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Prefaţă 

Mitropolitul Emanuel al Franţei

În Europa, Bisericile Ortodoxe istorice se găsesc, în 
general, în țările din teritoriile ei răsăritene. Să ne 
amintim că creștinismul s-a răspândit în nord-estul 

continentului nostru din Imperiul Roman de Răsărit (cu-
noscut și sub numele de Imperiul Bizantin), care avea capi-
tala la Constantinopol, unde, în secolul al IV-lea, s-a înfi ințat 
Patriarhia Ecumenică. Aceasta, urmând exemplul Aposto-
lului Pavel, a continuat propovăduirea cuvântului lui Dum-
nezeu în lume, mai ales că Biserica din Constantinopol avea 
toate condițiile favorabile pentru această sarcină datorită 
transferului capitalei din Roma Antică la Constantinopol, 
Noua Romă.

În trecut, Biserica Ortodoxă cuprindea doar patru vechi 
patriarhii din Răsărit, și anume Constantinopol, Alexandria, 
Antiohia și Ierusalim. La acestea s-au adăugat mai târziu Bi-
sericile din Rusia, Serbia, România, Bulgaria, și Georgia, că-
rora Patriarhia Ecumenică de Constantinopol le-a acordat 
statutul de patriarhii. Există, de asemenea, așa-numitele Bi-
serici Autocefale, și anume Biserica din Cipru, care este cea 
mai veche Biserică autocefală, Biserica Greciei, Biserica Po-
loniei, Biserica Albaniei și Biserica Cehiei și Slovaciei. În ce-
le din urmă, există și unele Biserici autonome, cum ar fi  cele 
de la Sinai și din Finlanda. Biserica din Constantinopol, fi ind 
primul scaun în rândurile Bisericilor Ortodoxe autocefale, 
are dreptul și responsabilitatea de a începe și de a coordona 
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lucrări de importanță inter-ortodoxă, în conformitate cu ra-
țiunile istorice și canonice.

În zilele noastre, suntem martorii dezvoltării celei ce a 
ajuns să fi e cunoscută sub numele de Uniunea Europeană. 
Întrucât deciziile privind viitorul Europei au fost luate și apoi 
puse în aplicare prin Tratatul de la Maastricht din 1992, Eu-
ropa se extinde și își fi xează un spațiu de liberă circulație și 
de tot felul de schimburi.

În cadrul acestei noi Europe care este pe cale să se stabi-
lească, creștinii ortodocși au avut un loc deloc neglijabil. 
Având în vedere schimbarea în scena politică a Europei de 
Est din anii 1990, un val de imigrație ortodoxă vine înspre 
Europa multiculturală Occidentală, iar oamenii care caută 
un viitor mai bun și noi locuri de muncă devin parte a nou-
lui mozaic de etnii, culturi, tradiții și credințe, îmbogățind și 
mai mult această populație atât de diversă a Europei.

Totuși, schimburile comerciale care în prezent au loc în-
tre țările vestice și estice ale continentului nostru au existat, 
de fapt, și în decursul secolelor trecute. Acest lucru explică 
în parte existența și organizarea primelor parohii ortodoxe 
din anumite țări din Occident într-un stadiu foarte timpuriu. 
Vedem, de exemplu, că în Stockholm, Suedia, există parohii 
ortodoxe de la începutul secolului al XVII-lea, precum și în 
Leipzig, Germania și în Amsterdam, Olanda, din secolul al 
XVIII-lea.

Mai mult decât atât, în secolul XX, precum și mai devre-
me, construirea de capele sau biserici ortodoxe în Europa 
Occidentală a apărut datorită căsătoriilor regale cu membri 
ortodocși ai familiilor regale.

Cu toate acestea, parohiile ortodoxe au fost înfi ințate în 
număr mare în Europa Occidentală, începând cu secolul al 
XIX-lea și, mai mult, în secolul XX.

Pentru a obține cea mai bună armonie posibilă între 
comunitățile creștine, precum și între comunitățile diferite-
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lor religii, care sunt numeroase în Europa, este instructiv să 
studiem istoria recentă a tuturor acestor comunități, inclusiv 
a noastră, cea creștin ortodoxă. Acest lucru ne va permite, în 
parte, să înțelegem mai bine începuturile lor și modul în ca-
re putem să le organizăm viitoarea lor viață în Europa.

În lumina acestui demers, dorim să o felicităm pe doam-
na Christine Chaillot, o creștin-ortodoxă din Patriarhia de 
Constantinopol, care a adunat toate aceste articole prin mun-
că grea, depusă pentru promovarea spiritului ecumenic. Prin 
importanta ei publicație, istoria Bisericii Ortodoxe din seco-
lul XX în Europa Occidentală va deveni accesibilă, țară cu 
țară, și mai bine cunoscută de către toți cei care ar putea fi  
interesați, inclusiv creștinii ortodocși care trăiesc în Europa 
Occdentală.

Înaltpreasfi nțitul Mitropolit Emanuel al Franței  (Patriarhia Ecu-
menică de Constantinopol)

Director al Biroului de legătură al Bisericii Ortodoxe pe lângă 
Uniunea Europeană de la Bruxelles

Responsabil pentru dialogul dintre Patriarhia Ecumenică de Con-
stantinopol și iudaism

Responsabil pentru dialogul dintre Patriarhia Ecumenică de Con-
stantinopol și islam

Responsabil pentru dialogul dintre ortodocșii răsăriteni și ortodocșii 
orientali sau Bisericile precalcedoniene
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Prefață

Mitropolitul Serafi m Joantă

Articolele adunate de Christine Chaillot în această carte 
ne ajută să înțelegem că Biserica Ortodoxă din Occi-
dent a devenit o realitate de netăgăduit. Prin implan-

tarea ei la nivel local și prin prezența activă la nivelurile teo-
logice și ecumenice, Biserica Ortodoxă s-a stabilit cu succes în 
orașele importante din Europa de Vest. Occidentalii care ma-
nifestă un interes față de ortodoxie văd în aceasta o mărturie 
autentică a Bisericii nedespărțite precum și a teologiei și spi-
ritualității Părinților Bisericii din primul mileniu. În Europa 
Occidentală, Institutul Teologic Ortodox „Sfântul Serghie” din 
Paris a contribuit la reînnoirea teologiei ortodoxe în secolul XX, 
iar mănăstirile ortodoxe au dobândit o infl uență tot mai mare.

După cum observ din întâlnirile cu persoane neortodoxe 
din Europa Occidentală, scrieri precum Filocalia părinților nep-
tici (tradusă în unele limbi din Europa de Vest) sau Pelerinul 
rus, dar și Rugăciunea lui Iisus sau „Rugăciunea inimii” sunt 
acum cunoscute în mediul monahal occidental și chiar în afara 
acestuia. Icoanele ortodoxe, a căror semnifi cație rămâne să fi e 
studiată în profunzime de către unii neortodocși, se găsesc în 
multe biserici occidentale.

În ceea ce privește implantarea unei ortodoxii locale, în 
zilele noastre, ierarhii ortodocși din Europa Occidentală lu-
crează la nivel teritorial și colegial pentru organizarea și uni-
fi carea acesteia după principiile tradiționale ale Bisericii.

Desigur, această implantare nu poate fi  accelerată în mod ar-
tifi cial și trebuie să fi e făcută în mod gradual, pe măsură ce 
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comunitățile ortodoxe dobândesc o adevărată conștiință biseri-
cească. Difi cultățile care apar privesc în special limba liturgică și 
diferența de mentalități, pe care numai iubirea frățească le poate 
depăși. Ceea ce trebuie evitat, cu orice preț, este de a transforma 
parohia într-o temniță etnică sau culturală și de a refuza primi-
rea persoanelor care provin din alte medii sociale și culturale.

Uneori, atunci când dimensiunea etnică sufocă elementul 
religios și spiritual, chiar și copiii din comunitățile noastre, 
născuți într-o cultură care este diferită de cea a părinților lor, 
se simt străini în propria lor parohie.

Dacă parohia nu se deschide astfel încât să îi primească 
cu toate nevoile lor, mai ales în ceea ce privește caracterul 
inteligibil al slujbelor liturgice și al profundei lor semnifi cații, 
tinerii se vor distanța de aceasta, punând astfel în pericol 
însăși supraviețuirea parohiei.

Dezvoltarea prolifi că a unei ortodoxii locale este mai întâi 
pregătită la nivel local, printr-o mai bună colaborare între 
diferitele comunități etnice.

Chiar dacă toți ortodocșii sunt conștienți că aparțin de 
aceleași Biserici, în realitate ei nu se cunosc sufi cient de bine 
unul pe altul. Este absolut esențial ca preoții diferitelor jurisdicții 
să se întâlnească regulat la nivel local și să organizeze slujiri 
comune cu participarea credincioșilor lor. De asemenea, aceștia 
trebuie să se sfătuiască reciproc cu privire la cateheza copiilor 
și trebuie să încurajeze mișcările ortodoxe de tineret care exis-
tă în unele locuri, însă care trebuie să fi e sprijinite mai mult 
de către parohii.

La nivel local, este de asemenea necesar să se întărească 
participarea ortodoxă la efortul ecumenic comun față de 
apropierea și împăcarea creștinilor, în vederea unității lor; 
precum și să se poarte un dialog cu cei de alte religii.

În ceea ce privește Bisericile Ortodoxe Orientale, putem 
spune că ele mărturisesc aceeași credință ca și Biserica Orto-
doxă, că viața lor bisericească este asemănătoare și că doar slă-
biciunea noastră omenească face ca această separare să continue.
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Primii imigranți ortodocși în Occident au crezut că șederea 
lor într-o țară străină va fi  doar pentru o vreme. În zilele 
noastre, ortodocșii au devenit asimilați la locurile lor de mun-
că, însă fără a-și uita rădăcinile lor.

Unii europeni consideră recenta sosire în masă a orto-
docșilor în Occident ca fi ind un fel de invazie. Nu ar trebui 
să luăm în calcul faptul că ortodoxia poate avea, de aseme-
nea, un impact pozitiv asupra Occidentului contemporan, 
care este intelectual și raționalist, aducând tradiția ei spiritu-
ală și mistică, pentru a contrabalansa această atitudine. Putem 
nădăjdui că ortodocșii care s-au stabilit în Europa Occiden-
tală vor împărtăși și vor transmite bogăția lor spirituală, în 
parohiile lor și fi ecare în parte.

În ceea ce-i privește pe ortodocși, ei pot învăța de la ceilalți 
creștini din Apus despre importanța angajamentului social, 
adică ajutorul indispensabil care trebuie acordat semenilor 
noștri, bărbați și femei, așa cum ni se recomandă, în special, 
la Matei 25, 31-40.

Toate acestea duc la o complementaritate necesară: în fapt, 
angajamentul social creștin trebuie să aibă o dimensiune spi-
rituală și mistică. Nu doar pâinea cea de toate zilele este cea 
care trebuie oferită, ci și hrana duhovnicească și cerească, 
care atinge inima omului și o hrănește.

Viața creștină profundă este experiența mistică a liturghi-
ei și a rugăciunii, care aduce pacea în viața credinciosului și 
care împacă oamenii cu frații și surorile lor din întreaga ome-
nire și cu întregul cosmos. O ortodoxie unită și vie, deschisă 
dialogului, poate fi  o mare binecuvântare pentru Occidentul 
afl at în căutarea rădăcinilor sale spirituale.

Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cititorii acestei cărți, ca-
re nădăjduim că îi va ajuta să descopere unele pagini ale is-
toriei recente a Bisericii Ortodoxe.

Mitropolitul Serafi m al Germaniei (Patriarhia Română)
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Prefață

Episcopul Luca Kovacevic

Aceasta carte oferă o introducere în istoria Bisericii 
Ortodoxe din Europa Occidentală în secolul XX.

Ar trebui subliniat faptul că aceasta este prima da-
tă când s-a încercat adunarea și publicarea unor articole care 
să rememoreze geneza și istoria mai recentă a diferitelor comu-
nități ortodoxe care trăiesc acum în Europa Occidentală.

Pot fi  găsite aici și alte informații practice, cum ar fi  bibli-
ografi i, adrese și site-uri web.

Credem că această carte va fi  de folos pentru toți cititorii 
ortodocși, fi e că trăiesc în Europa sau în alte părți ale lumii, 
întrucât ne va permite să ne cunoaștem mai bine.

Citirea acestei cărți va permite, de asemenea, cititorilor 
generali, care nu sunt ortodocși, să devină conștienți de 
prezența ortodoxă din Europa Occidentală, cu diferitele sale 
comunități ortodoxe și jurisdicții.

Cele mai bune urări și binecuvântarea noastră. 

Episcopul Luca al Franței și Europei Occidentale 
(Patriarhia Sârbă)
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Prefață 

Episcopul Vasile Osborne

Biserica Ortodoxă a fost de-a lungul secolelor o „taină 
ascunsă”. Ea nu este atât de mult o realitate evidentă 
și tangibilă, ci un semn, „un semn al lui Dumnezeu” 

în lume, care trebuie descifrat și interpretat. Biserica Ortodoxă 
este astăzi iarăși în mișcare, așa cum a fost întotdeauna de-a 
lungul veacurilor1.

Acest citat este preluat dintr-o caracterizare a Bisericii Or-
todoxe din Europa Occidentală scrisă în limba engleză. Deși 
a fost scrisă în 1964, ca parte a unei introduceri la un studiu 
despre ortodoxia mondială, rămâne, totuși, în general, o de-
scriere potrivită a stării actuale a Bisericii Ortodoxe.

