului de Stat 
al Sfântului Scaun. Primul număr a fost tipărit în anul 1850, iar de atunci de atunci apare fără 
întrerupere. Din această revistă, s-a inspirat şi Iuliu Scriban pentru a-şi redacta mai multe cronici, pe 
care le-a publicat în periodice bisericeşti din spaţiul românesc, precum „Viitorul”, „Revista 
Teologică”, „Biserica Ortodoxă Română” etc. 
47 În sensul de „îngrijorător”. 
48 „Viitorul, revistă bisericească şi didactică”, Bucureşti (1904-1916). 
49 Oficiosul Bisericii Ortodoxe Ruse, editat de Sfântul Sinod, în perioada 1888-1918. 
50 А. С[тадницкий], Изъ Румыніи. (Памяти Г. П. Самуряна), „Церковные Ведомости”, 
9 Апрѣля (1905), No. 15, p. 667-670. 
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Am legături multe şi foarte plăcute cu Ruşii de aici. Ei formează toţi ortodocşii 
noştri, fiindcă Români nu sunt.  

În Rusia am doi prieteni: Ierodiaconul Visarion Puiu53 la Духовная Академия 
<Academia Duhovnicească> în Kiev şi Dl. Ioan Rădulescu, candidat în teologie, funcţionar 
la Consistoriul Mitropoliei din Kiev.  

Dl. Palmov mi-a spus că înţelege ceva scrierile româneşti. I-am făgăduit să-i trimit 
reviste. Înalt Prea Sfinţia Voastră primiţi vreo publicaţiune românească? 

Tot de la Domnul Palmov am aflat că italianul care primeşte corespondenţe din 
Rusia „La Civiltà Cattolica” e un cunoscător personal al său cu numele Palmieri54. Îmi 
spunea că, în momentul actual, se află în Serbia după propagandă. Mare pacoste sunt aceşti 
catolici! Eu nu-i pot suferi. Vânează într-una cuceriri în ţările ortodoxe.  

D-l Rădulescu din Kiev a publicat câteva corespondenţe despre marele Sinod al 
Bisericii Ruse. După cât înţeleg eu, şi după cât am văzut şi în revista italiană, este în Rusia 
o pornire contra episcopatului şi a monahismului. Vă rog, Înalt Prea Sfinte, apăraţi cu toată 
vigoarea aceste aşezăminte în Sinod şi nu lăsaţi ca spiritul stricător să aducă ruină. Un 
asemenea lucru ar avea rea influenţă la noi.  

În aceste chestiuni eu sunt cu totul în spiritul lui Filaret şi Neofit Scriban.  
Revista italiană spune că Înalt Prea Sfinţitul Antonie al Volîniei55 e una din forţele 

conservative ale Bisericii Ruse. Eu aşi dori să-i scriu şi Înalt Prea Sf. Sale, cu atât mai mult cu 
cât zilele astea am citit o cărticică a sa în nemţeşte: Das geheimnis der heiligen Dreieinigkeit56.  

 
51 Nicolae Petrovici Apraksin (1847-1907) a fost un protopop rus, care a slujit bisericile ruse din 
Praga, Geneva şi Baden-Baden, cu o bogată activitate pastorală şi culturală, în special în domeniul 
traducerilor în limba cehă. La scurt timp după scrierea acestei epistole a lui Scriban, preotul Nicolae 
avea să treacă la cele veşnice (vezi scrisoarea următoare, nr. II). 
52 Tatiana Sergeevna Gagarina (1834-1920) a fost fiica prinţului Serghei Gagarin. A locuit multă 
vreme în Baden-Baden, fiind lideră a comunității ortodoxe ruse a orașului, după ce a înlocuit-o pe 
sora sa, soția baronului Otto von Plessen, ambasadorul Danemarcei în Rusia. Ea a contribuit la 
construirea Bisericii „Schimbarea la Față” a comunităţii ruse, unde a fost ulterior înmormântată. La 
această biserică a slujit până la moarte protoiereul Nicolaie Apraksin (vezi nota precedentă). 
53 Visarion Puiu (1879-1964) a fost arhimandrit de scaun la Galaţi (locul de naştere al lui Iuliu 
Scriban), episcop de Argeş, episcop de Hotin şi, respectiv, mitropolit al Bucovinei. Între el şi Iuliu 
Scriban a fost o prietenie frumoasă, în arhive păstrându-se o parte din corespondenţa dintre ei. 
54 Este vorba despre Aurelio Palmieri, unul dintre bunii cunoscători ai situaţiei Bisericii Ruse şi a 
mişcărilor care o frământau la acea vreme. În 1909, a scris un studiu despre duhoborţi, cei care sunt 
numiţi de el „campioni ai spiritului”, cunoscuţi astfel şi în tratatele de misiologie ortodoxă 
(„Spiritualiştii sau luptătorii spiritului”). Vezi Aurelio Palmieri, I campioni dello Spirito. O la setta 
deu „Duchobortzi” Russi, în „Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie”, 
vol. 51, fasc. 201, (Settembre 1909), p. 3-27. 
55 Antonie Hrapoviţkii (1863-1936), la acea vreme arhiepiscop de Volînia şi Jitomirsk (1902-1914). 
După ce a mai păstorit la Harkov şi Arhtîrsk (1914-1918), a fost mitropolit al Kievului şi Galiţiei 
(1918-1927). Îndurând multe chinuri, a părăsit Rusia şi, până la moartea sa, în 1936, a condus 
Biserica Ortodoxă Rusă din afara graniţelor, fiind unul dintre părinţii duhovniceşti ai Sfântului Ioan 
Maximovici. 
56 Volumul are ca subiect „Taina Sfintei Treimi” şi este rezultatul unei conversaţii între un creştin şi 
un musulman. Coordonatele acestui volum sunt următoarele: Antonius, Erzbischof von Wolhynien 
und Shitomir, Das Geheimnis der Heiligen Dreieinigkeit, Gespräch eines Christen mit einem 
Mohammedaner, St. Petersburg, 1907. O recenzie la N. Bonwetsch, în „Theologisches Literaturblatt”, 
vol. 28, nr. 34, p. 407 (disponibilă online în biblioteca digitală a Universităţii din Tübingen: 
idb.ub.uni-tuebingen.de/opendigi/) 
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Profesorul meu Dr. Lemme57 de la Heidelberg mi-a spus că i-a trimis-o Înalt Prea 
Sf. Antonie şi mi-a dat-o şi mie să o citesc. De atunci mi-a venit dorinţa Să-i scriu.  

Nu ştiu dacă Înalt Prea Sfinţia Voastră ştiţi că Domnul Ludovic Cozma58 din 
Galaţi traduce în „Viitorul” din cartea Înalt Prea Sf. Voastre despre Biserica Română59. A 
tradus până acuma capitolele despre Filaret şi Neofit Scriban.  

Mie, dacă voiţi să-mi scrieţi, Înalt Prea Sfinte, îmi puteţi scrie în româneşte, 
franţuzeşte, nemţeşte şi englezeşte. Iar dacă Vă e incomod să scrieţi într-o limbă străină, îmi 
puteţi scrie şi ruseşte, căcă are cine-mi traduce aci.  

Sărutându-Vă cu respect mânile, Înalt Prea Sfinte, sunt al Înalt Prea Sf. Voastre 
devotat,  

Arhimandritul Iulius Scriban 
 
Въ Германию <din Germania>. Baden-Baden, Sturza-Kapelle.  

 
GARF60, Fond 550, inv. 1, dos. 435, f. 4-7. 
 

II. 
Baden- Baden 1/14 Decembrie 1907  

 
 Sărut mâna, Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
 
Mare bucurie mi-a făcut scrisoarea Înalt Prea Sfinţiei Voastre cu data de 

27 Octombrie a<nul> curent. Deja îmi semnalase amicul meu, Ierodiaconul Visarion Puiu 
din Kiev, că a avut fericirea să Vă cunoască. Nu mai puţin mă simt fericit şi eu acuma, la 
primirea celei dintăi scrisori a Înalt Prea Sfinţiei Voastre.  

O deosebită mulţămire sînt pentru mine relaţiunile cu clericii, şi cu atât mai mult 
cu ierarhi ortodocşi ai altor ţări. Atunci gust cu mai multă tărie viaţa Creştinismului, în 
sensul Sf. Apostol ...61, adică ridicând dinaintea ochilor mei orice graniţă naţională şi 
simţindu-mă frate iubitor către cei care se închină ca şi mine Mântuitorului Hristos.  

Pentru aceasta, interesul meu către Biserica Rusă, ca cea mai mare soră ortodoxă, e 
mare şi-i doresc tot binele şi înflorirea. Ba mai mult, mă simt şi eu alăturea de Biserica 
Rusă, pentru că numirea de „Rusă” ori „Română” ori „Greacă”, sunt numiri etnice şi 
politice; din punct de vedere religios, însă ele nu ne pot despărţi, şi tocmai pentru asta eu 

 
57 Ludwig Lemme (1847-1927). 
58 Ludovic Cosma (1882-1947) a studiat teologia la Bucureşti şi Kiev, fiind un bun cunoscător al 
limbii ruse. În toamna anului 1907, pe când era angajat în postul de copist al Episcopiei Dunării de 
Jos, a fost hirotonit diacon şi preot, fiind numit la Biserica „Sfinţii Împăraţi” din Galaţi, poziţie din 
cre a desfăşurat o bogată activitate culturală şi pastorală. De-a lungul vremii a colaborat cu numeroase 
periodice bisericeşti, între care „Biserica Ortodoxă Română”, „Căminul”, „Cuvântul Adevărului”, 
„Vestitorul” şi „Viitorul”. Vezi Mircea Păcurariu, op. cit., s.v.; Neculce, Sărbătorirea unui preot 
vrednic, în „Revista Teologică”, 17 (1927), nr. 8-10, p. 304-305. 
59 Исследования и монографии по истории Молдавской Церкви / Cercetări și monografii 
privitoare la istoria Bisericii din Moldova, Санкт-Петербург, 1904. Cu doi ani înainte, la Serghiev 
Posad, Arsenie Stadniţki a mai tipărit un volum care privea situaţia Bisericii Ortodoxe din spaţiul 
românesc: Из современной церковной жизни в Румынии / Din Viața bisericească contemporană 
din România., Серг. П., 1902. 
60 Государственный Aрхив Российской Федерации – Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse. 
61 Indescifrabil. 
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nici nu ţin seama de ele şi am acelaşi înţeles pentru Biserica Rusă, Greacă ori Sârbă, ca şi 
ruşii, grecii ori sârbii însăşi. Numai faţă de greci mă simt întru câtva întristat, pentru că ei 
amestecă religiunea cu naţiunea şi nu vor să priceapă lărgimea sufletească a Creştinismului, 
dinaintea căruia toate neamurile sînt egale. Şi la ce ar mai căuta să închidă Biserica lui 
Hristos în cătuşe naţionale, când Apostolul Paul a oprit pe iudei de a o acapara numai 
pentru ei, în dauna (paguba) altor neamuri, care egal drept au de a adora pe Hristos! Ei bine, 
grecii fac azi ceva ce altă dată făceau iudeii.  

Eu însă nu pot să ţin seama de aistea şi mă simt fericit când mă aflu în relaţiuni cu 
ortodocşii de oriunde. Simt cu multă amărăciune lipsa comunicaţiunilor între Biserici, parcă 
am fi Biserici străine! Şi mai cu seamă, când văd cum Catolicismul pătrunde în Bisericile 
surori, toată inima mi se umple de flăcări şi aş alerga să dau ajutor cu armele care le cunosc ei.  

