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   Este un eveniment de importanţă excepţională pentru viaţa mea actul 
prezent prin care Universitatea din Bucureşti îmi acordă titlul de D. H. C. 
Dar ceea ce mă bucură mai mult este că prin acest eveniment  se manifestă 
pentru prima dată o atenţie spiritualităţii pe care o reprezint, în care 
cunoştinţa este unită cu credinţa strămoşească a poporului nostru şi Bisericii 
Ortodoxe Române, care a avut un rol hotărâtor în menţinerea acestei 
spiritualităţi a lui şi, prin aceasta, în păstrarea identităţii proprii şi a unităţii 
lui, pentru care poporul nostru a trebuit să depună grele şi continui eforturi şi 
să aducă nesfârşite jertfe, ajutat şi însufleţit neîncetat de Biserica lui. 
   Aceasta mă face să văd în acest act şi voinţa Universităţii din Bucureşti de 
a se simţi chemată să de atenţie în lucrarea ei de cunoaştere şi dezvoltarea a 
culturii româneşti tutuor aspectelor acestei culturi, din care nu poate lipsi 
spiritualitatea unită cu credinţa. 
   Iar aceasta mă îndeamnă şi pe mine să scot în evidenţă faptul că dintre 
diferitele forme de cultură şi între spiritualitatea întemeiată pe credinţă nu 
este o opoziţie, ci o întregire reciprocă. Spiritualitatea  unită cu credinţa ajută 
la cunoaşterea ştiinţifică a realităţii, iar aceasta aduce contribuţia ei în 
cunoaşterea spiritualităţii preocupată de realitatea fundamentală care nu se 
poatelipsi de credinţă în sesizarea şi aprofundarea ei. Dea aceea , de când 
există universităti în toate ţările, între facultăţile preocupate de cunoaşterea 
celorlalte forme ale realităţii a făcut parte şi Facultatea de Teologie, fapt de 
care s-a ţinut seamă şi la noi în trecut şi la care s-a hotărât acum, după 
dispariţia unilateralitătţii ateiste a comunismul;ui, să revină. 
   Despre această legătură între celelalte forme de cultură şi sapiritualitatea 
unită cu credinţa doresc să spun cu această ocazie câteva cuvinte. 
   Toate celelalte forme de cunoaştere, sau de cultură, se ocupă de domeniile 
realitătii stăpânite mai mult sau mai puţin de anumite legi şi, prin aceasta, 
sunt dependente unele de altele şi, în ultimă analiză, de o exostenţă supremă, 
independentă de asemenea legi sau, cum i se spune deobicei, absolută. Cum 
s-a remarcat de către gânditorii care s-au ocupat în mod special cu acea 
realitate supremă şi independentă, nu se poate cugeta că a fost că a fost 
cândva când n-a fost nimic. Aqcesta inseamnă însă că a existat o realitate 
eternă care n-a provenit dintr-o cauză. Dar aceasta mai înseamnă şi că acea 
realitate a avut în ea prin sine însăşi posibilităţile tuturor modurilor de 
existenţă, pe care le cunoaştem şi pe care nu le cunoaştem.. Ea trebuie să fi 
avut în ea şi conştiinţa, căci o existenţa făra conştiinţa de ea e ca şi când n-ar 



fi.. Pe lângă aceea, având în ea tot ce o putea mulţumi şi ferici, a trebuit să 
aibă în ea iubirea  sau bucuria unei Persoane, conştientă de altă sau de alte 
Persoane conştiente şi desăvârşite. Aceasta ne face să credem în existenţa 
treimii de Persoane, căci numai iubirea în trei Persoane desaăvârăite este 
iubirea desăvârşită. 