De la publicarea acelui text la mijlocul anilor 1960, multe 
s-au schimbat în realitatea politică, socială și economică a 
Europei. Aceasta este acum mult mai prosperă decât era la 
mai puțin de douăzeci de ani de la încheierea celui de al doi-
lea război mondial, iar confi gurația ei politică s-a schimbat 
dincolo de orice așteptări. Uniunea Europeană are acum o 
populație totală de peste 457 milioane de locuitori și include 
șase țări care au fost anterior parte a blocului sovietic. Mai 
mult decât atât, imigrația din țările din Europa de Est și fos-
ta Uniune Sovietică, Africa și Asia a schimbat echilibrul de-
mografi c al zonei pentru totdeauna. În același timp, Europa 
Occidentală a cunoscut, în ultimii cincizeci de ani, un proces 

1  A Sign of God. Orthodoxy 1964. A Pan Orthodox Symposium, editat de 
Th e Brotherhood of Th eologians ‘Zoe’ (Atena, 1964), p. 5.
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de secularizare acută. Religia a fost împinsă în mod deliberat 
la periferia vieții sociale, cu convingerea că aceasta complică 
relațiile umane, mai degrabă decât le simplifi că. Se afi rmă că 
deciziile luate de societate, în ansamblul ei, nu ar trebui să 
refl ecte preocupările religioase. Toate comunitățile de credință, 
inclusiv creștinii ortodocși, se simt obligați să ia atitudine 
față de o serie de probleme sociale.

Care va fi  efectul tuturor acestor schimbări asupra prezenței 
și mărturiei ortodoxe din Europa Occidentală? Răspunsul 
scurt este că nimeni nu știe. Viitorul Bisericii Ortodoxe din 
Europa Occidentală se afl ă în mâinile lui Dumnezeu. Însă 
acest lucru nu înseamnă că membrii ei pot rămâne pasivi. 
Există o datorie care ne stă în față, aceea de a face credința 
ortodoxă să pară și să se găsească „la ea acasă” în aceste țări.

Nimeni nu ar trebui să subestimeze difi cultatea acestei 
sarcini. O tradiție – și chiar mai mult, Tradiția – nu poate fi  
pur și simplu luată și transportată într-o nouă locație, ca și 
cum ar fi  un fel de ajutor umanitar livrat pe calea aerului. Ea 
trebuie să fi e asumată de către făpturile umane care o poartă 
înlăuntrul lor și care sunt capabile să o transmită mai depar-
te în mod personal.

La un anumit nivel, acesta este geniul lăuntric al ortodo-
xiei: ea este o „tradiție a vieții” – și o „tradiție a Vieții”. Este, 
de asemenea, o „comoară în vase de lut” (2 Cor. 4, 7). Chiar 
dacă cele mai multe dintre „Bisericile Mame” sunt de acord 
că situația actuală a „jurisdicțiilor” suprapuse nu este accep-
tabilă din punct de vedere canonic, ele au nevoie încă să se 
pună de acord asupra celui ce ar trebui să fi e obiectivul lor 
comun în Europa Occidentală și asupra modului în care să-l 
atingă.

Cu toate acestea, vremurile de astăzi reprezintă și o opor-
tunitate deosebită. Resursa umană bogată, posibilitatea de a 
comunica cu ușurință pe distanțe mari, absența intervenției 
statului în viața Bisericii – toți aceștia sunt factori pozitivi. 
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Trebuie să profi tăm de ei în interesul crescut de „incultura-
re” a ortodoxiei în Europa Occidentală. Acesta este un proces 
care a funcționat în alte părți timp de sute de ani și este, de 
asemenea, destul de avansat și în Europa. Dumnezeu să ne 
dea puterea de a merge înainte!

Episcopul Vasile de Sergievo (Patriarhia Moscovei, 
Insulele Britanice) (retras)
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Prefață

Protoiereu Boris Bobrinskoy

Această carte pune la dispoziție unele articole care con-
stituie o introducere în istoria Bisericii Ortodoxe din 
Europa Occidentală în secolul XX. În cuprinsul aces-

tor articole sunt amintite diferitele emigrări ale ortodocșilor 
europeni. De fapt, întreaga istorie a Europei se desfășoară în 
fața ochilor noștri. Această istorie a fost adesea dureroasă: 
două războaie mondiale, sosirea comunismului și îndelun-
gata ruptură dintre Europa Occidentală și de Răsărit. Emi-
grările urmează una după alta: cea a rușilor de după Revoluția 
din 1917, cea a grecilor de după plecarea lor forțată din Tur-
cia în 1923 și multe altele.

Din 1991, după căderea regimurilor comuniste, se întâl-
nește o puternică emigrare economică a ortodocșilor din 
țările Europei de Est spre Occident. Aici, ei sunt primiți în 
parohii care există deja sau în noi parohii organizate de către 
eparhiile respective.

După Revoluția rusă din 1917, în jurul anului 1920, se es-
timează că mai mult de un milion de ruși au părăsit Rusia.

În anul 1921, patriarhul Tihon al Moscovei (1917-1925), 
împreună cu Sfântul Sinod, l-a numit pe episcopul Evloghie 
(Gueorguievski) să administreze toate bisericile rusești din 
Europa Occidentală, stabilindu-și sediul în catedrala Sfântul 
Alexandru Nevsky, 12 Rue Daru din Paris. El a devenit mi-
tropolit în 1922.

În 1930, mitropolitul Evloghie a participat, la Londra, într-o 
întâlnire de rugăciune ecumenică organizată de anglicani în 
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numele creștinilor persecutați din Uniunea Sovietică. Guvernul 
sovietic a reacționat apoi prin Biserica Moscovei. În același an, 
mitropolitul Serghie, sub presiunea guvernului ateu și asupri-
tor, i-a cerut mitropolitului Evloghie să semneze în numele Bi-
sericii un angajament de loialitate față de guvernul sovietic. 
Acesta din urmă a refuzat.

Să ne amintim că mitropolitul Serghie, încă din 1925, a 
fost, de fapt, „locum tenens” sau „locțiitor” de patriarh sau, 
mai exact, înlocuitorul celui care deținea tronul patriarhal. 
De fapt, el l-a „înlocuit” pe urmașul desemnat de patriarhul 
Tihon, mitropolitul Petru, care a fost arestat în 1925. Mitro-
politul Serghie a fost întronizat patriarh numai în 1945, cu 
un an înainte de moartea sa.

În ceea ce-l privește pe mitropolitul Evloghie, el a cerut 
Patriarhiei Ortodoxe Grecești de Constantinopol să-l pri-
mească pe el și pe toate bisericile afl ate sub jurisdicția lui. 
Acest lucru a fost acceptat de patriarhul Fotie în 1931. În 
1945, cu un an înainte de moartea sa, mitropolitul Evloghie 
a revenit la Patriarhia Moscovei.

Pe de altă parte, ca urmare a Revoluției din 1917, adminis-
trația bisericească a episcopilor ruși din afara granițelor și-a 
găsit refugiul la Constantinopol, apoi în Serbia. La începutul 
anilor 1920, acest sinod al episcopilor a avut mai multe întâl-
niri în Serbia (Sinoadele de la Karlovtsy). Separarea lor de 
Biserica Moscovei își are originea în 1922, într-un decret al 
patriarhului Tihon. În 1926-1927, relațiile dintre episcopii 
ruși din Serbia și mitropolitul Evloghie au fost întrerupte.

Au apărut trei jurisdicții rusești paralele: cea care îl urma 
pe mitropolitul Evloghie (Rue Daru), o alta a Bisericii Mos-
covei și o a treia, afl ată sub Sinodul episcopilor ruși din afara 
Rusiei. Ultimul grup a ajuns să fi e cunoscut sub numele de 
Biserica Ortodoxă „Sinodală” Rusă sau Biserica Rusă în Exil 
sau, de asemenea, Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei 
(ROCOR), care este numele cel mai frecvent folosit în limba 
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engleză. Această Biserică a părăsit Serbia pentru Germania 
înainte de a-și stabili sediul la New York în 1949. Această Bi-
serică este perfect ortodoxă în credință și ritualuri, însă nu 
este recunoscută în mod ofi cial de către toate Bisericile Or-
todoxe. În momentul de față, poartă discuții cu Patriarhia 
Moscovei pentru a reveni în sânul acesteia.

În anul 1931, aproape toți rușii care se afl au în jurisdicția 
mitropolitului Evloghie l-au urmat, cu excepția unui foarte 
mic grup care a rămas atașat de Biserica Moscovei, condusă 
de episcopul Eleft erie (Bogoyavlenky), exarh al Patriarhiei 
Moscovei pentru Europa Occidentală între 1931 și 1940. 
Grupul din Paris l-a inclus și pe episcopul rus Veniamin, ca-
re a locuit timp de câțiva ani pe Rue Pétel în Paris, un loc 
care rămâne până astăzi sediul reprezentantului Patriarhiei 
Moscovei.

După moartea mitropolitului Evloghie (1946) au apărut 
doi candidați: Preasfi nțitul Părinte Serafi m (Lukianov) (1879-
1959) nominalizat de la Moscova și Preasfi nțitul Vladimir 
(Tikhonitsky) (1873-1959) de la Nisa, care a fost ales arhie-
piscop al jurisdicției Rue Daru. Parohiile rusești afl ate sub 
jurisdicția Rue Daru și-au păstrat dependența canonică de 
Patriarhia de la Constantinopol.

În 1963, Patriarhia de Constantinopol a creat o episcopie 
greacă pentru Franța și Spania, cu sediul la Paris, fi ind numit 
un mitropolit grec. În 1966, Patriarhia de Constantinopol a 
desfi ințat exarhatul rus (Rue Daru), amintindu-le acestora 
că în 1931 le-a acordat doar o susținere provizorie.

După prima Conferință Panortodoxă din Rodos (1961), 
patriarhiile ortodoxe s-au sfătuit să pregătească un eveniment 
important: convocarea unui Sfânt și Mare Sinod. Acel Sinod 
ar trebui să adune împreună toate Bisericile Ortodoxe, cu 
scopul de a consolida cooperarea dintre ele și pentru a dis-
cuta probleme contemporane comune Bisericii Ortodoxe, 
cum ar fi  ecumenismul, data Paștilor, postul și diaspora.
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Diaspora ortodoxă, adică acele comunități ortodoxe care 
trăiesc în afara țării lor de origine, a fost pusă în discuție în 
cadrul mai multor întâlniri: la prima Conferință Presinoda-
lă Panortodoxă (Chambésy, 21-28 noiembrie 1976); la a tre-
ia Conferință (Chambésy, 28 octombrie - 6 noiembrie 1986); 
în cadrul celor două Comisii inter-ortodoxe pregătitoare 
(Chambésy, 10-17 noiembrie 1990 și 7-13 noiembrie 1993); 
și la congresul canoniștilor privind criteriile de organizare 
ale diasporei ortodoxe (Chambésy 9-14 aprilie 1995).

În 1966, arhiepiscopul de atunci din Rue Daru, Preasfi nțitul 
Gheorghe (Tarassov) (1960-1981), urmat de clerul său și de 
marea majoritate a credincioșilor, a înfi ințat o arhiepiscopie 
ortodoxă a Franței și a Europei Occidentale. Această decizie 
a fost provizorie. În 1971, Arhiepiscopia din Rue Daru a ajuns 
din nou alipită de Patriarhia de Constantinopol, rămânând 
așa până astăzi.

Citind articolele din această carte, vom vedea că istoria 
ortodocșilor din Europa Occidentală a fost adesea compli-
cată. Unele articole explică difi cultățile întâmpinate de anu-
mite comunități, inclusiv, uneori, pentru înfi ințarea de noi 
parohii și pentru dezvoltarea lor. Au mai apărut unele tensi-
uni nefericite între anumite patriarhii și Biserici, uneori, din 
motive politice, iar alteori din motive care sunt mult prea 
omenești.

În ceea ce privește viitorul poporului ortodox, în arti-
colul său, episcopul Kallistos (Ware) de Diokleia pune câ-
teva întrebări pertinente. Aceste întrebări, precum și altele, 
se aplică tuturor ortodocșilor de pretutindeni, nu numai 
din Insulele Britanice; de exemplu, problema diviziunilor 
jurisdicționale; locul ortodoxiei în Europa și în alte părți, 
precum și recunoașterea sau nerecunoașterea acestora de 
către neortodocși.

Unitatea diferitelor patriarhii ortodoxe, o Biserică Orto-
doxă unită, o reprezentare unitară a diferitelor jurisdicții or-
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todoxe din aceeași țară; acestea sunt întrebările pe care 
insistă cele mai multe dintre articolele prezentate aici.

Această unitate a ortodocșilor este, desigur, o necesitate 
vitală nu numai pentru a înlesni contactele cu autoritățile 
externe ale unei țări, fi e ele politice, religioase sau de altă na-
tură, dar mai ales pentru că acest lucru reprezintă chiar fun-
damentul creștinismului. Este datoria noastră creștină să 
găsim soluții pașnice, prin care să fi m sau să devenim făcă-
tori de pace.

Astfel, pentru a studia această istorie a Bisericii Ortodoxe 
din Europa Occidentală trebuie să acționăm pe mai multe 
planuri.