Mă mângâi măcar cu aceia că aici, în Baden-Baden, am relaţiuni cu ruşii. Ei vin 
deseori la biserica noastră şi le zic şi eu liturghia mare parte în ruseşte (ştiu ruseşte ectenia 
mică şi aproape toate ...62), dar ce nu pot zice ruseşte, zic nemţeşte. Ba am şi oficiat acum 
5 zile cu un arhiereu rus. Preotul rus de aici, Protoiereul Nicolae Apraxin, a murit 
săptămâna trecută. La înmormântare, au venit preoţii din Wiesbaden, Ştutgart, Coburg şi 
Prea Sfinţitul Vladimir Puteatin63, Vicarul cu rezidenţă în Roma pentru bisericile ruseşti în 
Europa. Cu dânşii am servit şi eu.  

Înalt Prea Sf. Voastră doriţi să Vă ţineţi la curent cu ce se petrece în Biserica 
noastră şi Vă ajutaţi, pe cât era cu putinţă, cu regretatul nostru amic Sămureanu. Eu sunt 
gata însă, Înalt Prea Sfinte, să Vă ţin la curent cu tot ce voiţi şi, afară de mine, cred că şi 
prietenul meu din Kiev ar fi fericit să Vă poată servi.  

Am făcut să Vi se trimeată revista „Viitorul” (cred că aţi primit-o) şi alte reviste 
bisericeşti, care mai apar la noi. Am să scriu să Vi se trimeată şi „Revista Teologică”64, care 
apare la Românii din Ungaria, pe lângă Mitropolia Ortodoxă din Sibiu. Cu directorul 
acestei reviste am vorbit astă vară şi eram amândoi de acord că multă nevoie e de a ne ţinea 
în legătură cu ortodocşii de aicea.  

La Cernăuţi cred că ştiţi că apare „Candela”65, jumătate româneşte, jumătate ruteneşte.  
În sfârşit, reviste apar multe la noi, dar nici una nu e cum se cade. Eu le-am criticat 

cu asprime în „Cuvântul Adevărului”, care apare la Râmnicu-Vâlcii. Cum sînt însă numai 
arhimandrit, iar pe când le-am scris eram protosinghel (cu ce-ar corespunde acest în Biserica 
Rusă?), le-am iscălit Iuliu Popescu, fiindcă lumea îi ră şi răzbunătoare. Am criticat şi pe 
Biserica Ortodoxă, care e decăzută de tot. Am să caut să Vă trimet articolele cu criticele mele.  

Aş dori ca, după ce veţi cunoaşte mai de aproape presa noastră bisericească, să 
scrieţi şi la Înalt prea Sfinţia Voastră aceasta despre dânsa.  

Eu scriu continuu şi trimet ştiri la reviste de ce se petrece prin aceste părţi. Despre 
Rusia am comunicat în „Viitorul” o mulţime de ştiri după revista iezuită din Roma, „La 
Civilità Cattolica”. Cronicarul acesteia e un călugăr catolic, care locuieşte în Petersburg. Se 
numeşte Palmieri, după cum mi-a spus D-l Palmov, care îl cunoaşte.  

 
62 Indescifrabil. 
63 Vladimir Puteatin (1869-1936) era la acea vreme episcop de Kronstadt şi cel de-al patrulea vicar al 
Mitropoliei de Sankt Petersburg, încredinţându-i-se grija pentru parohiile ruse din Europa, cu excepţia 
celor din Constantinopol şi Atena. 
64 Revista oficială a Mitropoliei Ardealului, înfiinţată în 1907, avându-l ca director pe profesorul 
Nicolae Bălan, viitorul mitropolit al Ardealului, cu care Iuliu Scriban se cunoscuse la Heidelberg; în 
acest periodic, Iuliu Scriban a publicat mai multe articole, în anii următori. 
65 „Candela” a fost revista bisericească oficială a Mitropoliei Bucovinei. 
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Zilele astea am văzut semnalate nişte articole ale lui despre Biserica Rusă. Unul e 
în „Studi Religiosi” din Florenţa (Italia) cu titlul: La filosofia religiosa del principe 
Trubetzkoi; altul e în „The New-York Review” (din New-York, pe Mai-Iunie 1907) cu 
titlul: Idei şi tendinţe catolice în cugetarea rusească modernă (Catholic Ideas and 
Tendensies in Modern Russian Thought66). Eu nu le am nici pe unul, ci le văd numai 
amintite în „Revue <du> Clergé Francais”67, pe care o primesc eu. Dacă Înalt Prea 
Sf. Voastră le voiţi, pot să le comand.  

De asemenea în „Echos d’Orient” (noiembrie 1907) e amintit un articol: 
Revoluţiunea în seminarele ruseşti68.  

Înalt Prea Sf. Voastră ziceţi să Vă trimit ce găsesc pe aici despre Biserica Rusă. 
Foarte bucuros! Chiar am comandat la Strasburg una pe care o ştiam mai demult: Aus dem 
leben lines Stundisten, unde e vorba de persecuţiunile contra ştundiştilor69 în Rusia. Am şi 
aici cu acelaşi subiect una în franţuzeşte, dar nu mi-aţi spus dacă franţuzeşte Vă pot trimite.  

În ceea ce-i priveşte pe catolici, Înalt Prea Sfinte, eu sunt fericit că am putut trăi în 
Germania. Aici e bine iniţial să-i cunosc mai de aproape, să găsesc arma contra lor şi, drept să 
Vă spun, nu m-aş teme de o luptă cu ei în România. Dacă voiţi, Înalt Prea Sf. Voastră, V-aş 
putea trimite cărţi care lovesc cumplit în Catolicism. Mult zgomot au făcut mai demult aici 
lucrările contelui Hoensbrech70: Das Papstum in seimer social kulturellen Wirksamkeit71. 
Ele arată toată ticăloşia papismului în decursul istoriei. Aici au apărut şi în ediţiune 
populară în două volume. Pe o damă din Petersburg, Baronesa Von der Howen72, am făcut-o 
să cumpere 10 exemplare şi să le împrăştie acolo.  

Regret, că nu am timp, da cu multă sete aş traduce o carte engleză contra 
Catolicismului: The New Reformation73.  

 
66 Studiu al lui Aurelio Palmieri, Catholic Ideas and Tendencies in Modern Russian Thought, în „The 
New York Review” 3 (July-August 1907), No. 1, p. 3-23. 
67 „Revue du Clergé Français” a fost una dintre revistele Bisericii Catolice din Franţa destinată 
preoţilor, fiind tipărită între 1895 şi 1920. În cadrul acestei reviste au fost găzduite articole care au 
aparţinut unor autori simpatizanţi ai curentului modernist din Biserică. 
68 Este vorba despre articolul semnat de E. Goudal, La revolution dans les seminaires russes, în 
„Echos d’Orient”, Tome X (1907), p. 321-329. 
69 „Ştundismul” a fost o mişcare pietistă creştină care s-a răspândit în Rusia, începând din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, formând unul dintre grupurile de protestanţi evanghelici; numele vine 
din germanul „stunde”, „oră”, şi trimite la practica adepţilor acestei mişcări de a rezerva o oră pe zi 
pentru studiul Bibliei. În legătură cu aceasta, vezi, între altele, John Brown, The Stundists. The Story 
of a Great Religious Revolt, London, 1893, sau Heather J. Coleman, Russian Baptists and Spiritual 
Revolution, 1905-1929, Indiana University Press, 2005, p. 22 sqq. 
70 Paul von Hoensbroech (1852-1923), om politic şi publicist german, cu pregătire iezuită (a intrat în 
ordin, dar l-a părăsit la un anumit moment al vieţii sale, din motive personale), a fost unul dintre cei 
mai activi adversari ai ultramontanismului din Biserica Romano-Catolică, curent de gândire care, 
contrar gallicanismului, susţinea primatul spiritual şi jurisdicţional al papei asupra puterii politice şi, 
pe cale de consecinţă, propunea subordonarea autorităţii civile celei bisericeşti. 
71 Paul von Hoensbroech, Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit, vol. I-III, Leipzig, 
1900-1902. 
72 Probabil, Maria, fiica lui Nicolae Egorovici von der Howen, general-locotenent rus, înmormântat la 
Sankt Petersburg. 
73 Este vorba de volumul semnat de John A. Bain, The New Reformation: Recent Evangelical 
Movements in the Roman Catholic Church, apărut la Edinburgh, în 1906. 
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La Muenchen apare o revistă „Die Wartrung”, care nu se ocupă de alta decât de 
combaterea Catolicismului. Şi sînt în Germania o mulţime de mijloace care dau cuiva 
putinţă de a se măsura cu Catolicismul.  

E adevărat că catolicii sunt meşteri în înmulţirea a tot felul de mijloace, cinstite şi 
necunoscute. Dar nici noi nu trebuie să stăm pe poze, nici să ne mărginim numai la 
Bogoslujenie74. Din păcate, Biserica Ortodoxă e prea slăbită şi nici caractere cu foc 
apostolic nu sînt într-însa. Afară de regret, pe mine mă apucă adeseori şi o grozavă revoltă. 
Sînt în Biserică elemente cu totul ticăloşite, care spre ruşinea şi nenorocirea ei ocupă locuri 
înalte. Ar trebui alungate fără milă, dar nu are cine. Biserica Ortodoxă are o fiinţă prea 
şovăitoare, o conduc civilii, care nu ştiu şi nici nu vor să-i ştie nevoile. Din acest punct de 
vedere, catolicismul dependent numai de Roma, era întotdeauna mai puternic decât noi.  

Înalt Prea Sfinţia Voastră, Vă plângeţi de păstorii nevrednici care duc lupta contra 
episcopatului. Da de ce-i suferiţi Înalt Prea Sfinte? Iaca şi acesta e unul din păcate, că 
administraţiunea noastră e slabă. În România, e o întreagă şi nesuferită ticăloşie în privinţa 
asta, tot aşa se exprimă şi arhimandritul Teonopulus75 în Grecia (am văzut în „<La> Civiltà 
Cattolica”) şi nici în Rusia nu cred că e mai bine. Eu cu tristeţe am aflat că acolo gradele 
bisericeşti, precum arhimandrit ...76 le dau civilii. La noi, acestea le dă capul eparhiei. De 
asemenea am văzut pe preotul rus, la sfârşitul liturghiei, sărutând mâna unei principese din 
familia domnitoare, care şi ea îi sărutase mâna. Apoi se poate păstorul să sărute mâna oilor 
lui!? Eu n-aşi face-o în vecii vecilor.  

Trebuie inimă şi devotament, ardoare apostolică şi spirit de sacrificiu în Biserica 
Domnului. Cu preoţi pătrunşi de duhul lumii şi fără simţire pentru ale Bisericii nu facem 
nimic. Trebuie energie nedomolită din partea celor cu simţire, şi mai cu seamă din partea 
episcopatului, pentru a lovi fără milă în cei ce compromit Biserica.  

Mie nici preoţii ruşi din străinătate nu-mi par cun ar trebui. Stau cu lefuri mari şi 
nu culeg ce oferă străinătatea pentru a sluji cu arme puternice Biserica lui Hristos. 
Protestantismul, şi în general străinătatea, poate fi periculos pentru cel cu inima neaprinsă la 
templul Domnului. Cel cu simţirile închegate, poate culege încă multe lucruri bune şi a 
influenţa cu ele Biserica Ortodoxă. Ştiţi, de exemplu, că monahismul e atacat azi de mulţi 
preoţi de mir (clirul alb) şi de teologi. Ei bine, temeiuri pentru apărarea lui am găsit tocmai 
în Harnack (Wesen das Christenthums77) şi când s-o mai ridica vre-o unul la noi să zică 
ceva contra monahismului, cu Harnack am să-l lovesc.  

La noi, în Biserica Ortodoxă, mai este şi indisciplina. Preoţii nu-şi respectă ale lor, 
diaconii nu respectă pe preoţi, aşa că de multe ori ai un aspect anarhic. Eu combat cu 
asprime lucrurile astea la noi. Dar mă impresionează urât oriunde le văd. Astfel nu mi-a 
plăcut că la înmormântarea preotului rus mie mi s-a dat locul al doilea între preoţi, deşi un 
arhimandrit ocupă întotdeauna locul întăî faţă de preoţii de mir. Fiind într-altă biserică nu 
am zis nimic, da în biserica noastră nu aşi fi primit asta poziţiune.  