   Dar precum persoana mea şi a semenului meu este, pe de o parte, o 
realitate sigură pentru mine, pe de altă parte, e taină niciodată epuizată prin 
cunoaşterea mea, cu atât mai mult este, pe de altă parte, sigură existenţa 
treimii supreme, pe de alta, o taină inepuizabilă pentru eforturile noastre de 
cunoăstere a ei. Deci, ea reperezintă, pe de o parte, realitatea comunităţii 
personale supreme, singura care dă sens existenţei, deci singura care se 
impune în modul cel mai logic, pe de alta,  ea este o taină inepuizabilaprin 
cunoaştere, deci cerând credinţa noastră pentru progresul în cunoaşterea ei. 
Astfel, cunoaşterea nu se opune credinţei, ci o întemeiază şi viceversa.. 
Admiterea acestei taine supreme prin raţiune şi credinţă ne va ajuta în 
aprofundarea şi înţelegerea tuturor formelor de realitate, în înţelegerea  
bogăţiei şi armoniei lor. 
   Pe de altă parte, lumea întreagă, atât prin compexitatea armonioasă 
inepuizabilă a ei, cât şi prin neputinţa ei de a ne mulţumi deplin şi de a ne 
asigura fericirea veşnică pe care o dorim, ne arată că ea nu poate fiprin ea, ci 
este opera unei iubiri supreme care ne pregăteşte în viaţa noastră în ea pentru 
acea fericire în comuniunea iubitoare cu existenţa supremă, pregătire 
continuă atâtprin cunoaşterea ei cât şi prin progresul moral. 
   Iată cum cunoaşterea tuturor formelor de realitate a lumii presupune 
admiterea prin raţiune şi credinţă a tainei lui dumnezeuşi nepoate ajuta 
înaintarea în aceasta, iar recunoaşterea prin raţiune şicredinţă a acestei taine 
supreme poateajuta progresul în înţelegerea formelor realităţii cosmice şi 
umane. 
   S-ar mai putea spune că dacă cunoaşterea laturilor materialiste ale lumii ne 
poate ajuta şi în capacitatea  previzibilă a fenomenelor, cunoaşterea spiritului 
omenesc nu poate asigura o cunoaştere şi comportare previzibilă exactă. În 
acest domeniu voinţa liberă a oamenilor are un rol care sustrage cunoaşterii 
exacte faptele viitoare ale persoanelor umane şi a relaţiei dintre ele.. relaţiile 
dintre oameni, influenţele reciproce, ascund o altă taină a existenţei, în a 
cărei cunoaştere înaintăm, făra a ajunge la o exactă previziune a a ei. In 
domeniul acesta mai trebuie ţinut seama şi de faptul că facerea binelui după 
care râvneşte omul e unită cu biruirea egoismului, pe care datorită slăbiciunii 
noastre nu-l putem înfrânge uşor făracredinţaîn dumnezeu, izvorul şi puterea 
binelui. De aceea trebuie ţinut seama în acestdomeniu şi de sentimentul de 



responsabilitate al omului fărade care nu poate avea loc un progres în bine, 
după cum ne dorim. 
   Acest sentiment de responsabilitate presupune o autoritate supremă de care 
depindem şi care ne întăreşte în bine. Dar binele pe care dorim să-l facem 
altor persoane şi pe care dorim să ni-l facă ele, implică şi conştiinţa valorii şi 
preţuirii reciproce eterne a persoanelor umane,  căci ce ne-ar da puterea să 
facem bine unul altuia, dacă n-am avea conştiinţa că de acesta depinde 
bucuria noastră eternă. Dar cine poate întemeia valoarea eternă a persaonelor 
umane, dacă nu existenţa unor persaone eterne prin ele înşile, a căror 
bunătate se trăieşte în desăvârşita lor unitate şi preţuire iubitoare. 