Consider că principalele întrebări care trebuie adresate 
ortodocșilor trăitori în diaspora, născuți în țară sau emigranți, 
sunt următoarele: cum să dezvolte legături panortodoxe și 
cum să trăiască și să mărturisească despre o unitate panor-
todoxă? Cum să depășească un anumit „naționalism” sau 
spiritul „fi letist” pentru a actualiza panortodoxia? Altfel, cum 
ar putea ortodocșii care trăiesc în Europa Occidentală să dea 
mărturie despre unitatea lor, solidaritatea și ajutorul reciproc?

Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, precum și la 
altele, rămâne de împlinit o uriașă lucrare de refl ecție privind 
viitorul ortodoxiei în Europa.

Totuși, trebuie să luăm act de eforturile reale, deja imple-
mentate în câte un loc, pentru realizarea sinodalității Bise-
ricilor Ortodoxe din aceeași țară. În Franța, de exemplu, 
Adunarea Episcopilor Ortodocși din Franța („Assemblée des 
Evêques Orthodoxes de France”, AEOF) se reunește pentru 
a discuta probleme comune și specifi ce. Mai multe comisii 
lucrează pe probleme creștine teologice, liturgice și ecume-
nice; care privesc media, informația și administrația, Bise-
rica și societatea (etica vieții, angajamentul civic în oraș, 
laicatul, solidaritatea, sărăcia, primirea noilor imigranți, in-
stituirea capelanilor în spitale și penitenciare etc.).
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Putem doar nădăjdui să vedem un astfel de model de di-
alog și de solidaritate stabilit și perfecționat prin comisii și 
inițiative ortodoxe similare din Europa și din alte părți.

Din anul 1993 există o Asociație Interparlamentară Orto-
doxă (AIO) care reunește parlamentari ortodocși din două-
zeci și patru de țări diferite (Service Orthodoxe de Presse, 
Paris, 181.11, 301.31).

În anul 2004, școlile de teologie ortodoxă din statele mem-
bre ale Uniunii Europene s-au întrunit și au decis să pună 
bazele unui Forum European al Facultăților de Teologie Or-
todoxă (EFOST-UE).

Anumite persoane consideră că unul dintre factorii care 
conduc la panortodoxie este acela de integrare printr-un pro-
ces de inculturare. În fi ecare țară sunt ortodocși care insistă 
asupra importanței de a avea slujbele și liturghia săvârșite în 
limba țării.

Acest lucru este de o importanță primordială pentru unii 
ortodocși, mai ales pentru numeroșii localnici care au deve-
nit ortodocși și care doresc să se roage în limba lor maternă.

În ceea ce privește marea majoritate a mulțimii ortodocșilor 
care au emigrat recent în Europa Occidentală, ei preferă să 
se roage așa cum obișnuiau să o facă în țările lor de origine, 
în slavonă și în română; astfel, ei găsesc în Biserică un fel de 
identitate. Acest comentariu poate fi  aplicat și emigranților 
din generațiile anterioare. Ce vor decide copiii lor, nepoții și 
generațiile care vor veni? Vor păstra aceștia limba tradițională 
a Bisericii lor sau vor adapta rugăciunile la limba țării care 
i-a primit? Numai viitorul ne va spune.

În mai multe țări din Europa Occidentală, ortodocșii din 
diferite jurisdicții locale, clerici și laici împreună, au șansa de 
a sluji liturghia în diferite limbi, cu anumite ocazii, de exem-
plu, în Duminica Ortodoxiei (prima duminică a Postului 
Mare, înainte de Paști) sau în timpul întâlnirilor, conferințelor 
și congreselor, unele dintre acestea fi ind amintite aici.



PREFAȚĂ

25j

Începând din anii 1960, Fraternitatea Ortodoxă din Euro-
pa Occidentală (menționată mai jos, de asemenea, ca „Fra-
ternité Orthodoxe en Europe occidentale” sau „Fraternité”) 
adună ortodocși din toate jurisdicțiile și de toate vârstele. La 
fi ecare trei ani aceștia organizează un congres care reunește 
ortodocși din toată Europa.

Într-un mod similar, frățiile ortodoxe s-au dezvoltat la ni-
vel local în Franța și în alte țări, precum Asociația Sfântului 
Ioan Botezătorul din Marea Britanie și Asociația Ortodoxă a 
Sfântului Nicolae al Mirei din Olanda.

Pentru tinerii ortodocși, asociația Syndesmos organizează 
întâlniri și activități la nivel național și internațional.

Care este folosul tuturor acestor legături? Îmi pare că toate 
aceste eforturi de dialog ne permit să depășim ispita care ar pu-
tea exista pentru unii ortodocși, de a avea identitatea strâns le-
gată de etnie, astfel încât toți ortodocșii din toate jurisdicțiile să 
poată da mărturie împreună și într-un mod frățesc, despre o 
Biserică Ortodoxă locală unită, dincolo de originile lor naționale.

În același timp, cei născuți în familii ortodoxe pot și sunt 
datori să transmită mai departe rugăciunea ortodoxă și 
tradiția. Acest lucru este foarte prețios, nu numai pentru ti-
nerii care provin din medii ortodoxe, pe care viața modernă 
îi poate îndepărta de viața duhovnicească ortodoxă; dar și 
pentru europenii care au ales să devină ortodocși și care au 
nevoie de sprijin pentru a explora în adâncime rădăcinile 
tradiției liturgice și duhovnicești ortodoxe.

Pentru toate aceste motive, așa cum arată articolele noas-
tre, Biserica Ortodoxă face tot posibilul să respecte culturile 
locale și să se integreze în fi ecare țară.

Fie ca aceste introduceri istorice cu privire la Bisericile 
Ortodoxe din diferitele jurisdicții să ne ajute, ca ortodocși, 
să ne cunoaștem mai bine.

Fie ca lectura acestor istorii să ne inspire să nu mai repe-
tăm anumite greșeli sau erori din trecut. Dimpotrivă, să ne 
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ajute să refl ectăm asupra trecutului și a prezentului și să pre-
gătim viitorul Bisericii Ortodoxe din noua Europă care acum 
se conturează, într-un duh de solidaritate și dragoste, de ier-
tare, de cinste și de frățietate; pentru că acesta este mesajul 
principal al Evangheliei, mesaj care trebuie să fi e împlinit în 
viața noastră.

Nădăjduim că aceste texte vor fi  o mărturie a istoriei Bi-
sericii Ortodoxe.

Fie ca această lectură să fi e de folos nu numai ortodocșilor, 
ci și tuturor acelora care au un interes în ecumenismul creștin, 
precum și publicului larg, creștin sau necreștin.

A rămâne fi del tradiției ortodoxe, fi ind în același timp 
deschis spre lumea modernă și spre toți cei care ne înconjoa-
ră – aceasta este o provocare de căpătâi pentru toți ortodocșii 
din Europa Occidentală.

Îi suntem foarte recunoscători doamnei Christine Chaillot 
care, cu pasiune, dăruire și răbdare a selectat și a luat legătu-
ra cu autorii articolelor prezentate aici, iar apoi a realizat ane-
voioasa lucrare a unui editor de cărți.

Protoiereul Boris Bobrinskoy este fostul decan al Institutului Te-
ologic „Sfântul Serghie” din Paris. El a fost, de asemenea, parohul 
Parohiei francofone a Sfi ntei Treimi, afl ate în capela din Rue Daru 
(Patriarhia de Constantinopol), și este autorul a numeroase cărți și 
articole de teologie ortodoxă.
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Introducere

Christine Chaillot

În această carte am adunat laolaltă articole care oferă o 
introducere în istoria Bisericii Ortodoxe și a diferitelor 
sale jurisdicții din secolul XX, în Europa Occidentală, 

țară după țară. Scopul principal al acestor articole este acela 
de a le permite oamenilor să descopere sau să cunoască mai 
bine geneza și istoria acestor comunități ortodoxe din Euro-
pa Occidentală și, de asemenea, să înțeleagă situația de astăzi 
a Bisericii Ortodoxe dintr-o Europă Occidentală unită și fă-
ră frontiere. Nădăjduiesc ca această carte să fi e de folos nu 
numai la nivelul dialogurilor ecumenice creștine și inter-re-
ligioase, dar mai ales pentru ortodocși, cei care adesea igno-
ră aceste istorii atât de apropiate de noi în timp și spațiu.

Printre grupurile creștine din Europa se afl ă creștini orto-
docși veniți din diferite țări, în special din Europa de Est, ale 
căror comunități depind de diferite patriarhii și de jurisdicțiile 
acestora. De fapt, în Occident, în aproape fi ecare țară, există 
adesea mai mulți episcopi ortodocși care reprezintă diferite 
patriarhii ortodoxe sau Biserici Ortodoxe autocefale sau auto-
nome, și care formează o multitudine de jurisdicții paralele în 
afara teritoriilor lor naționale.

După cum s-a arătat pe scurt în cele mai multe articole, 
primele comunități ortodoxe din Europa Occidentală își au 
originea înainte de secolul XX.

Istoria comunităților ortodoxe din Europa Occidentală 
este aproape întotdeauna legată de istoria țărilor de origine 
ale ortodocșilor.
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În secolul XX, importantele răsturnări istorice (începând 
cu puternica strânsoare a comuniștilor din 1917, mai întâi în 
Rusia și apoi în țările vecine, precum și schimbul de populații 
din 1923 dintre Grecia și Turcia) au determinat emigrarea în 
masă a ortodocșilor în toată lumea, în special în Europa Oc-
cidentală, lucru care a implicat înfi ințarea de noi parohii or-
todoxe în diferite perioade de timp..

Astfel, în Europa Occidentală se găsesc ortodocși din Ru-
sia și din toate țările Europei de Est, precum și din Orientul 
Mijlociu.

Aceste comunități ortodoxe provin nu numai din emigrări 
cu caracter politic, ci și din motive economice, după cum ve-
dem în anii 1960-1970, iar după 1990, căderea comunismu-
lui din țările Europei Răsăritene a deschis o nouă pagină în 
istoria migrației ortodocșilor în Europa Occidentală.

Această carte constituie doar o trecere în revistă a istoriei 
Bisericii Ortodoxe din Europa Occidentală în secolul XX, 
întrucât este cu neputință să realizăm o expunere detaliată 
prin doar câteva articole. Nădăjduiesc că și alții vor continua 
această lucrare într-un mod mai aprofundat.

Istoria ortodoxiei din Europa Occidentală este foarte com-
plicată, după cum se arată de către autorii noștri și de către 
protoiereul Boris Bobrinskoy, care, în prefața sa, explică scin-
darea mitropoliei ruse de la Paris (Rue Daru) din anii 1920 
și consecințele acesteia.

A scrie istorie cu obiectivitate este considerat de unii ca 
fi ind un lucru nerealist. Cu toate acestea, una dintre preocu-
pările noastre de căpătâi a fost să încercăm să păstrăm aceas-
tă obiectivitate.

Se înțelege că toate articolele sunt scrise sub responsabi-
litatea autorilor lor.

În această carte, diferitele jurisdicții ortodoxe sunt prezen-
tate țară după țară în felul următor: mai întâi Franța, Marea 
Britanie și Germania, care sunt țările cheie pentru înțelegerea 
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istoriei Bisericii Ortodoxe din Europa Occidentală în secolul 
XX; apoi estul Franței (Austria și Elveția), sudul (Italia, Spa-
nia și Portugalia), nordul Franței (Belgia, Luxemburg și Olan-
da) și în cele din urmă Scandinavia (Danemarca, Norvegia, 
Suedia și Finlanda).

Articolul dedicat Finlandei este de mari dimensiuni, dar 
a fost acceptat în întregime întrucât abundă în multe detalii 
care permit studiul și înțelegerea istoriei complexe a unei Bi-
serici Ortodoxe în drumul ei spre autonomie precum și în 
dezvoltarea ei de mai târziu.

În unele țări nu s-a scris încă nicio carte sau vreun articol 
despre istoria ortodocșilor în secolul XX, lucru care a făcut 
sarcina autorilor și mai difi cilă. În alte cazuri (pentru artico-
lele despre Finlanda și Suedia) principalele titluri din bibli-
ografi e sunt disponibile doar într-o limbă care este puțin 
cunoscută.

Este bine să amintim de importantul rol pe care anumite 
persoane l-au avut în desfășurarea istoriei ortodoxiei din Eu-
ropa Occidentală, episcopi, preoți și, de asemenea, laici, in-
telectuali sau nu, inclusiv unii convertiți, cum ar fi  episcopul 
Kallistos (Ware) de Diokleia și profesorul Olivier Clément, 
care s-au ostenit atât de mult pentru a face ortodoxia cunos-
cută prin numeroasele lor scrieri și conferințe

În ceea ce privește nou-înfi ințatele comunități monahale 
din Europa Occidentală, acestea sunt atașate de anumite epar-
hii „naționale” și patriarhii, însă în cele mai multe dintre mă-
năstirile de călugări și de maici se adună tot mai des călugări 
și călugărițe de diferite origini naționale.

Informațiile care se găsesc în articolele noastre ar trebui 
să ne încurajeze să devenim mai informați cu privire la viața 
de astăzi a ortodoxiei din Europa. În secolul al XXI-lea, acest 
lucru este relativ ușor, nu doar datorită publicării revistelor 
ortodoxe (de exemplu, Service Orthodoxe de Presse în Franța 
și Orthodoxie Aktuell în Germania), ci și mulțumită site-uri-
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lor web ortodoxe care se dezvoltă tot mai mult în diferite țări 
și în diferite limbi. În Franța, printre site-urile web generale 
se numără și cel al SOP, www.orthodoxpress.com; sau www.
orthodoxie.com. Multe patriarhii, eparhii și chiar parohii au 
acum propriile lor site-uri. La sfârșitul fi ecărui articol sunt 
date câteva site-uri pentru fi ecare țară.