 
74 Din rus. „Богослужение”, „serviciu divin”, „slujbă religioasă”. 
75 Arhimandritul Tecnopulos este pomenit în „Cronica” revistei „La Civiltà Cattolica”, 57 (1906), vol. 3, 
Roma, 1906, p. 244-246. Acesta a stârnit rumori în lumea ortodoxă greacă, avertizând că Biserica era în 
mare pericol, mai ales din pricina faptului că teologia devenise străină de cea a Părinţilor, preoţii şi 
ierarhii erau departe de înalta chemare a misiunii lor, iar indiferenţa religioasă măcina viaţa ecleziastică. 
76 Indescifrabil. 
77 Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums, J. C. Hinrichs Verlag, Leipzig, 1900. 
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Acum, ce e asta decât indisciplină, căci dacă arhimandritul e cel mai întăi între 
preoţi, pentru ce nu respectă ei aceste rânduieli bisericeşti? Nu chestiunea personală mă 
interesează pe mine când scriu aşa,ci pur şi simplu regula bisericii.  

Permiteţi-mi o întrebare aici. Nu e şi în Rusia arhimandritul primul între preoţi? 
Dacă da, cine va ocupa protia la un serviciu (богослужение78): Protoiereul Jeloborschii79, 
ca un arhimandrit? 

Rău e că se întroduc deosebiri între Biserici, care încurcă lucrurile şi dau motiv la 
certuri. La noi, numai excepţional arhimandritul poartă mitră (eu n-am80), iar preoţii de mir 
deloc. În Rusia toţi arhimandriţii au mitră şi excepţional şi preoţii de mir.  

Deci ce fac eu, arhimandrit fără mitră, dacă la un serviciu divin mă întâlnesc cu un 
preot de mir rus cu mitră? 

Vrusem, Înalt Prea Sfinte, să Vă cer câteva lămuriri despre distincţiunile care se 
dau preoţilor în Rusia. La noi, preoţii de mir au ca grade: sachelar, când i se dă un baston 
pastoral, econom când i se dă палица (la noi nu există набедренник), econom stavrofor 
când i se dă crucea. În Rusia ni s-a spus că toţi preoţii au dreptul a purta crucea, aşa e? Ca 
distincţiuni ar fi: 1. Набедренник81; 2. Скуфия82; 3. Камилафка83; 4. Крест84; 
5. Протоиерей85; 6. Палица86; 7. митра87. Aşa e, Înalt Prea Sfinte? În capul meu însă astea 
se încurcă cu ceva ce am auzit de la alţii, şi cum încă ei nu-s de acord, Vă întreb pe Înalt 
Prea Sf. Voastră. E vorba de cruci. Toţi preoţii au drept să poarte crucea de argint, ca 
distincţiune e crucea de aur, apoi preotul de la Wiesbaden mi-a spus că mai este o cruce cu 
o podoabă de asupra care e o distincţiune mai înaltă, iar după asta crucea cu coroana pe care 
o poartă arhimandritul şi arhiereii.  

Aşa-i? Şi care sunt semnele crucii de arhimandrit? Este diferenţă între 
протоирейсский şi архимандритский крестъ88? 

Până acuma am vorbit despre distincţiunile acordate clerului de mir. Care sînt cele 
pentru călugări? Cu ce ar corespunde la ruşi rangul nostru de protosinghel? Prin 
protosinghel la noi se înţelege gradul imediat în urma arhimandritului. Şi aşi dori să mai 
ştiu cum se aşează la serviciu când se întâlnesc clerici negri şi albi89? 

Un lucru care nu îmi place e că în Sf. Liturghie aveţi 2 protoierei. Pentru ce, când 
conducerea superioară a Bisericii se cuvine numai arhiereilor? 

 
78 Vezi, supra, nota 74. 
79 Este vorba despre protoiereul (armatei şi flotei) Aleksandr Alexeevici Jelobovscki (1834-1910), cel 
care, din 1905, până la moarte, a fost membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ruse. 
80 În 1924, Iuliu Scriban a devenit arhimandrit mitrofor (vezi Arhimandrit mitrofor nou, în BOR, s. II, 
XLII (1924), nr. 7, p. 443). 
81 Nabederniţa, în tradiţia rusă (începând cu secolul al XVI-lea), are o formă dreptunghiulară şi se 
poartă pe partea dreaptă. În momentul în care clericul primeşte şi distincţia bisericească de a purta 
paliţă (epigonat), nabederniţa se mută pe partea stângă (vezi şi infra, nota 86). 
82 Scufia sau fesul preoţesc. 
83 Camilafca. 
84 Crucea 
85 Protoierei 
86 Paliţa este un veşmânt liturgic romboidal purtat de episcopi şi de preoţii care au primit dreptul de a 
o purta; este echivalentul epigonatului din tradiţia greacă. 
87 Mitra. 
88 Crucea protoiereilor şi cea a arhimandriţilor. 
89 „Negri şi albi” însemnând, aici, preoţii „călugări” şi, respectiv, cei „de mir”. 
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Mi-aţi spus că deschiderea Conciliului Naţional va însemna începutul luptelor 
Bisericii. Dar, după cât am citit, numai arhiereii vor avea vot, deci elementele dezordonate 
vor putea vorbi, dar nu vor putea decide nimic. Nădăjduiesc, Înalt Prea Sfinte, că 
episcopatul va ţinea pept spiritului anarhic şi nu va face concesiuni periculoase. Un moment 
să nu se uite că Alfa şi Omega Bisericii e arhiereul.  

Am citit în „La Civitta Cattolica” că Înalt Prea Sfinţitul Antonie al Volîniei ar fi un 
sprijinitor aprig al spiritului canonic şi m-am bucurat.  

Astă vară un profesor de la universitatea din Heidelberg, Dr. Lemme, mi-a dat să 
citesc o carte compusă în nemţeşte de I. P. Sf. Antonie. M-am bucurat văzând pe un preot 
ortodox înfăţişându-se astfel.  

Ia să Vă spun ceva şi din Biserica noastră, Înalt Prea Sfinte. Se discută la noi 
chestiunea căsătoriei a doua a clerului. Poate ştiţi că lucrurile au luat naştere mai întâi în 
Patriarhatul de Carlovitz. Episcopul sârb Nicodim Milaş90 a publicat o broşură susţinând 
căsătoria a doua. Ea a fost tradusă în româneşte de „Revista Teologică” din Sibiu. Tot atunci a 
scris şi preotul Găină91, rectorul universităţii din Cernăuţi (Bucovina), mort de curând. Şi el 
susţinea căsătoria a doua. Contra a scris un avocat din Bucureşti, Marin Theodorian92, iar 
acum, tot contra, scrie profesorul Voiuţchi93 de la Facultatea de teologie din Cernăuţi.  

Oricare ar fi părerile, chestiunea nu poate fi dezlegată decât de Biserica întreagă. 
Bisericile autocefale n-au puterea să o dezlege singure.  

Odată cu aceasta, Înalt Prea Sfinte, Vă trimit două din modestele mele lucrări. 
Predicile au fost premiate de Academia Română94, şi aşi vrea să scot acum a doua ediţiune. 
Afară de astea, eu am mai scris multe, dar totul e împrăştiat prin reviste.  

La facultatea noastră de teologie din Bucureşti, s-a înfiinţat de curând o catedră 
nouă: Istoria Bisericii Române, care până acum nu era. Profesor e amicul meu, Dl. Nicolae 
Dobrescu95.  

În general vorbind facultatea noastră de teologie îi slabă, iar în cler domneşte multă 
amorţire. Nepăsare straşnică către chestiunile religioase şi lipsă de devotament către Biserică.  

Amicul de la Kiev îmi spune că şi acolo mulţi profesori tineri nu prea sînt 
întemeraţi spre a fi profesori de facultate. Mi-a mai spus de turburările studenţilor în 
teologie care nu s-au învoit cu cererea Sf. Sinod de a se alege rector un călugăr, care să fie 
şi superior al mânăstirii în care se află Academia.  

Eu regret ori de câte ori aud lucruri rele din ...96 Ortodoxiei.  

 
90 Nicodim Milaş (1845-1915) a fost episcop al Dalmaţiei (1890-1912) şi un remarcabil specialist în 
dreptul canonic ortodox, cu care Iuliu Scriban a corespondat. 
91 Preotul profesor Vasile Găină (1869-1907), specialist în Teologie fundamentală. 
92 Marin Theodoran a scris mai multe volume şi studii în domeniul dreptului canonic ortodox. 
Arhimandritul Iuliu Scriban face referire la un studiu publicat în 1907: Marin Theodorian, 
Recăsătorirea preoţilor, Bucureşti, 1907, 47 p. 
93 Emilian Voiuţchi (1850-1920), profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, titular la catedrei de 
Teologie Morală. În anul 1907, publicase un articol în revista „Candela”, apărut şi în extras: 
Recăsătorirea preoţilor, Cernăuţi, 1907, 46 p. 
94 Iuliu Scriban, Patruzeci de predici populare, Bucureşti, 1904, 259 p. Acest volum a fost publicat şi 
în alte ediţii completate şi cu titlurile schimbate, la fiecare nouă ediţie: Cincizeci de predici populare, 
Vălenii de Munte, 1908, 425 p.; Şaizeci de predici populare, Vălenii de Munte, 1913, 560 p.; Predici 
pentru popor, Bucureşti, 1944, 596 p. 
95 Nicolae Dobrescu (1874-1914), istoric al Bisericii Ortodoxe Române, autorul a numeroase studii în 
acest domeniu. 
96 Indescifrabil. 
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Pentru ce, Înalt Prea Sfinte, există ura asta în contra călugărilor? Nu-i vorbă, şi între 
călugări dăinueşte un spirit care e departe de a fi al lui Hristos. Astfel am citit în „La Civiltà 
Cattolica” că monahii din Lavra Pociaev invită lumea să-i spânzure (!) pe evrei, polonezi, atei 
ruşi etc. Apoi astea sînt vorbe de creştini! Pe asemenea călugări eu i-aşi alunga din mânăstire.  

Drept să Vă spun, am citit în acea revistă lucruri de m-am speriat. Nu ştiu, desigur, 
dacă catolicul n-o fi exagerând, dar văd că citează fapte, şi de-ar fi aşa, e foarte trist. Un 
preot, Eliodor97 invită poporul rus în „Russkoe Znamia”98 să spânzure pe Witte99.  

Lucrurile astea le-am publicat în „Viitorul” în traducere şi au apărut în august 
1907. Unele însă le-au lăsat de o parte ca să nu mai aprind şi pe cei de la noi în contra 
călugărilor.  

Cu nădejdea, Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, de a auzi veşti bune de la Înalt Prea 
Sfinţia Voastră, Vă sărut mânile cu adânc respect şi devotament şi dorindu-vă să treceţi cu 
bărbăţie printre grelele probleme care le aveţi acum în Biserica Rusă.  

Al Înalt Prea Sfinţiei Voastre prea plecat şi supus, dorind arhiereasca 
binecuvântare.   

Arhimandritul Iulius Scriban. 
 
GARF, Fond 550, inv. 1, dos. 435, f. 10-15. 
 

III. 
Baden-Baden, 1/14 Ianuarie 1909 

 
Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
Am avut atâta de lucru săptămâna asta, că am rămas în urmă cu datoria de a-mi 

aduce aminte de Înalt Prea Sfinţia Voastră. Deci vin acum, cu profund respect, a Vă ura 
mulţi şi fericiţi ani, dorindu-Vă păstorie glorioasă în Biserica Domnului şi izbândă deplină 
să faceţi în tot ceia ce veţi lucra pentru întărirea Creştinităţii.  

Corespondenţa noastră, Înalt Prea Sfinte, s-a întrerupt de sărbătorile Paştelui. 
Timpul nu mi-a mai îngăduit să Vă pot răspunde, de şi fierbinte dorinţă aveam să o fac. 
Oricum, Vă mulţumesc acuma, sărutându-Vă arhiereştile mâni, pentru lămuririle pe care aţi 
binevoit a mi le da în chestiunea protiei arhimandriţilor în slujba divină.  