   Legătura aceasta între cunoaştere şi taină pe care o trăim şi în a cărei 
cunoaştere înanităm fără a o epuiza în veci, şi prin acaesta trăim setea după 
infinitatea existenţei, o trăieşte în mod deosebit poporul nostru, prin unirea 
în el a spiritului occidental mai aservit raţiunii separatiste şi a ortodoxiei 
răsăritene, care accentuează comuniunea şi pentru care dumnezeu prin 
Hristos e cunoscut nu în mod raţional sau separat de viaţa noastră cea de 
toatezilele, mai mult prin discursuri, ci ca prezentîn noi prin toate Tainele, 
rugăciunile şi binecuvântările Bisericii. Suntem de aceea un popor mai 
complex, mai adâncit în prezenţa tainelor în toate, mai delicat şi mai 
respectuos în relaţiile între persoane unite în mod tainic făra să se confunde, 
singurul fapt ce le procură bucurie. 
   Universităţile româneşti, ţinând cont de  acest spirit al poporului nostru, 
pot comunica lumii o culturămai umană, mai nuanţată, mai delicată, mai 
adâncă, mai pătrunsă de taina prezenţei lui dumnezeu în realitatea lumii 
întregi şi mai capabilă săprezinte lumii o ţinută morală în Persoana lui 
Hristos. 
   Trâind taina inepuizbilă în toate, poporul nostru trăieşte infinitul şi 
aspiraţia spre el. De aceasta  e conştientă în mod special credinţa. Când, 
terminând liceul, m-am hotărât să merg la teologie, îndemnatstăruitor de 
mama mea, sră şi nepoată de preot, un coleg m-a întrebat: << Ce vei face 
acolo? N-ai ce învăţa o jumătate de zi>>. Acum căţiva ani i-am spus: << Am 
studiat teologia zeci de ani şi sunt mereu la început, atât în aspiraţia spre 
cunoaştere, cât şi în cea a progresului moral>>. << Ai dreptate>>, mi-a spus 
ele acum, după ce funcţionase o viaţa întreagaca profesor la o altă facultate. 
   Dar sinteza între acest simţ ortodox al tainei şi latinitate a avut un rol 
hotărâtor în menţinerea în unitatea şi identitatea noastră ca popor originar, 
faţă de pericolelel ce ne-au ameninţat continuu şi din partea popoarelor 
vecine din occident şi a slavilor din răsărit. Ortodoxia ne-a apărat ca popor 
latin faţa de ameninţările faţa de popoarele din apus, deşi tot ea ne-a făcut să 



apărăm, prin Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare, Europa Occidentală ded 
invazia otomană. 
   Latinitatea ne-a făcut să ne apărăm, pe de altă parte, de pericolul slav din 
răsărit, care a sporit în secolelel din urmă şi sunt semne că nu a încetat nici 
acum. 
   Acestăapărare anoastră de către apus şi răsărit ne-acostat jertfe grele. De 
aceea se paote spune că istoria noastră a fost un drum al crucii. Acesta 
înţelegând-o tineretul din Basarabia s-a arătathotărât ca tot prin jertfele 
reprezentate de cruce să apere, în solidaritate cu tot poporul nostru, 
latinitatea lui din partea pericolului din răsărit, iar tineretul nostru i s-a 
asociat în zilelel din urmă în acestă intenţie pornind într-un drum al crucii 
spre Basarabia. 
   Prezenţa Sinoduylui Bisericii noastre la acest eveniment de preţuire a 
credinţei strămoşeşti din partea Universităţii din bucureşti arată voinţa 
poporului nostru şi a Bisericii lui de a fi împreună la eventualele jertfe ce ne 
aşteaptă în viitor. 
   Aceasta maacesă termin cuvântul meu cu versurile puţin modificate ale lui 
Andrei Mureşanu: << Preoţi cu crucea-n frunte/ Conduşi de Duhul Sfânt/ 
Căci oastea e creştină/ Şi vom lupta-mpreună/ Pentru al nost-sfânt 
pământ>>. 
                                                   Preot Prof. Dr. DUMITRU STĂNILOAIE 
(*Din Biserica Românească ( Milano), anul XVII, nr. 66, Octombrie-
Decembrie 1992) 