Totuși, aici sunt prezentate doar câteva dintre principale-
le adrese, precum și modul în care se poate obține un Anuar 
sau un Catalog, acolo unde acestea există (de exemplu, în In-
sulele Britanice și în Olanda).

Pentru a consemna într-un mod sistematic istoria de mâi-
ne a Bisericii Ortodoxe din Europa, ar fi  bine ca fi ecare țară 
să urmeze exemplul Asociației Ortodoxe a Sfântului Nicolae 
din Mira, fondată în 1980 în Olanda, care publică un raport 
anual cu toate parohiile ortodoxe din țară.

La sfârșitul fi ecărui articol se oferă o scurtă bibliografi e, 
uneori sub formă de note, precum și o scurtă prezentare a 
fi ecărui autor.

Toate aceste surse de informații nu ar trebui doar să ușureze 
contactarea diferitelor parohii, ci și înțelegerea dimensiunii 
istorice a locurilor din Europa Occidentală în care ortodoxia 
este practicată. Nădăjduiesc că poate crește și posibilitatea de 
a vizita aceste parohii, fi e în propria țară sau în țările vecine 
sau mai îndepărtate. Acest lucru ar putea permite, de aseme-
nea, ortodocșilor să devină conștienți de existența diferitelor 
comunități ortodoxe nu numai în țara în care trăiesc, ci și în 
alte țări.

Obiectivul meu principal în pregătirea acestei cărți este 
ca toți ortodocșii, din toate jurisdicțiile, să poată ajunge să 
se cunoască mai bine, să conlucreze și să trăiască în desăvârșită 
unitate și solidaritate.

Nădăjduim că aceste câteva pagini ale istoriei ortodoxe, 
uneori frământate, pot constitui și o introducere în această 
istorie pentru cei care nu sunt creștini ortodocși. În zilele noas-
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tre, tot mai mulți specialiști consideră că este util să ne între-
băm despre viitorul religiei în societatea noastră. În această 
perspectivă și în contextul unei Europe care devine din ce în 
ce mai cuprinzătoare, mi s-a părut a fi  interesant și important 
să realizăm o prezentare a istoriei Bisericii Ortodoxe din Eu-
ropa Occidentală în secolul XX, întrucât mai buna cunoaștere 
a acestei istorii poate contribui, într-un mod foarte modest, 
la mai buna pregătire a viitorului tuturor europenilor.

Anumiți termeni și unele cuvinte s-ar putea să nu fie 
înțelese de către un creștin neortodox sau un cititor obișnuit. 
Prin urmare, în anexa acestei cărți se regăsesc unele explicații.

De asemenea, doresc să le mulțumesc tuturor celor care 
m-au ajutat în a realiza acest lucru și pe care nu-i pot numi 
aici in mod individual.

Mai presus de toate, doresc să le mulțumesc pentru prefețele 
lor, părintelui Boris Bobrinskoy, duhovnicul meu, și următo-
rilor episcopi din diferite patriarhii care au dorit să-și expri-
me prin prefețele lor dorința de colaborare pan-ortodoxă: 
mitropolitului Emanuel al Franței (Patriarhia de Constanti-
nopol), episcopului Luca al Franței și al Europei Occidentale, 
episcopului Vasile de Sergievo (Patriarhia Moscovei, Marea 
Britanie) și episcopului Kallistos de Diokleia (Patriarhia de 
Constantinopol, Marea Britanie) și, de asemenea, mitropoli-
tului Serafi m al Germaniei, Europei Centrale și de Nord (Pa-
triarhia România), nașul meu de când am devenit ortodoxă 
în Paris.

Mulțumesc Arhiepiscopiei Clujului și, în special, părinte-
lui Benedict și Părintelui Cătălin Pălimaru pentru publicarea 
acestei cărți, precum și lui Emil Mărginean pentru traduce-
rea ei în limba română.
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Biserica Ortodoxă din Franța în secolul XX

Surse: extrase din articolele pr. Jean Roberti, împreună 
cu materiale complementare (mărturii personale, site-uri web)

Începuturile

Până la sfârșitul primului război mondial (1914-1918) 
prezența ortodoxă din Franța a fost discretă. Slujiri ortodoxe 
au avut loc în Paris la începutul secolului al XV-lea, atunci 
când acolo locuia împăratul Manuel al II-lea Paleologul (1400-
1402). În 1738 și 1757, noile ambasadele ale Rusiei de la Paris 
erau deservite de un preot. Mai târziu, a fost înfi ințată o ca-
pelă pe Rue Mesley (1812), apoi pe Rue Neuve-de-Berri. În 
1861 a fost sfi nțită prezenta catedrală cu hramul „Sfântul Ale-
xandru Nevski” (ocrotitorul duhovnicesc al împăratului) pe 
Rue Daru, nu departe de locul unde se afl a atunci ambasada 
rusă. Această construcție a fost urmată de cea a unei biserici 
cu același hram, în Pau (1867). În 1892 a fost sfi nțită în Biar-
ritz o biserică închinată Acoperământului Maicii Domnului 
și Sfântului Alexandru Nevski. În Nisa, un loc vizitat de mulți 
ruși, a fost ridicată în 1858 biserica cu hramul Sfi ntei Mucenițe 
Alexandra, iar în 1912 actuala catedrală a Sfântului Nicolae, 
sfântul ocrotitor al noului împărat. Alte biserici rusești au fost 
zidite în sud, la Menton în 1892, iar în 1894 la Cannes.

Grecii veniți din insule și din Asia Mică au pus bazele unei 
capele în Marsilia, în 1821; apoi, în 1845, a fost construită 
biserica Adormirii Maicii Domnului. În 1895, grecii au con-
struit catedrala Sfântului Ștefan din Paris.

În 1853, la Paris, colonia românească și-a deschis prima 
parohie la adresa 22 Rue Racine. Primul rege al României, 
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Carol I, a cumpărat o biserică pe Rue Jean-de-Beauvais, în 
cartierul latin, care a fost sfi nțită în 1892, închinată Sfi nților 
Arhangheli. Prima episcopie românească din Europa Occi-
dentală, cu sediul la Paris, a fost fondată de arhiepiscopul 
Visarion Puiu (1879-1964).

Numărul ortodocșilor care trăiau în Franța la sfârșitul se-
colului al XIX-lea este estimat la aproximativ 20 000.

Valurile de emigrare din secolul XX

În secolul XX, situația ortodocșilor din Franța s-a schim-
bat radical odată cu sosirea primelor valuri importante de 
emigrare, care erau în principal de ordin politic: rușii fugind 
de Revoluție, iar grecii din Asia Mică goniți de turci. Emigra-
rea politică de mai târziu a continuat cu victoria comuniștilor 
din România, Bulgaria și Iugoslavia. Aceste valuri nu s-au 
oprit după al doilea război mondial (1939-1945), însă cauze-
le s-au diversifi cat. Pe parcursul anilor 1960 emigrarea a avut 
loc din motive economice. Din cauza războiului, după 1975 
au sosit libanezii, iar după 1991 sârbii, ca urmare a confl icte-
lor din Serbia, Bosnia și Kosovo. În cele din urmă, după că-
derea comunismului, începând cu anii 1990, emigrarea este 
mai ales de ordin economic și vine în special din Rusia și 
Ucraina, România și Moldova, precum și din Macedonia, 
Muntenegru, Albania și Georgia.

În 1929, a fost fondată la Paris parohia Sf. Nina (o femeie 
sfântă care a evanghelizat Georgia în secolul al IV-lea) pen-
tru georgienii ortodocși care erau refugiați după invazia Geor-
giei de către armatele bolșevice rusești din 1921. În 1931, 
primul preot a fost părintele Gregory Peradze, care a murit 
ca mucenic la Auschwitz în 1942 și a fost canonizat în 1995. 
El a fost urmat de părintele Nicolas Zabakhidzé (1943-1949), 
părintele Elia Mélia (1949-1988) și de părintele Artchil Da-
vrichachvili (1993-). Începând cu anii 1973, slujbele erau 
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săvârșite în actuala capelă (6, Rue de la Rosière, Paris 15e), 
singurul lăcaș de cult care folosea limba georgiană în afara 
granițelor Georgiei, până la construirea unuia în anii 1990. 
Păstrând totodată legătura cu Biserica Georgiei, această pa-
rohie se afl ă sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice de Con-
stantinopol.

Prima parohie sârbă din Paris datează din 1947. A fost 
înfi ințată de sârbii care trăiau în Paris, înainte de al doilea 
război mondial, iar apoi, după 1945, de către sârbii care s-au 
refugiat aici refuzând să mai trăiască în țara lor sub comuniști. 
Din 1965 slujbele se săvârșesc pe Rue du Simplon (Paris 18).

Din 1991, sosirea unor noi valuri de emigrare a transfor-
mat scena ortodoxă din Franța. Sosirea rușilor, ucrainenilor, 
sârbilor și românilor constituie cea mai recentă și cea mai 
importantă contribuție etnică.

Date statistice

În prezent, consultarea site-urilor ortodoxe ne oferă mul-
te răspunsuri cu privire la Biserica Ortodoxă din Franța la 
începutul mileniului al treilea. Se întâlnesc toate patriarhiile 
și Bisericile, cu excepția Bisericilor din Albania, Finlanda, 
Cehia și Slovacia, precum și Patriarhiile Ierusalimului și Ale-
xandriei, întrucât emigrarea ortodocșilor proveniți din aces-
te țări este redusă.

Conform cifrelor găsite pe aceste site-uri în anul 2005 (a 
se vedea bibliografi a), se poate spune că eparhia care a avut 
cel mai mare număr de parohii și comunități din Franța ră-
mâne cea a parohiilor din emigrația rusă, Arhiepiscopia de 
sub Patriarhia de Constantinopol (Rue Daru), cu 47 de pa-
rohii și comunități monahale; urmată de Mitropolia Greacă 
(33), Mitropolia Română (27), Arhiepiscopia Moscovei (22) 
și Arhiepiscopia Sârbă (15). Apoi urmează o entitate care nu 
este recunoscută canonic de către toți ortodocșii, însă este 
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recunoscută de Patriarhia Moscovei, care încearcă cu multe 
eforturi să o reintegreze, Biserica Ortodoxă Rusă din afara 
Rusiei (ROCOR), care este reprezentată în Franța de treispre-
zece parohii și comunități monahale.

Patriarhia Bulgariei și Patriarhia Antiohiei dețin una și 
respectiv patru comunități.

În Franța există aproximativ 157 de parohii și comunități 
monahale. Ar trebui subliniat faptul că aceste statistici sunt 
deja depășite și că, în realitate, aceste cifre sunt mai mari.

Nu este lipsit de interes să comparăm situația actuală cu 
cea din 1992, data publicării unuia dintre ultimele Annuaire 
Orthodoxe. În aproximativ zece ani, numărul lăcașurilor de cult 
a crescut cu mai mult de o treime. Se poate spune că toate Bi-
sericile și-au sporit considerabil numărul comunităților din 
Franța, cu excepția celei din Bulgaria și a Bisericii Ortodoxe 
Ruse din afara Rusiei, care au rămas la fel. Două Biserici se afl ă 
pe primele locuri: Biserica Română, care, în peste zece ani, și-a 
crescut de cinci ori numărul de lăcașuri de cult, la fel ca și Bi-
serica Sârbă. Biserica Patriarhală Rusă din Moscova și-a dublat 
numărul de lăcașuri. Mitropolia Greacă și-a adăugat încă opt. 
Patriarhia Antiohiei a înfi ințat două parohii și o mănăstire.

În ciuda acestor schimbări importante, Patriarhia de Con-
stantinopol, cu eparhiile ei grecești și rusești, este, de depar-
te, cea mai importantă din Franța, cu un total de 80 de 
comunități, depășind cu mult Patriarhia Română care are 27.

Câți ortodocși se găsesc în Franța? Este cu neputință să 
răspundem cu exactitate; legislația franceză nu îngăduie ni-
cio întrebare religioasă în cadrul documentelor de recensă-
mânt. În anii 1990, populația ortodoxă a fost estimată la apro-
ximativ 200 000. Creșterea simțitoare a lăcașurilor de cult ne 
îngăduie să credem că numărul ortodocșilor de astăzi ar 
depăși 300 000, anumite populații, cum ar fi  rromii, nefi ind 
luate în considerare. Unii vorbesc de 500 000 și chiar mai 
mulți ortodocși în Franța.
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Sădirea ortodoxiei în Franța 

Așa cum s-a explicat mai înainte, Biserica Ortodoxă din 
Franța este rezultatul sosirii emigranților, cărora li s-au ală-
turat mii de persoane de origine franceză care au devenit 
ortodocși. Acest fapt important explică întreaga complexita-
te a evoluției Bisericii Ortodoxe și a diferitelor sale jurisdicții 
din Franța. Chiar dacă implantarea comunităților ortodoxe 
în Franța a început în urmă cu mai mult de optzeci de ani, 
acestea încă sunt găsite cu greutate de către unii francezi. 
Motivul trebuie căutat mai puțin în durata și complexitatea 
procesului de emigrare, cât în elementul etnic, sau mai de-
grabă fi letist, ceea ce înseamnă că, de cele mai multe ori, se 
vorbește de Biserica Rusă, Greacă, Română, Sârbă, Arabă, 
însă arareori de Biserica Ortodoxă din Franța.