Tot ce am putut face de atunci încoace, a fost că V-am trimes astă vară trei numere 
din revista „Die Christliche Wecht”100, în care profesorul de simbolică de la Universitatea 
din Halle vorbea despre Biserica Rusească, numere pe care cred că le-aţi primit.  

Mai lipseşte unul însă, pe care Vi-l voi trimite de asemenea, căci de toate au apărut 
patru.  

 
97 Acest ieromonah Eliodor (fost Serghei) Trifanov a fost unul dintre predicatorii agitatori din Rusia, 
apropiat şi protejat al lui Grigorie Rasputin. Vezi Simon Dixon, The „Mad Monk” Iliodor in 
Tsaritsyn, in „The Slavonic and East European Review”, vol. 88, nr. 1-2, Personality and Place in 
Russian Culture, (January-April, 2010), p. 377-415. 
98 „Русское знамя” – „Steagul Rus”, un cotidian tipărit la Sankt Petersburg, între 1905 şi 1917.  
99 Serghei Iulievici Witte (1849-1915), prim ministru al Imperiului Rus, în timpul ţarului Nicolae al 
II-lea. 
100 De fapt, „Die Christliche Welt” („Lumea Creştină”), considerată cea mai importantă revistă a 
protestantismului cultural, la acea vreme, tipărită între 1887 şi 1941. 
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În scrisoarea trecută mi-aţi pus nişte întrebări la care trebuia să Vă răspund. Una 
din ele ar fi trebuit să ocupe un spaţiu aşa de întins, că n-o putem trata într-o scrisoare. Era 
vorba de ce cred eu despre enciclica „Pascendi”101.  

Din cauza asta m-am apucat de lucrul următor: Am scris o serie de articole102 
asupra chestiunii acesteia în „Revista Teologică” din Sibiu (Ungaria). Motivul la asta a fost 
tocmai întrebarea Înalt Prea Sfinţiei Voastre.  

De la redacţie mi s-a scris că vi se trimite o revistă. Dacă aţi primit-o, atunci cred 
că aţi văzut în ea ce cred eu despre enciclica „Pascendi”. Poate veţi găsi vederile mele cam 
înaintate. Trebuie să Vă spun însă că chiar aşa şi sunt. Cred că Biserica ar avea mult de 
câştigat, dacă în multe ale ei ar fi mai puţin verknöchert103, dacă ar fi mai slobodă în 
înterpretarea multor învăţături.  

În chestiunea enciclicei şi modernismului eu am citit două importante lucrări: 
Medioevalismo (în italienteşte, se găseşte şi în englezeşte) de Tyrell104 (fost iezuit) care 
răspunde Cardinalui Mercier105, Arhiepiscop de Molines (Belgia), deoarece acesta din urmă îl 
atacase într-o scrisoare pastorală a sa106. A doua scriere e Scrisori ale unui preot modernist107, 
tot în italieneşte. Alăturea cu lucruri extreme, conţin şi altele foarte însemnate.  

Lucrarea asta din „Revista Teologică” vreau s-o mai amplific şi să o scot în volum.  
În chestiunea căsătoriei adoua a preoţilor, las deocamdată această chestiune. Poate 

Vă voi răspunde mai târziu mai pe larg. Adaug numai că ştiu că în Bucovina s-a discutat cu 
multă aprindere.  

Nici eu nu cred că se va acorda preoţilor dreptul la a doua căsătorie, cel puţin în timpul 
prin care trecem. Nu se poate nega însă că marele număr de preoţi, care trăiesc în concubinaj, 
fac un mare rău Bisericii. La noi se află şi arhierei, care au femei cu care trăiesc pe ascuns.  

De curând au apărut la noi două jurnale bisericeşti, care atacă viaţa plină de 
abuzuri din Biserică. Unul din ele „Vestitorul”, a atacat aspru şi pe arhiereii care trăiesc în 
concubinajiu.  

 
101 Este vorba despre enciclica Pascendi Dominici Gregis (Păscând/hrănind turma Domnului), 
promulgată de papa Pius al X-lea, la 8 septembrie 1907, în al cincilea an al pontificatului său. În 
textul acesteia, papa făcea o critică asupra „doctrinelor moderniştilor” (pomenite în subtitlul 
enciclicei), condamnând „modernismul catolic” (al cărui fondator a fost Alfred Loisy, excomunicat în 
1908), pe care-l considera drept o „sinteză a tuturor ereziilor”.  
102 Iuliu Scriban, Modernismul și enciclica „Pascendi”, în „Revista teologică”, II (1908), nr. 6, 
p. 253-262; nr. 7-8, p. 284-296; nr. 9-10, p. 349-364; nr. 11, p. 426-434;  nr. 12, p. 466-475; 
III (1909), nr. 2, p. 94-100;  nr. 3, p. 146-150. 
103 Osificat (germ.). 
104 George Tyrell, Medievalism: A Reply to Cardinal Mercier, Longmans, Green, and Co., 1908. 
George Tyrell a fost, de asemenea, unul dintre clericii catolici adepți ai curentului modernist în 
Biserica Romano-Catolică. Volumul Medievalism a fost scris ca o replică la adresa celor promovate 
de cardinalul belgian Mercier. Pentru detalii, vezi Richard Utz, Pi(o)us Medievalism vs. Catholic 
Modernism: The Case Of George Tyrell, în „The Year's Work in Medievalism”, vol. XXV (2010), 
Or. Eugene, Wipf & Stock Publishers, p. 6-11. 
105 Désiré-Félicien-François-Joseph Mercier (1851-1926), cardinal şi primat al Belgiei. 
106 Într-o scrisoare pastorală din 1908, cardinalul Mercier a susţinut în mod deschis enciclica Pascendi 
Dominici Gregis şi l-a atacat nominal pe George Tyrell, cel care, în anexele volumului-replică pe care 
l-a scris, a adăugat şi această epistolă a episcopului belgian (vezi George Tyrell, op. cit., p. 189-210). 
107 Ernesto Buonaiuti, Lettere di un prete modernista, Roma, 1908. Buonaioti (1881-1946) a fost un 
preot catolic, teolog şi istoric, unul dintre principalii exponenți ai modernismului în Italia. 
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După părerea mea bine se face. Cel ce nu poate trăi în stăpânire a corpului, nu 
trebuie să treacă la arhierie. Pe toţi aceşti concubini eu i-aşi caterisi, dacă aşi avea putere.  

Mi-aţi cerut să Vă trimet ceva predici cu cuprins mai mult moral decât dogmatic. 
Trebuie să Vă spun, că păcatul predicilor dogmatice e mai mult al catolicilor. Din cauza 
asta, multe din predicile lor sunt aşa de reci. Eu am fost astă primăvară în Italia. Am 
ascultat în Roma un preot predicând şi am văzut cum aceste predici nu pot fi nici măcar 
înţelese. Închipuiţi-Vă că se găsesc preoţi care predică ţăranilor contra modernismului.  

În chestiunea asta aceasta am vorbit cu un episcop catolic, Ieremia Bonomelli108 al 
Cremonei, pe care l-am vizitat tot în cursul călătoriei mele în Italia. Era şi el de aceiaşi 
părere, că predica trebuie mai mult să aibă de obiect moralitatea.  

Lucrul acesta se face şi la protestanţi. Deci de la dânşii Vă voi trimite ceva volume.  
Unul despre care se vorbeşte mult şi asupra căruia părerile sunt împărţite, e 

Frenssen109. Volumul lui se cheamă Dorfpredigten.  
Pe Spurgeon110 îl am în englezeşte. Mi se pare că este şi în nemţeşte. Am să caut 

să Vă trimit dintr-însul.  
Odată cu asta, Vă înştiinţez, că predicele mele le-am scos în a doua ediţiune, pe 

care o veţi primi. Le-am revăzut, îndreptat şi augmentat.  
Vă mai înştiinţez, că a apărut la noi o istorie bisericească a Românilor. Titlul este 

Istoria Bisericii Româneşti de N. Iorga, profesor de istorie la Universitatea Bucureşti111. 
Costă 5 franci şi se poate procura la Tipografia „Neamul Românesc”, Vălenii de Munte, 
judeţul Prahova. Va mai ieşi şi al doilea volum. E o lucrare făcută pe bază critică. Dacă mai 
voiţi, V-o pot procura eu.  

În Biserica noastră acuma e mare luptă contra Mitropolitului Partenie al 
Moldovei112, de care şi eu depind. Ziarele nouă, care au apărut îl atacă complet pentru că a 
întrodus simonia în Biserică şi alte abuzuri, care dezonorează pe un ierarh.  

Din nefericire, lucrurile sunt adevărate. Mitropolitul Partenie va rămâne drept una 
din cele mai odioase şi perverse figure din Biserica Română. E adevăratul geniu rău şi peirea 
Bisericii. În mâna sa totul se pustieşte. Singurul lucru, care se simte ca activitate, e vânzarea şi 
specularea fără ruşine şi frică de Dumnezeu a celor sfinte. Tineri, care ar fi putea trimişi să 
studieze şi să însemne ceva, sînt lăsaţi în părăginire şi rămân improductivi, pradă viţiilor. Mai 
alaltăieri, am primit o scrisoare de la un ieromonah de la Mânăstirea Neamţului, care ar vrea 
să se ducă în Rusia sau în Grecia să studieze, dar nimenea nu se îngrijeşte de dânsul. Fiind în 
vârstă de 30 deja, la noi în ţară nu mai poate fi primit în seminariu.  

De la Veniamin, Mitropolia Moldovei, n-a mai avut Mitropolit cum trebuie.  

 
108 Geremia Bonomelli (1831-1914) a fost, între 1871 şi 1914, episcop de Cremona. 
109 Gustav Frenssen (1863-1945), cunoscut romancier german, mai ales pentru poziţiile sale naţional-
socialiste, a studiat teologia şi a activat, mai bine de un deceniu, ca pastor. Iuliu Scriban face referire 
la volumele Dorfpredigten, apărute în trei părţi, la Göttingen, în 1899-1902, şi care a constituit teza de 
doctorat a lui Frenssen, la Universitatea din Heidelberg. Despre el a publicat şi Iuliu Scriban un 
articol, mai târziu, în 1929: Un chip viu din predica nemţească. Gustav Frenssen, în „Luminătorul”, 
(1929), nr. 10, p. 10-21. 
110 Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) a fost un mare predicator englez, din categoria baptiştilor 
reformaţi. Scriban era fascinat de ştiinţa exegetică engleză (Adrian Duţuc, op. cit., p. 113). 
111 N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I-II, Vălenii de Munte, 
1908-1909. 
112 Partenie Clinceni, mitropolit al Moldovei între 1902 şi 1908. 
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Am primit înştiinţare că guvernul ar fi silit pe Mitropolitul Partenie să 
demisioneze. Se zice, că şi-ar fi dat demisiunea. Până acuma nu am primit însă confirmarea 
acestei ştiri.  

Noi mai avem şi un episcop, care vinde cele sfinte: Prea Sfinţitul Dionisie al 
Buzăului113.  

Ierarhia noastră e tare inferioară, Înalt Prea Sfinte, şi Biserica sufere din greu. 
După părerea mea, singurul om vrednic din ierarhia noastră e Prea Sfântul Atanasie al 
Râmnicului114.  

Sînt atâtea lucruri de făcut şi nu e nimenea, care să înţeleagă. Guvernul le tot ia 
puterea din mână, şi ei nu se pot apăra. A ajuns Sf. Sinod la noi o instituţiune ridicolă, 
despre a cărei activitate ţi-i ruşine să vorbeşti. Căci este compus din membri incapabili, 
mici la suflet, plini de deşertăciune şi cu năravuri rele.  

Să nu credeţi că calomniez, Înalt Prea Sfinte. Dimpotrivă, vorbesc aşa fiindcă mă 
răneşte în suflet ce văd, şi sufăr, nu am nici o putere de a îndrepta.  