O oarecare dominație etnică, naturală într-un context de 
migrație, s-a ivit încă de la începutul emigrațiilor rusești și 
grecești. Legăturile dintre diferitele jurisdicții ortodoxe au 
fost aproape inexistente timp de aproximativ patruzeci de 
ani, până în anii 1960, când a fost fondat un comitet ortodox 
inter-episcopal, în 1967. Acest lucru este explicabil, în parte, 
datorită diferențelor de limbă și în unele practici liturgice; se 
explică, de asemenea, în cazul Franței, datorită diferenței de 
origine socială dintre emigranți. Dacă emigrația rusă a inclus 
un amestec social cuprinzător (aristocrați, militari, intelec-
tuali și alții), emigrația greacă a fost formată, în principal, 
din meșteșugari și comercianți. Rușii s-au stabilit în masă la 
Paris și  în alte părți din Franța, mai ales în regiunile indus-
triale. Un număr important al acestor emigranți ruși erau 
convinși că regimul bolșevic avea să se prăbușească în curând 
și că vor merge numaidecât acasă.

Grecii au preferat să se stabilească în sud și în Valea Ro-
nului, dar pot fi  găsiți și în Paris sau în alte părți. În Franța, 
preoții lor i-au sprijinit să își păstreze vie limba și cultura 



PR. JEAN ROBERTI

38j

și au avut avantajul de a păstra legătura cu țara lor de ori-
gine.

În decurs de douăzeci de ani (1924-1944), ortodoxia rusă 
a reușit să se înrădăcineze rapid în Franța. Pe măsură ce legă-
turile cu patria rusă au devenit imposibil de realizat, ortodocșii 
ruși au trebuit să devină tot mai autonomi, mai ales în ceea ce 
privește formarea clerului.

Lucrarea teologică, duhovnicească, intelectuală 
și artistică a ortodocșilor ruși din Franța

Importanța mărturiei ortodoxiei rusești din Franța depă-
șește cu mult greutatea numerică a comunităților ei. În secolul 
XX, Parisul a fost principalul centru intelectual al ortodoxiei 
din Europa Occidentală. În acest oraș, începând cu a doua ju-
mătate a anilor 1920, a existat o prezență rusă semnifi cativă, 
prin intelectualii (în lumea științifi că și tehnică, precum și în 
literatură sau științe umaniste) și artiștii săi (în pictură, teatru, 
muzică, balet, fi lm), având propriile ziare și reviste, școli pri-
mare și licee.

Prima emigrație rusă, din anii 1920, a adus în Franța o 
elită de teologi și „fi lozofi  religioși”. Ei au putut să continue 
uimitoarea reînnoire intelectuală și spirituală trăită de inte-
lectualitatea creștină din Rusia de la începutul secolului XX. 
Cei mai mulți dintre ei s-au adunat în jurul Institutului de 
Teologie Ortodoxă „Sfântul Serghie”, care și-a deschis porțile 
în 1925 la Paris, 93 Rue de Crimée.

Printre celebrii săi profesori, putem să-i amintim pe pă-
rintele Serghei Bulgakov (1871-1944), episcopul Casian 
Bezobrazov (1892-1965), părintele Georges Florovsky (1893-
1979), George Fedotov (1886-1951), părintele Cyprien Kern 
(1899-1960), Antoine Kartachov (1875-1975), Vasile Zenkov-
sky (1907-1990) și părintele Alexis Kniazev (1913-1991), de-
can al Institutului începând cu 1965; precum și părinții John 
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Meyendorff  (1926-1991) și Alexander Schmemann (1921-
1983), care, împreună cu părintele Georges Florovsky, au fost 
fondatorii Seminarului Ortodox „Sfântul Vladimir” din New 
York.

Institutul „Sfântul Serghie” a câștigat o reputație în întrea-
ga lume prin teologii care au pus bazele a ceea ce se va numi 
„Școala de la Paris” (l’Ecole de Paris), care nu numai că a 
infl uențat teologia rusă, dar a contribuit, de asemenea, în 
mod direct sau indirect, la dezvoltarea contemporană a teo-
logiei grecești, sârbești și românești. Institutul „Sfântul Ser-
ghie” a jucat un rol important în ecumenismul din Franța și 
din alte țări.

Alți gânditori religioși ruși, precum Nicolae Berdiaev 
(1874-1948), au exercitat o mare infl uență prin contactul lor 
cu anumiți intelectuali francezi. Berdiaev a locuit în Paris din 
1924 și era responsabil cu revista Pout (Calea), afl ându-se în 
fruntea Editurii YMCA, fondată la Paris în 1926 pentru pu-
blicarea lucrărilor celor mai importanți fi lozofi  și teologi ruși 
ai emigrației, și care rămâne cea mai importantă editură ru-
să din Occident.

Una dintre multele asociații care susțineau viața religioa-
să a emigrației ruse, Action Chrétienne des Etudiants Russes 
(ACER), a fost sprijinită de toți marii intelectuali ruși. Aceas-
ta a publicat un periodic, Vestnik (Mesagerul), care vorbea 
despre viața Bisericii din Uniunea Sovietică, loc în care a fost 
introdus în mod clandestin. Fondată în 1923, această asociație 
este încă activă în Paris.

Cei mai mulți dintre reprezentanții generației următoare 
(1944-1970) au realizat o întâlnire intelectuală importantă în-
tre elenismul creștin și teologia rusă, fundamentându-se pe 
rădăcinile lor patristice. Acest lucru a dus la elaborarea mișcării 
neo-patristice din Franța, cu Vladimir Lossky (1903-1958), 
arhiepiscopul Vasile Krivochéine (1900-1985) și Myrrha Lot-
Borodine (1882-1957). În același timp, Nicolae Afanassiev 
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(1893-1960) a formulat a sa „ecleziologie euharistică”, punctul 
de plecare în ecleziologia „comuniunii”. Paul Evdokimov (1901-
1970) a încercat cu succes să ajute Occidentul să înțeleagă gân-
direa și spiritualitatea ortodoxă.

Cea de a treia generație rusă, născută în Franța între 1920-
1935, a produs o pleiadă de mari teologi neo-patristici care au 
reînnoit viziunea ortodoxă asupra dogmei și asupra Bisericii, 
printre ei numărându-se și părintele Boris Bobrinskoy. S-au 
ivit și gânditori ortodocși de origine franceză, cel mai cunoscut 
reprezentant fi ind Olivier Clément, un scriitor și conferențiar 
care a făcut cunoscută ortodoxia unui numeros public din 
Franța. Într-un mod similar, părintele Cyrille Argenti a avut o 
importantă contribuție în catehetică și omiletică.

În ultimul timp, se afi rmă o a patra generație, născută în-
tre 1936 și 1950, care îi antrenează și pe unii adepți plini de 
inspirație.

Mulțumită unor emigranți ruși, toate aspectele legate de 
exprimarea eclezială, în special iconografi a, dar și muzică bi-
sericească, au găsit o nouă viață. Unii iconografi  inspirați au 
contribuit la reînnoirea iconografi ei tradiționale, cum ar fi  
monahul Grigorie Krug (1908-1969), sora Jeanne Reitlinger 
(1898-1988) și Leonid Ouspensky (1902-1987).

Au fost fondate mai multe coruri rusești, precum cel al 
Institutului „Sfântul Serghie” sau Quatuor Kedroff .

În ceea ce privește lucrarea pastorală, întâi de toate, tre-
buie să fi e luată în considerare activitatea a sute de preoți, 
călugări și călugărițe, care, de multe ori în condiții de mari 
lipsuri, au reușit, împreună cu laicii curajoși, să deschidă și 
să ofere un elan duhovnicesc multor parohii și mănăstiri.

Într-un fel, toți sunt comemorați prin icoana Sfântului 
Alexie din Ugine, prototip al smereniei pastorale și unul din-
tre primii sfi nți ai emigrației; și, de asemenea, prin icoana 
maicii Maria (Skobtsova) (1891-1945) și a părintelui Dimitri 
Klépinine (1904-1944), împreună cu cei dimpreună cu ei, 
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canonizați în 2004. Maica Maria a fost o intelectuală rusă de 
stânga, care a devenit călugăriță în 1931; în 1934, a pus ba-
zele unui cămin în Paris, 77 rue de Lourmel, prin care nu 
numai că i-a ajutat pe cei care aveau mai mare nevoie, dar i-a 
și primit pe marii intelectuali ruși, cum ar fi  Nicolae Berdi-
aev și părintele Serghei Boulgakov. În timpul celui de-al doi-
lea război mondial, maica Maria, precum și preotul din 
Lourmel, părintele Dimitri Klepinine, i-au ajutat pe evreii 
persecutați. În 1943 au fost arestați și trimiși în lagărele de 
concentrare din Germania, unde, mai târziu, au fost executați.

Dezacordurile dintre Arhiepiscopia Rusă (Rue Daru) 
din Paris și Patriarhiile Moscovei și Constantinopolului

Această deosebită înfăptuire la nivel intelectual, artistic și 
pastoral, care hrănește încă ortodoxia din Franța și din alte 
locuri, s-a dezvoltat într-o atmosferă de felurite crize bisericești 
care au afectat comunitatea rusă. Dintre acestea, trei au fost 
cele mai importante: cea dintâi a afectat întreaga emigrație 
rusă; a doua Mitropolia Rusă din Rue Daru și Patriarhia de 
Constantinopol; iar a treia a fost în legătură cu Arhiepiscopia 
din Rue Daru și Patriarhia Moscovei.

Prima criză a început la mijlocul anilor 1920, însă conse-
cințele sale sunt resimțite până astăzi. Motivele au fost atât 
bisericești cât și politice, mai ales datorită atitudinii unor ie-
rarhi ai Bisericii Ruse din Exil în ceea ce privea persecuția 
creștinilor din Uniunea Sovietică. Mitropolitul Evloghie (1861-
1946), urmat de aproape toate parohiile afl ate sub jurisdicția 
sa, a rupt legăturile canonice cu Patriarhia Moscovei și a cerut 
Patriarhiei de Constantinopol să preia această eparhie sub 
protecția sa, lucru acceptat de către patriarhul Fotie în 1931.

Pe lângă aceste parohii ruse care au fost primite sub Pa-
triarhia de Constantinopol, au existat alte două grupuri or-
todoxe ruse: cel care a rămas fi del Patriarhiei Moscovei și 
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celălalt care a constituit Biserica Ortodoxă Rusă din afara 
Rusiei (ROCOR).

Astfel, comunitatea rusă s-a divizat în trei părți, cu ur-
mătoarea situație contradictorie: două Biserici care făceau 
parte din patriarhii afl ate în comuniune în mod ofi cial (Con-
stantinopol și Moscova), însă, practic, separate în contextul 
emigrației; și o a treia Biserică (ROCOR), atașată de trecutul 
ei bisericesc de dinaintea Revoluției din 1917.

Cea de a doua criză a afectat Patriarhia de Constantino-
pol și Mitropolia Rusă (Rue Daru), care se bucura de un sta-
tut special de autonomie în cadrul acelei patriarhii. În 1963, 
Patriarhia de Constantinopol l-a înlocuit pe mitropolitul rus 
din Paris cu un mitropolit grec, înfi ințând o eparhie greceas-
că la Paris. Arhiepiscopul de Rue Daru și credincioșii săi au 
înfi ințat Arhiepiscopia Ortodoxă a Franței și a Europei Oc-
cidentale. Situația delicată provocată de această inițiativă a 
durat până în 1971, când Patriarhia de Constantinopol a ac-
ceptat să reprimească în sânul ei această eparhie rusă.

În cele din urmă, în aprilie 2003, s-a ivit și o a treia criză 
între Patriarhia Moscovei și Arhiepiscopia din Rue Daru, 
atunci când un grup din cadrul Rue Daru a dorit să se întoar-
că la Patriarhia Moscovei. La 1 mai a fost ales cu o majorita-
te bună un nou arhiepiscop, Preasfi nțitul Părinte Gabriel (De 
Vylder), apărător al statu-quo-ului.

De la Comitetul inter-episcopal la AEOF 

În 1960, numărul de jurisdicții canonice de pe teritoriul 
francez a început să crească.

Grecii din Franța au ajuns sub Exarhatul de Tiatira din 
Londra (Patriarhia Constantinopolului), din momentul înfi -
ințării acestuia în 1922 și până în 1963, când a fost creată la 
Paris o eparhie greacă, condusă din 2002 de către Înaltprea-
sfi nțitul Emanuel (Adamakis).
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Pe lângă parohiile din protopopiatele Franței (regiunea Pa-
ris, centru, vest, est, sud-vest și sud-est), există parohii sub 
jurisdicția Arhiepiscopiei din Rue Daru și a exarhatului Patri-
arhiei Ecumenice de la Constantinopol și în alte țări europene 
(Germania, Italia, Spania, Norvegia, Danemarca, Olanda și 
Suedia). Începând cu anul 2003 acestea sunt administrate de 
către arhiepiscopul Gabriel (De Vylder).

Eparhia Patriarhiei Române a fost reorganizată după 
1974 și extinsă în 1994 pentru a include Europa Occiden-
tală și de Sud (Franța, Elveția, Spania, Portugalia, Italia, 
Marea Britanie, Irlanda, Olanda și Belgia), devenind mi-
tropolie în 2001. Începând cu anul 1998 este condusă de 
Înaltpreasfi nțitul Iosif (Pop), ajutat, din 2005, de către doi 
episcopi vicari.

În 1986, Patriarhia Moscovei a pus bazele unei eparhii, 
numind un episcop care avea reședința în Paris și era respon-
sabil pentru Franța, Elveția, Italia, Spania și Portugalia; aceas-
ta este condusă acum de arhiepiscopul Inochentie (Vassiliev).

Deoarece numărul de refugiați ortodocși veniți din Ori-
entul Mijlociu a crescut, Patriarhia Antiohiei a înfi ințat în 
1980 un vicariat pentru Europa Occidentală, cu o Arhiepi-
scopie la Paris, condusă de Preasfi nțitul Gabriel (Saliba); din 
1997 a devenit Mitropolia Europei Occidentale și Centrale 
(Franța, Marea Britanie, Germania, Elveția și Austria).

Începând cu 1994 există un episcop sârb cu reședința la 
Paris, care este acum responsabil pentru Franța, țările Bene-
lux și Peninsula Iberică; din 1999 se afl ă sub autoritatea Prea-
sfi nțitului Luca (Kovacevic).

La sfârșitul secolului XX existau șapte episcopi ortodocși 
în Paris și doi în Nisa, cu toate că acest număr mare de epi-
scopi este contrar ecleziologiei, care interzice prezența a mai 
mult de un episcop într-un singur loc. Totuși, alături de acest 
tip de „împărțire” a Bisericii Ortodoxe în diferite jurisdicții, 
există o mișcare importantă de colaborare inter-ortodoxă.
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În anul 1967 a fost înfi ințat „Comitetul inter-episcopal” 
(„Comité inter-épiscopal”), condus de exarhul patriarhului 
Constantinopolului, apoi de mitropolitul Meletie. În general, 
aprecierea față de Comitetul inter-episcopal a fost una pozi-
tivă, întrucât, în plus față de noile îndatoriri, inclusiv cea a 
coordonării Bisericilor Ortodoxe în cadrul contactelor ecu-
menice, acesta a constituit un loc în care episcopii ortodocși 
au putut schimba puncte de vedere cu privire la probleme 
comune. Astfel, climatul dintre jurisdicții a devenit mai bun.

În anul 1997 a fost creat un nou organism, „Adunarea 
Episcopilor Ortodocși din Franța” („Assemblée des Évêques 
orthodoxes de France”, AEOF), care adună laolaltă toate per-
soanele responsabile din diferitele jurisdicții ortodoxe și vi-
carii acestora.

Fraternitatea Ortodoxă din Europa Occidentală 
(„Fraternité Orthodoxe en Europe occidentale”) 
și unele publicații ortodoxe 

Într-un mod asemănător, de la începutul anilor 1960, cu 
scopul de a depăși dispersarea jurisdicțională și a o transfor-
ma într-o bogăție multi-jurisdicțională, un grup de laici orto-
docși, animat de Olivier Clément și sprijinit de preoți ca Lev 
Gillet și Boris Bobrinskoy, a înfi ințat această Fraternitate ca-
re a dobândit un statut în anul 1975. La început a adunat ti-
neri, apoi adulți, din toate jurisdicțiile, punând laolaltă 
patrimoniile lor culturale și spirituale comune. Fraternitatea 
urmărește să încurajeze prietenia și sentimentul de unitate 
între ortodocși; să îi sprijine pe ortodocșii răspândiți în toa-
tă țara și să contribuie prin toate mijloacele posibile la o 
cunoaștere mai profundă a credinței ortodoxe. Din 1971, la 
fi ecare trei ani, organizează un congres în Franța și în Belgia, 
cu prelegeri și ateliere de lucru, precum și slujiri ale liturghi-
ei, utreniei și vecerniei în mai multe limbi.
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În cadrul ultimelor congrese s-au adunat aproximativ 800 
de oameni din întreaga Europă Occidentală.

„Fraternitatea Ortodoxă” a avut slujiri remarcabile, prin-
tre care și un buletin lunar de știri ortodoxe, Service Ortho-
doxe de Presse (SOP), lansat în 1975 de către părintele Michel 
Evdokimov și Jean Tchékan.

Fraternitatea este, de asemenea, „descentralizată”, dispu-
nând de fraternități regionale care au propriile lor adunări, 
de obicei anuale. Există și programe ortodoxe pentru radio 
și televiziune.

Cea mai veche revistă ortodoxă rămâne Contacts, publi-
cată încă din 1949. Înfi ințat în 1959, Le Messager orthodoxe 
este editat de Nikita Struve, care este și director al Editurii 
YMCA Press.

În ceea ce privește catehismul ortodox în limba franceză, 
primul a fost publicat în 1942; a fost urmat de Catéchisme 
orthodoxe al părintelui Alexander Semenoff -Tian-Chansky 
(1966) și de binecunoscutele Dieu est vivant. Catéchèse pour 
les familles (1979) și Vocabulaire théologique orthodoxe (1985).

Ortodoxia de limbă franceză

Mitropolitul Evloghie a dat binecuvântare ca în eparhia 
sa liturghia să poată fi  slujită în limba franceză, iar acest lu-
cru a fost făcut inițial de părintele Lev Gillet din Paris (dis-
trictul Montparnasse) timp de aproximativ zece ani, începând 
cu 1929. Aproape toți credincioșii erau ruși, mai ales tineri.

În 1936 a fost înfi ințată parohia (Patriarhia Moscovei) 
Maicii Domnului – ocrotitoarea celor necăjiți și a Sfi ntei 
Geneviève, sfânta ocrotitoare a Parisului în cartierul latin din 
Paris (36 Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, apoi 4 rue 
Saint-Victor). La început a fost de rit slavon, însă avea intenția 
să devină o parohie care să slujească în întregime în limba 
franceză, lucru care s-a și întâmplat la începutul anilor 1950.
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Din anul 1964, slujirile au fost în limba franceză, în paro-
hia din capela de pe Rue Daru, fondată de părintele Pierre 
Struve.

În 1983, Mitropolia Greacă și-a deschis primele două pa-
rohii de limbă franceză, „Sfi nții Cosma și Damian” în Avignon 
și „Sfânta Irina” în Marsilia.

În 1984, Arhiepiscopia Rusă din Rue Daru a deschis încă 
două parohii francofone: „Sfântul Ioan Teologul” în Issy-les-
Moulineaux și „Sfi nții Petru și Pavel” în Châtenay-Malabry.

Francofonia ortodoxă continuă să se dezvolte în parohii-
le diferitelor patriarhii.

În 1936, o comunitate franceză, acceptată de Patriarhia 
Moscovei și însuflețită de un lider carismatic, părintele 
Eugraphe Kovalevsky (1905-1970), a înființat „Biserica 
Ortodoxă a Franței de Rit Occidental”, numită mai târziu 
„Biserica Catolică Ortodoxă a Franței” („Église catholique 
orthodoxe de France”, ÉCOF). Acolo a fost elaborată și re-
staurată o liturghie galică (Parohia „Sfânta Irina” și Insti-
tutul Teologic „Sfântul Denis”, 91 Boulevard Auguste-
Blanqui, Paris). Această Biserică a creat probleme canoni-
ce, sacramentale și teologice pentru autorități. După ce a 
ieșit de sub Patriarhia Moscovei în 1953, ECOF a fost pen-
tru scurt timp sub Mitropolia Rusă a Patriarhiei de Con-
stantinopol, a Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei 
(ROCOR) (1959-1966), care i-a numit un episcop, și în 
cele din urmă, sub Patriarhia Română (1972-1993), care a 
exclus-o în 1993. După ultima criză din 1993, șase preoți 
au rămas în Patriarhia Română și aproximativ încă zece 
preoți s-au alăturat în următorii ani. Un mic grup a rămas 
legat de episcopul lor anterior, considerat de către Patriar-
hia Română fi  un simplu laic. Acest ultim eșec nu ar trebui 
să întunece rolul pozitiv jucat de ECOF prin contribuția ei 
la dezvoltarea inculturării ortodoxiei în Franța.
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Viața monahală
În 1931, mitropolitul Evloghie a dat o permisiune scrisă 

pentru înfi ințarea unui schit închinat tuturor sfi nților ruși, 
la Mourmelon, aproape de Reims, lângă cimitirul militar rus 
(Rue Daru).

În anul 1934, a fost fondat schitul închinat Sfântului Duh în 
Mesnil-Saint-Denis, la sud-vest de Paris (Patriarhia Moscovei).

În 1938, o comunitate monahală de femei, constituită în 
1938 în Moisenay, a fost transferată în 1946 la Bussy-en-Othe, 
lângă d’Auxerre, închinată Maicii Domnului - ocrotitoarea tu-
turor (Rue-Daru), care reunește călugărițe de diferite națio-
nalități; slujbele sunt săvârșite de obicei în limba slavonă.

În 2005, în Franța existau aproximativ douăzeci de mă-
năstiri, schituri și mici comunități monahale afl ate sub Pa-
triarhiile din Constantinopol, Moscova, Antiohia, România 
și Serbia. Unele dintre aceste schituri și mănăstiri slujesc în 
întregime în limba franceză. Printre cele mai mari mănăstiri 
se numără următoarele:

În 1977, câțiva călugări catolici francezi care au devenit 
ortodocși, conduși de părintele Placide Deseille, au fondat 
Mănăstirea Sfântului Antonie, dependință a unei mănăstiri 
din Muntele Athos, în Saint-Laurent-en-Royans, în apropi-
ere de Grenoble, de care aparțin două mănăstiri de maici (în 
Terrasson și Solans ).

În anul 1982, la Aspres-sur-Buëch, lângă Manosque, o 
mănăstire a fost o închinată Adormirii Maicii Domnului (Mi-
tropolia Greacă de Constantinopol).

În 1989, câteva călugărițe au înfi ințat Mănăstirea Rugului 
Aprins în regiunea Carcassonne (Patriarhia Antiohiei).

În anul 1990, nu departe de Le Mans, a fost deschisă o 
mănăstire călugări și călugărițe, închinată Sfântului Siluan 
(Patriarhia Moscovei).

În 1994, la Rosiers, lângă Paris, a fost fondată o mănăsti-
re de maici de tradiție românească.
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Concluzii

Dintr-un punct de vedere strict cantitativ, în secolul XX, 
Bisericile Ortodoxe care se găsesc pe pământul francez și-au 
crescut numărul de credincioși. Acestea au devenit, de ase-
menea, mai reprezentative. Evaluând prezența ortodoxă din 
Franța pe parcursul unui secol, putem spune că a fost de bun 
augur. Pe de o parte, a produs o mărturie intelectuală de 
importanță deosebită pentru ortodoxia mondială, dar și pen-
tru ceilalți creștini. Datorită unor persoane inspirate, dintre 
care unele au fost menționate în acest articol, comunitățile 
ortodoxe au reușit să devină vizibile, dincolo de disputele in-
terne ale Bisericii Ortodoxe, și să aducă un mesaj duhovni-
cesc important prin viața liturgică și prin carisma anumitor 
episcopi, preoți și laici. Acest lucru a făcut ca mii de francezi, 
mulți dintre ei agnostici sau indiferenți, să găsească sau să 
regăsească credința creștină. Un număr de ortodocși, indi-
ferenți față de viața Bisericii pe când se găseau în țările lor de 
origine, au „descoperit” ortodoxia în contextul emigrării. 
Pentru mulți ortodocși din Franța, convertiți sau nu, folosi-
rea limbii franceze în Biserică este o necesitate.

În ceea ce privește dialogul ecumenic creștin, se întâlnesc 
o gamă variată de atitudini; anumiți ortodocși opunându-se 
oricărui dialog, iar alții, fi ind convinși de necesitatea lui, par-
ticipă la acesta în mod activ.

În ceea ce privește dialogul inter-religios, acesta rămâne, 
pentru moment, un pas personal al unor clerici și laici, fi ind 
luat foarte puțin în considerare de către Bisericile Ortodoxe.
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Biserica Ortodoxă din Insulele Britanice

Episcop Kallistos (Ware) de Diokleia

Nouă dar veche

Biserica Ortodoxă a ajuns să fi e puternic ancorată în 
Insulele Britanice doar în ultima vreme. Acum două 
sute de ani, dacă cineva ar fi  dorit să participe la 

Sfânta Liturghie ortodoxă nu ar fi  găsit în întreaga Mare Bri-
tanie și Irlanda mai mult de un lăcaș de închinare ortodox, 
capela ambasadei ruse din Londra1. Întreaga prezență orto-
doxă de pe aceste meleaguri, la începutul secolului al XIX-
lea, aceasta a fost: câțiva credincioși într-o mică încăpere. 
Astăzi, situația s-a schimbat foarte mult. În 2005, în Marea 
Britanie și Irlanda, sunt socotite a fi  aproximativ 217 biserici 
parohiale ortodoxe și centre euharistice, în aproape jumăta-
te din ele liturghia fi ind săvârșită cu regularitate în fi ecare 
duminică; există și 205 slujitori ortodocși2. În ceea ce privește 
numărul creștinilor ortodocși botezați, nu există disponibile 
statistici solide. Adesea se menționează un număr de 250 000 
– 350 000, însă acest lucru nu este decât o presupunere.