Închipuiţi-vă că, în plin Sinod, anul trecut, mitropolitul Partenie a insultat memoria 
Sfântului Ioan Gură de Aur (era vorba de sărbătorirea celor 1500 de ani de la moartea 
Sfântului), zicând că renumele lui e renume uzurpat. Şi Sfântul Sinod a tăcut şi a primit ca 
să nu se mai facă nimic pentru prăznuirea Sfântului. Din cauza asta revista iezuită „La 
Civilta Cattolica” din Roma ne-a atacat. Dar cu dreptate.  

Sărutându-Vă mânile, Înalt Prea Sfinte, şi rugându-Vă de arhiereasca 
binecuvântare, rămân al Înalt Prea Sfinţiei Voastre devotat.  

Arhimandrit Iuliu Scriban115.  
 
Sînt câteva luni de când, prin nişte dame din Petersburg, V-am trimis portretul pe 

care l-am reprodus în Roma al lui Neofit Scriban. Le-am spus, că îndată ce vor ajunge în 
Petersburg, să trimată portretele la locuinţa Domnului Palmov, căruia de asemenea îi 
dădusem un portret. Domnul Palmov trebuia apoi să-l trimită Înalt Prea Sfinţiei Voastre.  

L-aţi primit? 
Arhierească binecuvântare.  
Arhimandritul Iulius Scriban.  
 

GARF, Fondul 550, inv. 1, dos. 24, f. 3-4.  
 

IV. 
 
Scrisoarea lui Iulius Scriban, arhimandrit de Baden-Baden, către Mitropolitul Arsenie.  
 

 Bucureşti, 29 Decembrie 1909 
 

Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
Demult nu mai aveţi nici o ştire despre mine. Cauza este că eu m-am strămutat din 

Baden-Baden, unde eram, în urmă şi m-am aşezat acum la Bucureşti. M-am mutat curând 
după Paşti şi am primit felicitarea pe care mi-aţi adresat-o Înalt Prea Sfinţia Voastră cu 

 
113 Episcopul Dionisie Climescu, arhipăstor la Buzău între 1894 şi 1921. 
114 Atanasie Mironescu (1856-1931), episcop al Râmnicului (1898-1909) şi mitropolit primat al 
României (1909-1911). 
115 Numele este scris în ruseşte. 
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ocaziunea sărbătorii Învierii Domnului. Dar ocupat cum eram cu schimbarea locuinţei, 
n-am mai putut să Vă răspund. Vă comunic asta aici şi Vă rog de iertare.  

Acum sunt Director al Seminarului Central, loc în care a fost director şi Theoctist 
Scriban116. 

Vă aduceţi aminte, Înalt Prea Sfinte, că Vă scriam anul trecut că în Biserica 
noastră e multă nemulţumire, că se duc lupte împotriva Mitropoliţilor. Vă aduceţi aminte de 
căderea Mitropolitului Partenie al Moldovei117. Ei bine, de atunci şi până acuma n-a mai 
încetat lupta în sânul Bisericii noastre. Guvernul a venit cu o lege118, care a adus turburarea 
în sânul ierarhiei: Episcopul de Roman119 …120 comunitatea canonică cu Sinodul. Din 
cauza aceasta acum e conflict cu Sinodul care nu stiu cum se va sfirşi. La 11 januarie 1910, 
Sinodul se întruneşti pentru a judeca cazul Episcopului de Roman.  

 Nu ştiu dacă ştiţi în ce constă legea nouă care a adus conflictul. S-a publicat în 
revista „Biserica Ortodoxă” pe luna Mai 1909. Ea crează pe lângă Sinod un aşa zis 
consistoriu superior alcătuit din preoţi în număr de 21. Din cauza numărului lor mai mare 
de cât al membrilor Sinodului, ei pot majora voturile Sinodului, ei pot să aducă voinţa lor, a 
preoţilor, la îndeplinire.  

 Lucrul acesta nu-l împacă pe Episcopul de Roman şi protestează. Prea Sfinţia Sa 
zice că arhiereii reprezintă autoritatea apostolică în Biserică şi că preoţii nu pot avea dreptul 
de a decide ceva împotriva arhiereilor.  

Sinodul nostru e prea mult în mâna guvernului ca să poată reprezenta ceva potrivit 
canoanelor. Mulţi arhierei se gândesc acum să devie vacant scaunul Episcopului de Roman 
ca să-l poată ocupa el. În asemenea condiţiuni, nu te mai poţi aştepta de la dânşii să judece 
ca teologi, ca creştini şi ca ortodocşi. Mulţi sînt cu totul străini de principiile teologiei în 
actele lor, iar unii plini de viţii şi imoralităţi. Eu sunt profund scârbit de dânşii şi neştiut de 
unde ar putea ieşi omul care să ne mântuie. Acum am avea mare nevoie de un Neofit 
Scriban, dar nu-i. Regret că în împrejurările de acuma nu sînt şi eu arhiereu, fiindcă aşi avea 
glasul mai liber. Astfel sunt nevoit să-mi exprim pseudonim mulţămirile mele.  

Dintre Arhiereii noştri mai luminat este Mitropolitul Primat121. Dar şi Înalt Prea Sfinţia 
Sa a venit la Mitropolie în împrejurări care-i răpesc mult din independenţa pe care o avea ca 
episcop de Râmnic. Pe lângă aceasta, e înconjurat de mulţi duşmani care-l paralizează. În mare 
încurcătură l-a adus noua lege sinodală, fiindcă le-a pus în conflict cu Episcopul de Roman.  

Poate mă veţi întreba care sînt sentimentele mele faţă de noua lege. Eu Vă voi 
spune deschis, Înalt Prea Sfinte. Dar trebuie să Vă declar că cu toate acestea Vi le spun ca 

 
116 Theoctist Scriban (1825-1890) a fost un cleric şi teolog român, profesor la Seminarul „Central” din 
Bucureşti şi, respectiv, director al Seminarului Teologic din Iaşi. Iuliu Scriban face referire la 
perioada 1864-1872, când rudenia sa a condus instituţia şcolară din capitală. Înainte de a merge la 
Bucureşti, arhimandritul Theoctist a fost preşedinte al Consistoriului eparhial din Ismail (1857-1863). 
Vezi Mircea Păcurariu, Arhimandritul Teoctist Scriban, în MMS, XXXVII (1961), nr. 3-4, p. 236-240.  
117 Aşa cum s-a scris, fiind o victimă a jocurilor politice ale vremii, în mijlocul unui scandal, 
mitropolitul Partenie Clinceni a fost nevoit să se retragă din scaun. 
118 Legea prin care, în 1909, s-a înfiinţat Consistoriul Superior Bisericesc, o hotărâre care diminua 
rolul ierarhilor în deciziile importante din Biserică. Vezi Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, vol. III, ediția a 3-a, Iaşi, Editura „Trinitas”, 2008, p. 122. 
119 Gherasim Safirin, episcop al Romanului, care a aruncat anatema asupra Sfântului Sinod şi a 
refuzat să mai participe la şedinţe. Iuliu Scriban îi relatează arhiereului Arsenie despre ceea ce a fost 
„criza bisericească” din Biserica Ortodoxă Română, între 1909 şi 1911 (ibidem, p. 123). 
120 Rupt. 
121 Atanasie Mironescu. 
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informator, dorind ca şi Înalt Prea Sfinţia Voastră să ştiţi exact ce se petrece la noi. Ştiu însă 
că aveţi corespondenţă cu Mitropolitul Primat, şi de aceia Vă rog să nu scăpaţi vreo vorbă 
despre informaţiunile pe care Vi le dau eu despre legea sinodală. Vă spun astea, pentru că, 
în chestiunea aceasta, ideile mele sînt deosebite de ale Înalt Prea Sfinţiei Sale şi s-ar supăra 
pe mine dacă ar şti că eu am alte idei.  

Eu, Înalt Prea Sfinte, sunt cu totul contrar nouăi legi sinodale, care crează 
Consistoriul Superior, pentru că nu se cuvine să iei puterea din mâna arhiereilor şi s-o dai 
preoţilor. Dacă Biserica nu merge bine, există alte mijloace de îndreptare, dar nu merge să 
strici ordinea canonică a lucrurilor. Şi anume, cel mai bun mijloc de îndreptare, dar nu 
merge să strici ordinea canonică a lucrurilor. Şi anume, cel mai bun mijloc de îndreptare la 
noi este să ai mitropoliţi şi episcopi la înălţime. Câtă vreme punctul ista nu se îndreaptă, 
nici nu poţi avea o viaţă bisericească cum se cade.  

Răul la noi este ca toate reformele ce le face Statul. Sinodul e alcătuit din oameni, 
care nu înţeleg să iee singuri iniţiativa unor reforme. Ministrul de culte e de cele mai multe 
ori ateu şi un ignorant de mâna întâia în materie bisericească. Asemenea oameni încep 
reformele în Biserica noastră, şi rezultatele nu pot fi decât luptele prin care trecem.  

Ministerul de culte actual, Domnul Haret122, e ateu şi nu priveşte cu ochi buni 
religiunea. El a venit cu reforma legii sinodale de la 1872, apărută în urma luptelor lui 
Filaret şi Neofit Scriban. Vă închipuiţi, deci, Înalt Prea Sfinte, cu ce sentimente poate veni 
un ateu într-o reformă bisericească. Şi gândiţi-vă încă la ce stare am ajuns, ca ateii să ne 
facă reforme în Biserică! 

În această reformă, el şi-a rezervat sie-şi partea leului, căci anumite lucrări făcute 
de consistoriu şi de Sinod, trec la aprobarea ministrului de culte!!! 

Din motive de această natură eu sînt contrar legii şi am scris însumi o broşură 
polemică contra celor care o apără. V-o trimit odată cu asta, dar rămâne taină desăvârşită, 
fiindcă am iscălit-o cu pseudonim. Ca să înlătur bănuielile, am făcut să fie tipărită în Iaşi.  

Mi-ar părea bine dacă şi prea Înalt Sfinţia Voastră aţi scrie în vreo revistă rusească 
cum stă chestiunea bisericească de la noi. În cazul când faceţi asta, Vă rog să mă înştiinţaţi 
şi pe mine.  

Nu ştiu dacă primiţi regulat „Viitorul” şi „Revista Teologică” din Sibiu 
(Transilvania). Ambele reviste combat legea. 

În luna noiembrie, a avut loc la noi la Bucureşti sfinţirea bisericii ruseşti123. A 
sfinţit-o Episcopul de Kronştadt Vladimir124, pe care îl cunoşteam din Baden-Baden. Am 
oficiat cu Prea Sfinţia Sa aici.  

E tare frig la noi, dar în Pscov o fi şi mai frig.  
Cu asta închei, Înalt Prea Sfinte Stăpâne, şi Vă urez ca anul nou 1910 să Vă aducă 

fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor, iar Bisericii să-i acorde pace şi înflorire de-a lungul 
veacurilor.  

Cu profund respect, Vă sărut mânile şi Vă rog de arhierească binecuvântare.  
Arhimandrit Iulius Scriban.  

 
GARF, Fond 550, inv. 1, dos. 435, f. 25-26.  
 

 
122 Spiru Haret. 
123 Biserica „Sfântul Nicolae” din apropierea Universităţii din Bucureşti a fost ridicată la iniţiativa 
ambasadorului Imperiului Rus, Mihail Nicolaevici Ghiers. 
124 Episcopul Vladimir Puteatin (vezi, supra, nota 63). 
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V. 
Bucureşti, Sfânta şi Marea Sâmbătă 1910 

 

Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
Cu profund respect vin să Vă urez să petreceţi în pace şi sănătate Sfintele Sărbători 

ale Înviererii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă doresc spor deplin în lucru cel creştinesc al 
călăuzirii credincioşilor pe căile credinţei creştineşti pravoslavnice.  

La noi în Biserică, Înalt Prea Sfinte, însă nu e pace. Legea cea nouă sinodală a 
provocat multă hărţuială în Biserică şi nu ştiu ce ne mai aşteaptă încă.  

V-am trimes ziare ca să vedeţi ce mai este pe la noi cu chestiunile religioase. Nu 
ştiu de le-aţi primit. O dată cu aceasta Vă trimet o broşură a mea.  

Vă sărut mânile, Prea Sfinte Stăpâne, şi Vă rog de arhiereasca blagoslovenie.  
A Înalt Prea Sfinţiei Voastre smerită şi plecată slugă,  
Arhimandritul Iuliu Scriban.  

 
GARF, Fond 550, inv. 1, dos. 435, f. 27.   
 

VI. 
 

Scrisoarea lui Iulius Scriban către Arsenie Stadniţki  
  

 Bucureşti, 29 Decembrie 1910  
 
Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, 
Cu ocaziunea Sfintelor Sărbători şi a trecerii întru-un an nou, vin cu supusă 

închinăciune a Vă ura mulţi şi fericiţi ani. Dumnezeu să Vă ţie sănătos pentru ca cu tărie să 
puteţi călăuzi pe calea mântuirii turma cea duhovnicească şi a ţinea sub steagul Sfintei 
noastre Biserici Ortodoxe de Răsărit. De pe la noi nu Vă pot spune multe veşti, pentru că nu 
prea sînt. Chestiunea bisericească a rămas tot încurcată. Se nădăjdueşte că guvernul 
conservator, care a venit azi la putere va rezolva chestiunea în chip fericit şi că nu va mai fi 
ceartă şi duşmănie.  

Sunt alte chestiuni mai mărunţele, care aduc ceartă în Ortodoxia noastră. Am fost 
ieri la preotul bisericii ruseşti, protoiereul Politov125. El mi s-a plâns că Episcopul Nifon de 
la Galaţi126 a alungat din biserică pe un cântăreţ din Tulcea, pentru că cânta ruseşte la 
strană. În acea biserică, comunitatea era formată din ruşi, preotul era român şi se servea 
româneşte, iar numai la o strană se cânta ruseşte.  

Eu am spus protoiereului că la noi tot aşa lumea e supărată pe Episcopul Serafim 
din Chişinău127, care nu lasă pe moldoveni să se cultive în limba lor.  

Cum vedeţi, iată chestiunile care strică Ortodoxiei. Noi nu ştim să găsim echilibrul 
între chestiunea naţională şi cea religioasă şi păcătuim cu aceasta contra doctrinei creştine, 
pentru că Creştinismul e universalist şi nu-l mai putem acuma închide din nou în 

 
125 Protoiereul Ioan Politov a slujit la această biserică între 1909 şi 1916, an în care a fost închisă din 
pricina distrugerilor suferite în timpul Primului Război Mondial. 
126 Nifon Niculescu (1858-1923) a fost episcop la Dunărea de Jos între 1909 şi 1923. 
127 Serafim Ciceagov (1856-1937), arhiepiscopul Chişinăului din perioada 1908-1914; trecut în rândul 
sfinţilor de Biserica Rusă, în 1997. 
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îngustimile naţionale. Cine-l închide, lucrează după concepţiile umile Iudaismului şi nu mai 
are pe Apostolul Paul în sprijinul său128.  

Acesta e lucrul care mă urmăreşte pe mine: puţină înţelegere a Creştinismului. 
Suntem luaţi la vale de curentul timpului şi nu mai cugetăm cu consecvenţă Evangheliei. 
Predicăm pe Hristos de pe amvoanele bisericii, dar ştim a-L pricepe şi a ne modela acţiunile 
după doctrina Lui?  

Aşa judec eu acţiunea episcopiilor, care cred că pot fi naţionalişti fără a fi creştini. 
V-am scris mai de mult despre chestiunei recăsătoririi preoţilor. Acuma a venit la Sinodul 
nostru o întrebare în această privinţă de la Sinodul Patriarhiei din Carloviţ. Sinodul nostru a 
răspuns şi s-a pronunţat împotriva recăsătoririi. Şi Patriarhul ecumenic a primit aceeaşi 
întrebare de la Carloviţ şi, la rândul său, întreabă şi pe Sinodul nostru că se gândeşte în 
această privinţă? 

La noi se discută mult acuma chestiunea Principelui Max de Saxonia129. E greu de 
găsit originalul articolului pentru că s-a retras din circulaţiune. Mitropolitul Primat Atanasie 
însă nu are un număr. Va apărea în traducere română.  

Mai puţin, sau chiar deloc, nu ştie lumea de la noi despre chestiunea 
mariavitismului130. Asta e o mare pagubă pentru Catolicism şi în acelaşi timp o 
recunoaştere a dreptăţilor noastre. După cât am citit eu, episcopul Kovalschi131 caută unirea 
cu ortodocşii.  

 
128 „La Civiltà Cattolica” a fost o publicaţie care, într-o anume perioadă, până la Conciliul Vatican II, 
a promovat, uneori, anumite idei antisemite (vezi Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 
Harvest, 1994, p. 102). 
129 Prinţul Maximilian de Saxonia (1870-1951) a fost fiul lui George, duce de Saxonia şi al Mariei 
Anna, infanta Portugaliei. A ales calea preoţiei şi a catedrei, cercetând, cu precădere, Bisericile 
Orientale. Studiul la care face referire preotul Scriban este cel dedicat problemei unirii dintre Biserici 
(Max von Sachsen, Pensées sur la question de l'union des Églises, în „Roma e l’Oriente”, 1 (1910), 
p. 13-29), argumentând că apusenii ar fi trebuit să abandoneze punctele dogmatice care separă cele 
două mari Biserici. La scurt timp, după intervenţia papei Pius al X-lea, a fost nevoit să renunţe la 
ideile sale şi să le retragă, mărturisind fidelitatea necondiţionată faţă de Biserica Apusului. Despre 
aceasta au scris, în spaţiul românesc, mai mulţi, între care şi Alexandru Rusu, O încercare de unire a 
Bisericilor, în „Cultura Creştină”, I (1911), 1, Blaj, p. 14-17. 
130 Mariavitismul este o mișcare religioasă reformistă care s-a dezvoltat în Polonia și în comunitățile 
poloneze din străinătate. Întemeietoarea ordinului mariavitist a fost maica Maria Franziska (Feliksa 
Magdalena) Kozłowska, care făcuse parte, iniţial, din Congregația surorilor franciscane ale celor 
îndureraţi, fiind apoi maică superioară a Congregației surorilor săracilor Sfintei Clara (de Assisi). 
Scopul acestei mişcări a fost vieţuirea în tăcere şi imitarea în vieţile adepţilor ei a modelului Maicii 
Domnului (de aici şi numele: „Maria Vitae”). Papa Pius al X-lea i-a excomunicat în 1906; două dintre 
motivele scoaterii lor înafara Bisericii au fost că respingeau primatul şi infailibilitatea papale. În 
prima fază, au primit recunoaşterea din partea vechilor catolici din Olanda (Biserica Veche Catolică 
Mariavită), dar, după unele reforme şi inovaţii, au fost scoşi înafara comuniunii cu aceştia, devenind o 
instituţie independentă, respectiv Biserica Catolică Mariavită. Despre această mişcare a scris la noi, 
preluând informaţii din „La Civiltà Cattolica”, chiar Iuliu Scriban, într-un articol tipărit în 1910 (I. 
Scriban, Evenimente actuale din Biserica Catolică, în „Revista Teologică”, IV (1910), nr. 11-12, p. 
392-404). Vezi şi nota următoare. 
131 Episcopul polonez Jan Maria Michał Kowalski (1871-1942), primul întâistătător al Bisericii Vechi 
Catolice Mariavite (Kościół Starokatolicki Mariawitów), cu reşedinţa la Plock, iar după ruperea de 
vechii catolici, primul cap al Bisericii Catolice Mariavite (Kościół Katolicki Mariawitów), din 1935, 
cu reşedinţa la Felicjanów (localitate care poartă numele întemeietoarei acestei mişcări). 
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Odată cu aceasta Vă trimit o carte a mea scrisă contra unui doctor de la Iaşi132, 
care a apărat necredinţa şi a atacat religiunea.  

Cu aceasta închei Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, respectuos sărutându-Vă mănile şi 
rugându-Vă de arhierească binecuvântarea.  

Arhimandrit Iulius Scriban.  
 

GARF, Fond 550, inv. 1, dos. 435, f. 28. 
 
 

From the correspondence of archimandrite Iuliu Scriban 
with hierarch Arsenie Stadniţki kept in Moscow 

 
Abstract 
 
Iuliu Scriban was one of the most important Romanian theologians of the first half of the 
twentieth century, with an impressive publishing activity. He also corresponded, 
throughout his life, with many personalities of the Church of the time, both in the country 
and especially abroad. One of those with whom he exchanged a few letters was Arsenie 
Stadnitsky, one of the most learned hierarchs of the Russian Church of the first four 
decades of the twentieth century. We publish six letters found in the State Archives of the 
Russian Federation sent by Iuliu Scriban, between August 1907 and December 1910, 
during his term in Bucharest, Baden-Badsk, Baden-Stadt respectively in Novgorod. In these 
epistles the common interest of the two in the great problems of the Christian world, in the 
events that took place in the Orthodox, Catholic and Protestant spaces, in the disturbances 
in the Romanian Orthodox Church or in the Russian Orthodox Church, etc., is very well 
observed. From the writings of the young archimandrite, it is clear what the "reading grid" 
theologians in the West, Romania and Russia had, what they were interested in, how they 
were preparing to fight the currents that could harm Orthodoxy and how they thought it 
could meet the challenges facing people of the Church. 
 
Keywords: Romanian Orthodox Church; Russian Orthodox Church; Catholic Church; 
Romanian theologians; Tsarist Russia. 