1  Th e Classical Journal, vol. 36, nr. 72 (1827), p. 179.
2  Cu excepția cazului în care se indică acest lucru explicit, toate statisti-
cile sunt preluate din ediția 2005 a Catalogului Parohiilor Ortodoxe și a 
Clericilor din Insulele Britanice (Directory of Orthodox Parishes and Clergy 
in the British Isles), publicat de Asociația Ortodoxă a Sf. Ioan Botezăto-
rul, care include adresele din Republica Irlanda, precum și din Regatul 
Unit (Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord). Statisticile nu 
includ Bisericile necalcedoniene, care se afl ă în afara scopului prezen-
tului articol. Unele adrese ale ortodocșilor necalcedonieni (sau ale Bise-
ricilor Ortodoxe Orientale) se găsesc totuși în Catalog.
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Totuși, ceea ce nu poate fi  pus la îndoială este faptul că 
numărul ortodocșilor practicanți este mult mai mic decât 
acesta. Potrivit unui studiu independent efectuat în 19983, 
într-o duminică obișnuită (nu un mare praznic), în biserici-
le din Anglia participau aproximativ 25 200 de ortodocși. 
Aceasta reprezintă o creștere față de anii precedenți: în 1979 
cifra era de 10 000, iar în 1989 de 12 300. În Săptămâna Ma-
re și la Paști, numărul celor din biserică este, desigur, mult 
mai mare.

Mulți vor fi  tulburați, pe bună dreptate, de uimitoarea dis-
crepanță dintre numărul teoretic al ortodocșilor din Marea 
Britanie și numărul real al celor care merg la biserică în fi e-
care duminică, care este mai mic de 10% din total. Cu toate 
acestea, bănuiesc că, dacă noi, ortodocșii, suntem sinceri cu 
noi înșine, vom admite că același lucru este valabil și în cazul 
ortodoxiei din alte țări ale Europei Occidentale, precum și în 
alte părți. Aproape întotdeauna statisticile noastre ortodoxe 
cu privire la membrii Bisericii sunt mult prea „umfl ate”.

Dintre aceste 217 biserici parohiale ortodoxe și centre eu-
haristice existente astăzi în Insulele Britanice, aproximativ 
95% au fost înfi ințate încă de la sfârșitul celui de al doilea 
război mondial, în ultimii șaizeci de ani; iar peste 75% au in-
trat în folosință începând cu 1965. Acest lucru arată imediat 
cât de recentă este creșterea ortodoxiei din Marea Britanie.

Cu toate acestea, ortodoxia britanică este atât veche, cât și 
nouă. Comunitățile grecești și rusești din Londra au o „preis-
torie” care datează din secolul al XVII-lea și începutul secolu-
3  Vezi Peter Brierley, Th e Tide is Running Out: What the English Church 
Attendance Survey Reveals (Eltham: Christian Research, 2000), pp. 34, 
35, 36. Acest sondaj se referă numai la Anglia; dacă Țara Galilor, Scoția 
și Irlanda sunt și ele incluse atunci cifra prezenței săptămânale a ortodocșilor 
trebuie să fi e crescută cu aproximativ 1 000 – 1 250. În afară de anumite 
grupuri baptiste și penticostale, Biserica Ortodoxă este singurul organism 
în care prezența la biserică a crescut în perioada 1989-1998.
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lui al XVIII-lea. Într-adevăr, dacă suntem în căutarea originilor 
îndepărtate ale ortodoxiei de pe aceste meleaguri britanice, 
este de trebuință să ne întoarcem mult mai în urmă. Ortodocșii 
care trăiesc astăzi în Marea Britanie nu ar trebui să uite nicio-
dată că locuitorii Insulelor Britanice au îmbrățișat credința 
creștină într-un timp în care nu se afl a încă vreo scindare între 
Răsăritul grecesc și Apusul latin (1054). Ca ortodocși, noi nu 
suntem aici, pur și simplu, ca niște străini și nou-veniți. Irlan-
da, Scoția, Țara Galilor și Anglia au fost odată parte integrantă 
a lumii ortodoxe tot așa precum astăzi sunt Grecia, Rusia sau 
Serbia.

Trebuie să explorăm rădăcinile noastre de dinaintea schis-
mei. Există o prorocie atribuită Sfântului Arsenie Capadoci-
anul (1840-1924), care spune că Biserica Ortodoxă din In-
sulele Britanice va începe să crească din nou numai atunci 
când ortodocșii de acolo își vor cinsti iarăși proprii lor sfi nți4. 
Ascultând de Sfântul Arsenie, să ne îngrijim ca icoanele sfi n-
ților timpurii ale acestor ținuturi să fi e prezente în bisericile 
și casele noastre, și să nu ratăm prilejul de a face un pelerinaj 
la bisericile lor – în Iona, Scoția de Vest, fondată de Sfântul 
Columba; în Holy Land, în largul coastei Northumbria, bine-
cuvântată de prezența Sfântului Cuthbert; în St Davids, unde 
este înmormântat Apostolul de Wales; la Canterbury, cu ar-
hiepiscopii săi Sf. Augustin și Sf. Teodor. Acestea sunt doar 
câteva exemple din multe altele. Oriunde ne vom duce în In-
sulele Britanice, pășim pe un sfânt pământ creștinesc. Nu tre-
buie să uităm nici cum – după cucerirea normandă a Angliei 
din 1066 (săvârșită cu binecuvântarea papei de la Roma) – 
mulți anglo-saxoni au fugit pentru a se adăposti la Constan-
tinopol, capitala ortodoxiei bizantine. Aici, mulți dintre ei 
s-au înscris în garda varegă a împăratului (adică a vikingilor) 

4  Vezi Arhiepiscop Grigorie de Tiatira și Marea Britanie, „Th e Archdi-
ocese of Th yateira and Great Britain and Orthodoxy in the British Isles”, 
2005 Year-Book of the Archdiocese, p. 481. 
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și le-a fost oferită chiar și o biserică separată pentru folosul 
lor5.

„Preistoria” (secolele XVII și XVIII)

Povestea ortodoxiei din Insulele Britanice, începând cu 
schisma dintre Răsărit și Apus din 1054, se împarte în pa-
tru părți: prima, perioada „preistorică”, în timpul secolelor 
XVII și XVIII; a doua, începuturile vieții parohiale organi-
zate, de la începutul secolului al XIX-lea până la sfârșitul 
celui de al doilea război mondial; a treia, epoca de mare ex-
pansiune, între 1945 și 1979; și a patra, perioada de tranziție 
și consolidare, din 1979 până în prezent. Faptul că etapa 
„începuturilor” se întinde până în 1945 subliniază foarte 
limpede noutatea radicală a vieții noastre bisericești orto-
doxe din Marea Britanie.

În secolul al XVII-lea, în epoca pe care am numit-o „pre-
istorie”, încep să-și facă apariția unii greci răsfi rați în diferi-
te părți ale Angliei6. Unul dintre ei a fost un descendent al 
casei imperiale bizantine, Th eodore Palaeologus, care a mu-
rit în 1636 și este înmormântat în cimitirul Landulph din 
Cornwall7. În timpul domniilor lui James I (1603-1625) și 
Carol I (1625-1649), mai mulți greci și-au găsit sălaș în Ox-
ford, precum Christopher Angell sau Angelos, autorul celei 
5  Vezi Sigfús Blöndal, Th e Varangians of Byzantium, tradusă și revăzută 
de Benedikt S. Benedikz (Cambridge: University Press, 1978), pp. 187-8. 
6  Despre ortodoxia din Anglia secolului al XVII-lea, vezi Steven Runci-
man, Th e Great Church in Captivity. A Study of the Patriarchate of Con-
stantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of 
Independence (Cambridge: University Press, 1968), pp. 289-319; Judith 
Pinnington, Anglicans and Orthodox. Unity and Subversion 1559-1725 
(Leominster: Gracewing, 2003). 
7  Vezi Donald M. Nicol, Th e Immortal Emperor. Th e life and legend of 
Constantine Palaiologos, last Emperor of the Romans (Cambridge: Uni-
versity Press, 1992), pp. 121-4. 
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mai vechi lucrări a Bisericii grecești scrisă pentru cititorii 
englezi, precum și un viitor patriarh ortodox grec al Alexan-
driei, Mitrofan Kritopoulos8. Unui alt grec din Oxford, din 
perioada 1637-1648, Nathaniel Canopius (sau Conopius), i 
se atribuie introducerea obiceiului băutului de cafea în aceas-
tă țară. Ne putem întreba, cum au procedat acești greci cu 
privire la Sfânta Împărtășanie? Kritopoulos și Canopius erau 
amândoi preoți, însă nu a rămas nicio dovadă care să suge-
reze că au slujit liturghia ortodoxă cât timp se afl au la Ox-
ford.

În perioada 1694-1704 a existat chiar și o încercare de a 
înfi ința un „Colegiul grecesc” la Oxford, însă ideea nu a avut 
o bază fi nanciară solidă și s-a stins9. Câțiva ani mai târziu, în 
perioada 1716-1725, au fost discutate propuneri detaliate cu 
privire la unitatea dintre patriarhii răsăriteni și „nonjurors” 
(un grup de anglicani ai „Bisericii Înalte” care au rămas fi deli 
regelui James al II-lea [1685-1688] și urmașilor lui). Deși nu 
s-a ajuns la niciun acord, corespondența arată cât de viu a fost 
la acel moment interesul multor anglicani pentru ortodoxie.

Ceva mai devreme, în 1677, prima biserică greacă a fost 
deschisă în Londra de către exilatul arhiepiscop grec de Sa-
mos, Joseph Georgirenes, în modernul, la acea vreme, dis-
trict Soho, unde memoria acesteia este încă păstrată prin 
numele de „Strada grecească”. S-a dovedit a fi  de scurtă du-
rată și a fost închisă în jurul anului 1684. Întrucât biserica 
greacă din Soho a intrat sub jurisdicția sa episcopală, episco-
pul anglican din Londra, Henry Compton, a interzis clerului 

8  Vezi excelenta monografi e a lui Colin Davey, Pioneer for Unity: Metropha-
nes Kritopoulos (1589-1639) and Relations between the Orthodox, Roman 
Catholic and Reformed Churches (London: British Council of Churches, 
1987). 
9  O conferință pe tema Colegiului Grecesc a avut loc la Oxford în peri-
oada 30 august – 2 septembrie 2001; proceeding-urile, editate de Pr. Dr. 
Peter Doll, vor fi  publicate la scurt timp de Peter Lang.
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ortodox să aibă icoane în lăcașul lor de închinare sau să-i 
pomenească pe sfi nți sau pe Maica Domnului (Th eotokos) 
în timpul slujbelor. O altă capelă ortodoxă a fost deschisă în 
Londra în jurul anului 1713, care prin 1721 a devenit capela 
ambasadei ruse. Datorită statutului ei diplomatic, nu a fost 
supusă niciunei restricții șicanatoare din partea autorităților 
anglicane. Până în 1837 aceasta a fost singura biserică orto-
doxă din Marea Britanie, iar aici au slujit în mod regulat atât 
clerici greci, cât și ruși.

Două evenimente anglo-ortodoxe surprinzătoare au avut 
loc în decursul secolului al XVIII-lea. În primul rând, orto-
doxia a fost implicată la originile metodismului. John Wesley, 
în 1763, afl ându-se în imposibilitatea de a găsi un episcop 
anglican dispus să îi hirotonească pe predicatorii săi, a invi-
tat un episcop grec care trăia în Amsterdam, cunoscut sub 
numele de Gerasimos sau Erasmus, să vină și să săvârșească 
o hirotonie. Erasmus a fost de acord cu aceasta; implicațiile 
ecleziologice ale gestului său nu par să-l fi  tulburat. S-a su-
gerat că Wesley a fost înșelat de un impostor, însă acest lucru 
pare puțin probabil10.

O a doua întâmplare neașteptată a avut loc în 1791, când 
un tânăr membru al aristocrației engleze, distinsul Frederic 
North, fi ul unui fost prim-ministru, a fost primit în Biseri-
ca Ortodoxă prin botez, în insula greacă Kerkyra (Corfu). 
Totuși, la întoarcerea în Anglia, a ținut în taină convertirea 
lui. În perioada 1792-1794 a fost membru al Parlamentului 
pentru Banbury, într-o vreme în care, în condițiile Actului 
de mărturisire a credinţei (Test Act) din 1673, doar angli-
canii puteau ocupa funcții în Parlament11. Moștenind titlul 
10  Vezi A.B. Sackett, „John Wesley and the Greek Orthodox Bishop”, 
Proceedings of the Wesley Historical Society 38 (Chester, 1971-2), pp. 
81-87, 97-102. 
11  După cunoștințele mele, singurul ortodox care a mai fost ales în Par-
lamentul Britanic – aceasta a fost la mult timp după abrogarea Actului 
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familiei, North a devenit al cincilea Conte de Guilford, iar 
în următorii ani a fost primul Cancelar al Academiei Ionice 
din Corfu. Răsfoind registrele capelei ambasadei ruse, păs-
trate în cadrul Cancelariei din Londra, am fost încântat să 
găsesc o notă a capelanului ambasadei, protopopul Yakov 
Smirnov, din 13 octombrie 1827, cu o zi înainte de moartea 
lui North, menționând că l-a vizitat pe Conte și i-a oferit 
Sfânta Împărtășanie. În ciuda acestei tăinuiri, North a rămas 
fi del Bisericii Ortodoxe până la sfârșit12.