 
132 Medicul şi profesorul ieşean Constantin Thiron (1853-1924). 
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	EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, traducere din limba greacă veche, studiu introductiv şi note de Teodor Bodogae, ediţie revizuită de Tudor Teoteoi, Basilica, Bucureşti, 2020, 560 p. (PSB, s.n. 20).
	Ne-am fi aşteptat ca măcar să fi fost actualizată lista ediţiilor şi traducerilor din Istoria bisericească, dar ea a rămas cea întocmită de Teodor Bodogae (PSB 13, p. 25), cu diferenţa că în noua ediţie s-au completat datele despre acestea (p. 31-35);...
	Nu a fost intenţia noastră de a verifica traducerea, mai ales că aspectele teologice ale scrierii ne-ar fi depăşit competenţele. Ne-au interesat, în mod deosebit, unele secvenţe de natură istorică, care în ediţia Bodogae erau redate nesatisfăcător – f...
	IV, 11, 12, p. 191: formula de adresare din Apologia lui Iustin este redată întocmai ca în ediţia Bodogae, PSB 13, p. 155: „Împăratului Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Augustul Cezar”; ultima parte ar fi trebuit să fie „Cezar August”, pent...
	IV, 13, 1, p. 192: ca şi în ediţia Bodogae, PSB 13, p. 192, în formula imperială, s-a înlocuit numele lui Marcus Aurelius (AÙtokr£twr Ka‹sar M£rkoj AÙr»lioj 'Antwn‹noj SebastÒj) cu cel al lui Antoninus Pius (Titus Aelius Hadrianus Antoninus), s-a omis...
	V, 5, 4, p. 245: „în limba latină, ea a fost numită legio fulminatrix”; aceeaşi traducere ca în ediţia din 1987 (PSB 13, p. 195). Cuvântul grecesc keraunobolos are corespondent latinesc pe fulminatrix, însă, în realitate, nu a existat nicio legiun...
	VII, 11, 9-10, p. 359, 360: „locţiitorul de guvernator Emilian”; textul grec se referă la „guvernator”, nu „locţiitor de guvernator”.
	VII, 13, p. 365: numele imperial e tradus eronat: „Împăratul Cezar Publius Licinius Gallienus cel Pios, cel fericit şi cel de bun neam (!)”; pe greceşte, el este AÙtokr£twr Ka‹sar PoÚplioj Lik…noj GalliÁnoj EÙseb¾j EÙtuc¾j SebastÒj, deci ar fi treb...
	VIII, 10, 6, p. 419: „dregătorul împărătesc” pentru ¦ £gemýn; corect e „guvernator”.
	VIII, 11, 1, p. 420: traducerea excede textul grecesc şi nu conţine echivalări corecte ale termenilor greceşti: „căci întreaga populaţie a orăşelului, în frunte cu încasatorul statului, fruntaşii armatei şi ceilalţi magistraţi, precum şi sfatul oraş...
	VIII, 17, 3, p. 435: traducerea titlului imperial este neconformă textului grecesc şi formulei îndeobşte acceptate de istorici: superlativul mégistoß a fost tălmăcit doar în dreptul apelativului Germanicus, deşi el însoţeşte fiecare dintre cognomia de...
	VIII, 17, 5, care conţinea numele lui Licinius, lipseşte, pentru că în ediţia de după 324, anul eliminării lui Licinius, Eusebius l-a omis (vezi şi p. 435, nota 98); credem că ar fi trebuit inclus, dar marcat diferit de textul ediţiei utilizate, de vr...
	IX, 1, 7: nu „mai marii districtului” (p. 440), pentru că textul grecesc redă un calc după magistratura praepositus pagi la plural – toùß praiposítouß toû págou.
	IX, 10, 7, p. 461: expresia „singur stăpânitor” introdusă în traducerea titlului imperial excede textul grecesc şi echivalarea titlurilor latineşti cu cele greceşti acceptată îndeobşte de specialişti; acolo se spune doar AÙtokr£twr.
	X, 2, 2, p. 469: episcopii nu primeau „diplome împărăteşti” (diplome de buna purtare sau de înnobilare!), ci „scrisori împărăteşti” (gr. basiléwß grámmata).
	X, 6, 4, p. 498: nu „consulului Anulinus”, ci „proconsulului Anulinus”, aşa cum cere textul grecesc şi realitatea istorică – guvernatorul Africii proconsularis se numea proconsul.
	Însă, cel mai mult am dorit să vedem în ce măsură adnotările ediţiei revizuite ţin pasul cu progresul cercetării istorice şi istoriografice, îndreptând unele interpretări discutabile din versiunea precedentă a scrierii bisericeşti sau recomandând op...
	Iată câteva informaţii din notele lui Teodor Bodogae sau din note fără paranteze unghiulare, pe care le atribuim revizorului, ce ar fi trebuit corectate:
	p. 65, nota 103: Cartea zilelor (numele ebraic este dibrê hayyāmîm, care înseamnă „faptele zilelor”, „analele, cronicile”) a fost dat cărţilor numite în Vechiul Testament Cărţile cronicilor (după o sugestie a lui Hieronymus din Prologus Galeatus – C...
	p. 84, nota 17: Semo Sancus – zeu sabin; p. 99, nota 76: Semo Sancus – zeu etrusc; era de origine sabină.
	p. 93, nota 55: Caligula a fost asasinat la 24 ianuarie 41, nu la „20 februarie 41”.
	p. 93, nota 56: Claudius n-a domnit „aproximativ 41-54”, ci între 41 şi 54.
	p. 110, nota 105: Agripa II n-a fost rege, deşi purta acest titlu; realitatea dovedeşte contrariul – vezi G. Pilara, Agrippa II, în NDPAC, I, col. 162-163.
	p. 169, nota 168: afirmaţia conform căreia Traian a „dezlănţuit o mare persecuţie împotriva creştinilor” „drept mulţumire adusă zeilor” pentru biruinţa asupra dacilor în 105-106 n-are nicio acoperire.
	p. 178, nota 6: Marcus Rutilius Lupus nu a fost guvernator al Egiptului între 115-117, ci între 113-117 – cf. PIR2, R 252.
	p. 178, nota 10: dies imperii a lui Hadrian este 11 august 117, nu „probabil… 10 august 117”.
	p. 191, nota 50: Lucius Verus nu era „fiul lui Caianus Commodus”, ci al lui Ceionius Commodus; asociindu-l la domnie, Marcus Aurelius nu i-a acordat „conducerea Orientului”, ci i-a încredinţat conducerea războiului din Orient împotriva parţilor.
	p. 225, nota 1, cu referire la numele Antoninus Verus din V, Praef., 1, care l-ar desemna pe Lucius Verus, nu pe Marcus Aurelius (vezi şi nota 79 de la p. 243, cu referire la informaţia din V, 4, 3). Este drept că, în unele surse antice, Lucius Verus...
	p. 244, nota 81: istoricul Iulius Capitolinus nu există; acesta e un pseudo-nume al autorului anonim al culegerii de biografii imperiale cunoscută ca Historia Augusta sau Scriptores Historiae Augustae; la aceeaşi nota sau la cea precedentă, trebuia e...
	p. 265, nota 175 la V, 18, 9: Aemilius Frontinus – „necunoscut din alte izvoare”; e, probabil, personajul omonim menţionat pe o inscripţie – cf. EDCS-31700646; PIR2, A 348.
	p. 269, nota 190: viitorul împărat Antoninus Pius nu a fost proconsul al Asiei „între anii 130-136”, ci în 134-135 – cf. PIR2, A 1513.
	p. 270, nota 199: prefectul pretoriului nu era „guvernatorul Romei”; „Perennius”, al cărui nume corect este Perennis (Sextus Tigidius Perennis), nu a fost prefect al pretoriului „între anii 183-186”, ci între 183-185 (PIR2, T 203), în cest ultim an l...
	p. 278, nota 235 la V, 28: „Artemon a trăit pe la anii 300 sau chiar mult mai înainte”. Acest eretic adopţionist din secolul al III-lea (în jur de 235 era la Roma) este acelaşi cu Artemas din VII, 30, 16-17 (p. 391) (vezi şi p. 391, nota 213).
	p. 279, nota 229: ideea unui „rescript”, a unui „edict” sau a unui „decret” de interzicere a convertirii la creştinism emis de Septimius Severus în 202 (la p. 282, nota 1, apar anii 201-202), formulată pe baza unei informaţii din SHA, Sev., XVII, 1 (I...
	p. 284, nota 4: Quintus Maecius Laetus a ajuns, într-adevăr, prefect al pretoriului în 205, dar informaţia lui Eusebius din VI, 2, 2 („Laetus guverna Alexandria şi restul Egiptului”) necesita precizarea în notă că acesta a fost praefectus Aegypti într...
	p. 294, nota 43: data tradiţională a asasinării lui Geta de către Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus) este, într-adevăr, „27 februarie 212”; de fapt, uciderea lui a avut loc la 26 decembrie 211, în timpul sărbătorii Saturnalia – cf. PIR2, S 454.
	p. 300, nota 69: nu „Iulian Cassian”, ci Iuliu Cassian (Iulius Cassianus).
	p. 311, nota 117: Elagabal n-a fost preot al Soarelui doar „în tinereţe”, ci şi după ce a ajuns la tron, monedele şi mai multe inscripţii din diferite colţuri ale Imperiului numindu-l sacerdos amplissimus (sau summus sacerdos, sau inuictus...
	p. 318, nota 147: în 235, cand a fost ucis, Alexander (nu Alexandru) Severus se afla „în nord-vestul imperiului” nu pentru a opri „răscoalele interminabile”, ci pentru a purta războiul împotriva germanicilor, care atacaseră provinciile de la Rin; cu M...
	p. 327, nota 281: „prigoana generală” din timpul lui Decius (249-251) nu s-a declanşat pentru că „se apropiau sărbătorile milenare de la întemeierea Romei” şi suveranul dorea „să restaureze tradiţiile imperiale”; jocurile seculare fuseseră celebrate ...
	p. 328, nota 188: „Valerianus domneşte între anii 253-260”, dar la p. 355 (nota 36) şi 348 (nota 7), unde e scris Valerian, ca şi în text, se dau ca date ale principatului său anii 253-259; vezi şi p. 364, nota 89, unde se afirmă că „Valerian cade rob...
	p. 329, nota 191: frumentarii erau, iniţial, centurioni detaşaţi din legiuni, cu scopul de a se ocupa de aprovizionarea trupelor; cu timpul, au devenit un serviciu secret al armatei, care, pe lângă supravegherea colectării annonei militare, aveau mi...
	p. 329, nota 191: afirmaţia conform căreia „abia Diocleţian va integra cu adevărat Egiptul în imperiu” e total greşită; din 30 î.H., Egiptul făcea parte „cu adevărat” din statul roman, fiind, cum spune în mod corect chiar Bodogae, „domeniul rezervat...
	p. 333, nota 207: ostaşul Besas pomenit în VI, 41, 16 (scris Besa) ar fi fost „din neamul bessilor, un trib trac”; cum mi-a atras atenţia colegul Dan Dana, cel mai bun specialist în onomastică tracă, Bhsâß e un teofor egiptean (de la zeul Bes); în fo...
	p. 355, nota 36: Gallus şi Volusian nu au fost omorâţi „în mai 253, de către Emilian”, ci de proprii soldaţi în august (?) 253.
	p. 358, nota 53: Emilian despre care Bodogae scrie că „pare” a fi „un prefect al Egiptului” ce „nu poate fi confundat cu împăratul Emilian” despre care a amintit în nota 1 la VII, 10, 1 (p. 355) este, de fapt, unul şi acelaşi personaj – Lucius Mussius...
	p. 364, nota 89: Valerian n-a murit în captivitate „pe la anul 260” – aşadar, după un an de când ar fi căzut în mâinile perşilor, cum crede Bodogae –, ci după 9 ani de prizonierat, la vârsta de 70 de ani – cf. SHA, Val., V, 1.
	p. 365, nota 90: prin rescriptul lui Gallienus „creştinismul era recunoscut şi-şi primea înapoi bunurile confiscate”; e valabilă doar partea a doua a afirmaţiei; rescriptul nu recunoştea creştinismul ca religie oficială, ci doar existenţa lui şi, m...
	p. 376, nota 131: conţine informaţii eronate, bazate pe spusele lui Eusebius din VII, 23, 1; Gallienus n-a fost „proclamat” de două ori – „a doua oară în 261, când a fost recunoscut din nou ca împărat, după înfrângerea lui Macrianus, care fusese re...
	p. 376, nota 134: „Domnia lui Gallienus a fost presărată cu tot felul de desfrânări” – afirmaţie fără nicio acoperire în realitatea istorică, ci doar în sursele ostile împăratului.
	p. 389, nota 205: Odenatus n-a suferit o „moarte subită”, ci a fost asasinat din ordinul „Zenoviei”; episcopul Pavel nu îndeplinea „şi un serviciu militar ca ducenarius, un fel de procurator”, ci era un procurator cu atribuţii financiare.
	p. 389 (nota 305), 392 (nota 216), 557 (Indice) – Zenovia; p. 425, 557 (Indice): Zenobius; de ce nu Zenovie?
	p. 393, nota 217: Aurelian a fost ucis în septembrie sau octombrie 275 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 225), nu în „august-septembrie 275”; doar Carus a domnit între 282-283, nu şi Carinus şi Numerianus, fiii săi; princi...
	p. 395, nota 222: în notă ar fi trebuit făcută observaţia că Eusebius confundă pe Dorotei, procurator bafii în Tyr sub Diocleţian, „preot în Antiochia” sub episcopatul lui Chiril (280-302) (X, 32, 2-3), cu Dorotei, „eunuc” (din acest motiv, nici nu pu...
	p. 402, nota 249: „ultimele edicte de persecuţie datează din anul 303” – afirmaţie eronată, pentru că ultimul edict a fost emis în primăvara lui 304, cum se afirmă corect în nota 29 de la p. 413 şi în adăugirea de la nota 11, p. 407, a revizorului; ...
	p. 404, nota 5 la VIII, 1, 5 („în toate oraşele s-au clădit biserici mari şi spaţioase”): „nu prea se cunosc biserici «măreţe» înainte de anii 300”; p. 469, nota 12 la X, 2, 1 („căci am văzut cum se ridicau din nou lăcaşurile de cult până la o înălţim...
	p. 409, nota 16 la VIII, 4, 3 („căpetenia armatei, oricare ar fi fost el”): după Bodogae, Eusebius se referă la Diocleţian sau Galerius, primul – „căpetenia supremă a imperiului” până în 305, cel de-al doilea – după această dată; după revizor, „ar ...
	p. 412, nota 24: s-a dovedit că Ad sanctorum coetum aparţine, într-adevăr, lui Constantin, nu îi este doar „atribuită”; a fost rostită în a doua săptămână a lunii aprilie 325 – vezi, în ultimă instanţă, B. Bleckmann, Ein Kaiser als Prediger. Zur Dat...
	p. 426, nota 73: două erori grave – Diocleţian şi-ar fi celebat vicennalia la Roma la 20 noiembrie 303, iar „Maximian Herculius pe ale lui la 1 mai 305”; vicennalia au fost sărbătorite la 20 noiembrie 303 la Roma de către cei doi Augusti, la 1 mai 305...
	p. 429, nota 80: „Maxentius avea purtare imorală şi tiranică, probabil şi din pricină că practica magia”; apreciere total subiectivă, ostilă şi nefondată, consonantă cu a tuturor autorilor proconstantinieni din toate timpurile!
	p. 429, nota 82: aici trebuia explicată penuria de grâu de la Roma; aceasta nu s-a datorat lui Maxentius, ci blocării transporturilor de grâu din Africa către Vrbs de către uzurpatorul Domitius Alexander (308-310) – PLRE, I, p. 43, L. Domitius Alexand...
	p. 433, nota 88: „edictul de la Mediolanum”; p. 456, nota 58: „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»”; p. 462, nota 85: „«Edictul de la Mediolanum»”; p. 468, nota 11: „Edictul de la Mediolanum”; p. 491, nota 136: „aşa-numitul «Edict de toleranţă de la...
	p. 433, nota 89: în VIII, 15, 2, Eusebius nu se referă la „multele războaie şi nenorociri… provocate tocmai de contradicţiile interioare care mocneau în imperiu”, cum apreciază primul traducător, ci la războaiele civile care au izbucnit după abdicare...
	p. 435, nota 96: ideea că edictul lui Galerius din 30 aprilie 311 (VIII, 17, 3-10), cunoscut ca „edictul de la Nicomedia” (locul unde s-a publicat) sau „edictul de la Sardica” (locul unde a fost semnat de Galerius), „pare a fi fost redactat anterior...
	p. 438, nota 112: cauza şi anul morţii lui Diocleţian nu sunt suficient de clare în surse, încât afirmaţia „Diocleţian a suferit îndelung, murind abia în 316” sună tranşant.
	p. 446-447, nota 25: consideraţii cu totul subiective şi eronate despre religia Tyrului la începutul veacului al IV-lea.
	p. 454, nota 46: cele trei bătălii la care se referă Eusebius în text (IX, 9, 3) n-au fost doar două – „la Torino, apoi la Brescia” –, ci, într-adevăr, trei – la Segusio (Susa), Augusta Taurinorum (Torino) şi Verona – cf. Pan., IX [12], 2-15; X [4], 1...
	p. 455, nota 54: gr. diashmótatoß (lat. perfectissimus) (pentru acest apelativ, vezi şi p. 497, nota 153) – „cel mai distins dintre slujbaşii fiscului sau ai secretariatului” (!); vir perfectissimus desemnează un magistrat de rang înalt din ordinul ec...
	p. 456, nota 58: „legea desăvârşită şi deplină” menţionată în IX, 9, 12, emanată în ultimele două luni ale lui 312, nu e „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»” care va fi publicat „poate încă din 312”, ci un act juridic cu totul diferit, care nu s...
	p. 457, nota 64: cu o anumită undă de reproş, editorul arată că, „după moartea lui Galerius (30 aprilie 311), primul gând al lui Maximin /Daia – n. n./ a fost să ocupe ţinuturile pe care le-a condus Galerius, inclusiv Nicomidia”; desigur că avea d...
	p. 458, nota 67: nu Maximin e de „rea credinţă (sic!)” (se scrie rea-credinţă), ci autorul notei.
	p. 458, nota 69: beneficiarii: explicaţia despre semnificaţia acestora este întocmai cu cea a lui Bardy din SC 155, p. 66, nota 5; în Imperiul clasic, aceştia erau soldaţi din legiuni care primiseră un beneficium de la ofiţeri de rang înalt; în Imper...
	p. 461, nota 80: Lactantius e doar unul dintre autorii care se referă la moartea lui Maximin Daia, scriind că acesta s-a otrăvit; există, însă, multe alte păreri printre scriitori păgâni şi creştini în legătură cu decesul împăratului; de exemplu, la î...
	p. 464, nota 90: Culcianus, pomenit în IX, 11, 4, a fost praefectus Aegypti între 303-306, nu „303-305” – cf. PLRE, I, p. 233-234, Clodius Culcianus.
	p. 469, nota 14: în X, 2, 2, Eusebius nu se referă la „legiuirile prin care Bisericii i s-au acordat o serie de privilegii bine cunoscute (sic!)”, ci la colecţia de texte legislative pe care le va reproduce în X, 5, 1-24.
	p. 475, nota 52: în X, 4, 16, Eusebius are în vedere mai degrabă statuia şi inscripţia menţionate în IX, 9, 10-11 (p. 455-456) decât „Arcul de triumf al lui Constantin”.
	p. 491, nota 135: „cuvintele acestea aparţin lui Licinius”, cu referire la X, 5, 3: „Dar, întrucât în acest rescript părea clar că ar fi fost adăugate numeroase şi variate condiţii”. Cum au presupus specialiştii şi editorii, aceste „adăugiri” trebuie ...
	p. 492, nota 137: în X, 5, 4, textul aşa-zisului Edict de la Mediolanum ar fi conţinut „aceleaşi condiţii restrictive din edictul lui Galerius”; acest act normativ nu prevedea „condiţii restrictive”, ci, în conformitate cu gândirea antică, doar pre...
	p. 497, nota 152: la sfârşitul lui 312-începutul lui 313, de când, foarte probabil, datează scrisoarea din X, 6 (p. 497-498), dioceza Africa avea şapte provincii, nu şase, cum se afirmă în notă, pentru că, între 303-314, Numidia, pomenită în X, 6, 1 (...
	p. 501-502, nota 162: Licinius nu fusese recunoscut ca Augustus din „307” de către Diocleţian, Maximin (sic!) (Maximian, cum apare corect în nota 77 de la p. 428) şi Galerius, ci din 11 noiembrie 308, în urma aşa-numitei „conferinţe” de la Carnuntum (...
	p. 503, nota 170: nu Aurelius Victor indică vârsta de 60 de ani pe care o avea Licinius la moarte, ci Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus, XLI, 8: Hic Licinius… vitae proxime sexagesimum occidit.
	p. 503, nota 173: „mânia” lui Licinius nu avea la bază „invidia”, ci teama îndreptăţită de „uneltire” – aşadar, de o conspiraţie împotriva sa.
	p. 504, nota 175: înfrângerile suferite de Licinius la „Adrianopol”, respectiv „Hrisopolis”, au avut loc în 324, nu 323 (acelaşi an în nota 162 de la p. 500-501).
	Unele intervenţii ale lui Tudor Teoteoi sunt eronate sau discutabile:
	p. 96, nota 58: Irod Agrippa nu se numea Herodes Iulius Agrippas, ci fiul său este cunoscut astfel; el trebuie desemnat ca Herod (Irod) Agrippa, Herodes (Irod) II sau Agrippa I; s-a născut în 11 sau 10/9 î.H – cf. G. Pilara, Agrippa I, în NDPAC, I,...
	p. 98, nota 73: Constantin a redat vechiul nume de Ierusalim în loc de Aelia Capitolina; la data când scria Eusebius, se numea tot Aelia Capitolina, aşa cum se vede şi din VI, 20, 1 (p. 311), din canonul 7 Nicaea (325) şi din Onomastikon-ul aceluia...
	p. 298, nota 57: „primul an al domniei lui Caracalla, adică… 212”; Caracalla şi-a început domnia la 4 februarie 211.
	Zefirin a fost episcop al Romei între 198-217 (cf. A. Di Berardino, Zefirino papa, în NDPAC, III, col. 5704), nu între 198/200-217, cum afirmă Bodogae (p. 303, nota 81), sau între 198-218, cum se deduce din adăugirea lui Tudor Teoteoi de la nota 117, ...
	Revizorul are dreptate când scrie în nota 120 (adăugită la ediţia originală) de la p. 312 şi în completarea notei 171 de la p. 324 că Alexander (nu Alexandru, cum apare acolo) Severus a domnit între 222-235, dar la p. 317, nota 143, a uitat să revizui...
	p. 329, nota 192, aparţinând revizorului: termenul paides din text (VI, 40, 3) i-ar desemna pe „servitorii” episcopului Dionisie, „neexistând nicio dovadă că Dionisie ar fi avut copii, deşi lucrul nu e deloc imposibil”; dar Timotei, menţionat în VI, 4...
	p. 357, nota 49: ca şi Macrianus senior şi Macrianus iunior, Quietus a fost ucis în 261 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 216-217), nu în 262, cum scrie revizorul.
	p. 420, nota 50: după traducerea necorespunzătoare a lui Rufin (HE, VIII, 11, 2), Bardy (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55), p. 23, nota 2) şi, după el, revizorul Teoteoi, afirmă ...
	p. 440, nota 4: adăugirea conform căreia „curatorii oraşelor” „proveneau din ordinul senatorial sau din cel ecvestru” se bazează pe o confuzie, anume cu acei curatores civitatium din vremea Imperiului clasic, a căror provenienţă din ordinul senatoria...
	p. 447, nota 26: ideea că monoteismul creştin şi-ar fi pus „amprenta considerabilă” asupra naşterii conceptului de divinitate supremă în „politeismul păgân” şi în filosofia tradiţională e cu totul forţată. Fenomenul era rodul evoluţiei fireşti a te...
	p. 456, nota 59: nota preia cuvânt cu cuvânt pe cea cu nr. 21 de la p. 64 a lui Gustave Bardy din Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55); aici se afirmă, în contradicţie totală cu cee...
	p. 498, nota 157: adăugirea lui Teoteoi copie aproape cuvânt cu cuvânt nota 5 de la p. 111 a lui Gustave Bardy din SC 55.
	p. 496, nota 148: sinodul de la Arelate (Arles), în Gallia, din august 314 n-a fost „primul sinod convocat de autoritatea statului roman”; primul sinod convocat de Constantin a fost cel de la Roma (Lateran) din 2-4 octombrie 313, cum se citeşte foart...
	Un lucru care nu trebuie să mire, pentru că, probabil, n-a existat vreun interes ca să se procedeze în acest mod, dar un istoric cu spirit critic ca Tudor Teoteoi ar fi trebuit să treacă peste anumite limite impuse de instituţia patronatoare şi cea e...
	Un alt exemplu: după cum rezultă din X, 4, 16, în 315, când Eusebius vorbea la Tyr, Licinius ar fi fost creştin, începând, precum Constantin, „să-i scuipe în faţă pe idolii cei fără de viaţă şi să calce în picioare obiceiurile nelegiuite ale demonilor...
	Al treilea exemplu: s-a folosit consecvent expresia, foarte corectă din punct de vedere traductologic, „Biserica universală”, evitându-se „Biserica catolică”; despre aceste sintagme sinonime a scris câteva cuvinte revizorul în nota 139 de la p. 494....
	Spre deosebire de ediţia din PSB 13, cea de faţă nu mai conţine o altă operă eusebiană cu care, de obicei, face corp comun, anume Martirii din Palestina. În schimb, are o Bibliografie cu autor necunoscut (p. 507-525), aşa cum neştiut este şi cel car...
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