Începuturile vieții parohiale organizate

Al doilea capitol al istorisirii noastre, începuturile vieții 
parohiale organizate, începe în 1820 cu sosirea refugiaților 
greci, mai ales din Chios, fugind de atrocitățile turcești din 
timpul Războiului de independență. La Londra, grecii au lu-
crat mai ales în comerț, în băncile comerciale, iar mai târziu 
în transporturi; până la sfârșitul secolului al XIX-lea, deși ni-
ciodată în număr mare, au crescut ca o comunitate prosperă. 
Un număr important dintre aceștia, ca rezultat al căsătoriilor 
cu clasele superioare englezești, au abandonat ortodoxia și 
s-au alăturat Bisericii Angliei.

O biserică grecească, prima de după încercarea de scurtă 
durată din Soho, a fost deschisă în anul 1837 (sau, poate, la 
fi nalul anului 1836), în Finsbury Circus din Londra. În 1850, 
parohia s-a mutat pe Winchester Street, London Wall, încă 

de mărturisire a credinţei – a fost grecul Pandely Th omas Ralli, care a 
fost membru în perioada 1875-1885. În perioada 1935-1945, G.E.H. 
Palmer a fost membru al Parlamentului pentru Winchester, însă acest 
lucru a fost înainte de primirea lui în 1950 în Biserica Ortodoxă Rusă 
din afara Rusiei.
12  Despre North, vezi versiunea revăzută a articolului meu, „Th e Fift h 
Earl of Guilford and his Secret Conversion to the Orthodox Church”, 
care va apărea în proceeding-urile conferinței din 2001 pe tema Cole-
giului Grecesc (cf. nota 9).
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în interiorul orașului. Aceasta a fost înlocuită de Biserica Sf. 
Sofi a, o impresionantă clădire cu cupolă în stil bizantin, pe 
Moscow Road, Bayswater (în West End, Londra), care a fost 
deschisă pentru închinare în 187913. În afara Londrei, biserici 
grecești au fost înfi ințate la Manchester în 1843 (actuala bise-
rică a fost deschisă în 1861), la Liverpool în 1865 (sfi nțită în 
1870) și la Cardiff  în 1905 (sfi nțită în 1919). Aceasta din urmă 
a fost prima biserică ortodoxă construită în Țara Galilor.

Astfel că, la izbucnirea primului război mondial (1914), 
în Insulele Britanice existau în total cinci lăcașuri de cult or-
todoxe: patru biserici grecești și capela ambasadei ruse. În 
perioada interbelică (1919-1939), în mod surprinzător, nu a 
existat niciun fel de expansiune, în afară de înfi ințarea unei 
parohii grecești în Birmingham, în 1939. Pe urmă, a fost 
înfi ințată o parohie greacă în Glasgow, în 1944; aceasta a fost 
prima parohie ortodoxă din Scoția. Într-adevăr, în timpul 
anilor 1920 și 1930, comunitatea greacă din Marea Britanie 
a scăzut puțin în dimensiuni. Totuși, în 1922, Patriarhia Ecu-
menică de Constantinopol a fondat o eparhie pentru Euro-
pa, Mitropolia (mai târziu Arhiepiscopia) Tiatirei, cu sediul 
în Londra14. Cel mai vechi mitropolit, Gherman (Strinopoulos), 
care a deținut această slujire din 1922 până la moartea sa în 
1951, a fost primul ierarh ortodox care locuia permanent în 
această țară. A jucat un rol important în mișcarea ecumeni-
13  Vezi Michael Constantinides, Th e Greek Orthodox Church in London 
(Oxford: University Press, 1933). Th eodore Dowling și Edwin W. Flet-
cher, Hellenism in England. A Short History of the Greek People in this 
Country from the Earliest Times to the Present Day, cu o introducere de 
Joannes Gennadius (Londra/Milwaukee: Faith Press/Young Churchman 
Company, 1915) (uneori, având nevoie de unele corecții); Timotheos 
Catsiyannis, Episcop de Militoupolis, Th e Greek Community in London 
(Londra: Nikos Smyrnis, 1993).
14  La început, eparhia greacă a Tiatirei a cuprins întreaga Europă Occi-
dentală și Centrală, însă treptat a fost împărțită, astfel încât astăzi include 
numai Marea Britanie și Irlanda.
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că, participând la toate conferințele „Credință și Ordine” și 
„Viață și Muncă” din perioada 1920-1937, precum și la 
înfi ințarea Consiliului Mondial al Bisericilor în 1948.

În partea rusă, numărul de emigranți care au sosit în Ma-
rea Britanie după Revoluția din 1917 a fost destul de scăzut, 
probabil că nu mai mult de una sau două mii15. Nimic din 
Londra interbelică nu se compara cu înfl orirea remarcabilă 
a ortodoxiei ruse din Paris din perioada 1920-1930. Ca ur-
mare a închiderii capelei ambasadei, comunitatea rusă s-a 
mutat în 1922 într-o biserică pusă la dispoziția lor de către 
anglicani, a Sfântului Filip, Buckingham Palace Road (unde 
se afl ă acum Victoria Coach Station). În 1926, comunitatea 
rusă s-a împărțit în două parohii, una aparținând eparhiei de 
la Paris, sub mitropolitul Evloghie (între 1931 și 1945 aceas-
tă parohie a făcut parte din Patriarhia Ecumenică, după care 
s-a transferat la Patriarhia Moscovei), iar cealaltă aparținând 
de Sinodul Karlovtsy (adică ceea ce astăzi se numește Biseri-
ca Ortodoxă Rusă din afara Rusiei [ROCOR]). Până în 1956, 
când biserica Sf. Filip a fost închisă, cele două grupuri au fo-
losit biserica la sfârșituri de săptămână alternative.

Expansiunea

Cea de a treia perioadă majoră în istoria ortodoxiei bri-
tanice, dintre anii 1945-1979, a fost un timp de creștere ra-
pidă. După relativa stagnare din timpul perioadei interbelice, 
la sfârșitul anilor 1940 au existat două creșteri semnifi cative. 
În primul rând, a existat un val de imigranți ortodocși din 
Europa de Est, fugind de înaintarea comunismului – sârbi, 
bulgari, români, ucraineni, bieloruși și polonezi. În câțiva 
ani, s-a format o rețea de parohii slave de-a lungul regiunii 

15  Pentru o prezentare vie (cu unele inexactități) a comunității ruse din 
perioada interbelică, vezi Vasilii Zakharov, No Snow on their Boots: About 
the First Russian Emigration in Britain (Londra: Basileus Press, 2004). 
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Midlands, în cele mai multe dintre marile orașe industriale. 
În al doilea rând, a existat și un afl ux mare de greci din Cipru 
(pe atunci încă o colonie britanică). În 1948 a fost înfi ințată 
la Londra, în Camden Town, o a doua biserică greacă, slujind 
mai ales ciprioților, precum și o a treia în Kentish Town în 
1957. De obicei, slavii, în afară de o mică minoritate de ruși 
care au obținut posturi universitare, își găseau locuri de mun-
că în fabrici. Grecii, în cea mai mare parte, și-au deschis re-
staurante sau au lucrat în domeniul textilelor.

La Londra, a fost înfi ințată în 1942 parohia sârbă, în 1965 
parohia română, iar în 1981 parohia bulgară.

În urma războiului civil din Liban (1975-1990), mulți 
ortodocși din Patriarhia Antiohiei au început să emigreze în 
Marea Britanie. Pentru aceștia și pentru alți ortodocși vorbi-
tori de arabă din Siria, Iordania, Irak și Egipt a fost înfi ințată 
o parohie în anul 1989.

În 1963 existau 5 episcopi ortodocși rezidenți în Marea 
Britanie, 39 de preoți și 11 diaconi. Numărul lăcașurilor de 
cult a crescut de la 5 la 58 (însă în jumătate dintre acestea li-
turghia se slujea doar ocazional)16. Numărul total de ortodocși 
din Insulele Britanice, după cum se credea, se situa puțin sub 
200 000, dintre care marea majoritate, probabil 90%, erau 
ciprioți greci. Însă, în întreaga Marea Britanie erau constitu-
ite doar zece parohii grecești, patru dintre ele în Londra. Acest 
lucru era cu totul neîndestulător.

Provocările pastorale au fost înfruntate cu îndrăzneală de 
către noul conducător al episcopiei grecești, mitropolitul (mai 
târziu arhiepiscop) Atenagora al II-lea (Kokkinakis), numit 
în 1963, care a sosit în Marea Britanie în 1964 și a rămas în 
funcție până la moartea sa din 1979. În timpul episcopatului 
său, cele zece parohiile grecești au crescut rapid la aproape 

16  Pentru aceste cifre, vezi Year Book of Orthodox Parishes and Clergy in 
Great Britain 1963-4 (Londra: Orthodox Youth Association, 1963).
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patruzeci. A fost inițiată o importantă reorganizare eparhi-
ală, înfi ințându-se un birou central, publicându-se o revistă, 
convocându-se unele conferințe cler-laici, precum și un pro-
gram complet pentru lucrarea socială și cu tinerii. La sfârșitul 
anilor 1970, ahiepiscopul Atenagora își făcea planuri pentru 
un seminar eparhial, însă acestea au fost abandonate după 
moartea sa.

Așa cum situația grecilor s-a schimbat prin venirea ar-
hiepiscopului Atenagora, tot așa, puțin mai devreme, situația 
parohiei ruse de sub Patriarhia Moscovei s-a schimbat ra-
dical odată cu sosirea în Anglia, în 1949, a părintelui An-
tonie (Bloom), viitorul mitropolit de Suroj17. După numirea 
lui ca paroh, în 1950, parohia Moscovei, din Londra, a în-
ceput să crească, mai ales după ce s-a mutat în 1956 în fos-
ta biserică anglicană a Tuturor Sfi nților, din Ennismore 
Gardens (Knightsbridge). Hirotonit episcop în 1957, a ră-
mas în Londra până la moartea sa din 2003. Sub conduce-
rea lui, ceea ce la vremea numirii sale era o singură parohie, 
a crescut într-o eparhie de aproximativ treizeci de comunități 
de-a lungul Marii Britanii, cele mai multe dintre ele cu cle-
rici englezi și folosind limba engleză.

Mitropolitul Antonie a încercat să aplice, pe cât posibil, 
Statutele Episcopale ale Sinodului de la Moscova, din 1917-
1918 (în Rusia nefi ind implementate nici până astăzi). Aces-
tea prevăd, printre altele, alegerea episcopului de către clericii 
și laicii din episcopie. În general, Episcopia de Souroj a fost 
mult mai aproape ca etos de „Jurisdicția pariziană”18 din Franța 
(„Rue Daru”, sub Patriarhia Ecumenică) decât alte episcopii 

17  Pentru memoriile sale din tinerețe, vezi Mitropolit Antonie de Suroj, 
Encounter (London: Darton, Longman & Todd, 2005), pp. 165-217. Vezi 
și Gillian Crow, „Th is Holy Man”: Impressions of Metropolitan Anthony 
(Londra: Darton, Longman & Todd, 2005). 
18  Folosesc termenul de „jurisdicție” din comoditate, cu toate că eu împăr-
tășesc antipatia lui Aleksandr Soljenițîn față de acest cuvânt.
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ale Patriarhiei Moscovei din lumea occidentală. Conferințele 
eparhiale anuale, ținute încă din 1974, mai întâi la Effi  ngham 
și apoi la Oxford, au fost marcate de un spirit de deschidere 
și de o strânsă conlucrare între clerici și laici. Mitropolitul 
Antonie a fost primul ortodox din Marea Britanie care a de-
venit cunoscut pe scară largă în afara limitelor înguste ale 
comunității ortodoxe. Un vorbitor atractiv, prin cuvântările 
sale, aparițiile sale la televiziune și prin cărțile sale, cum ar fi  
Rugăciunea Vie – publicată pentru prima dată în 1966 și re-
tipărită de multe ori – el a fost, timp de peste patru decenii, 
una dintre principalele voci creștine din această țară.

Tranziția și fortifi carea

Ce putem spune despre a patra perioadă, din 1979 (anul 
morții arhiepiscopului Atenagora) și până în prezent? 

Pentru Arhiepiscopia Greacă, sub arhiepiscopul Metodie 
(în funcție între 1979 și 1988) și arhiepiscopul Grigorie (din 
1988), a fost o perioadă de consolidare, mai degrabă decât o 
creștere uimitoare. Rata imigrării a scăzut. Ultimul afl ux ma-
jor de ciprioți a avut loc după invazia turcă a insulei din 1974. 
Intrarea Greciei în Comunitatea Europeană, în 1981, a dus 
la o creștere nesemnifi cativă a numărului de greci care aveau 
anumite profesii în Marea Britanie, de obicei cu caracter 
temporar; aceasta a însemnat, de asemenea, că multe fi rme 
grecești de transporturi din Londra s-au mutat în Atena și 
Pireu. Universitățile britanice sunt pline de studenți greci, 
dar cei mai mulți dintre ei nu merg la biserică în mod regu-
lat. Cu toate acestea, în ultimii cincisprezece ani, Arhiepi-
scopia Greacă a continuat să crească cu o rată de o parohie 
nouă în fi ecare an (în medie).

În ceea ce privește partea slavă și română, prăbușirea co-
munismului a dus la un nou val de imigranți în anii 1990. În 
episcopia Moscovei, unde la sfârșitul anilor 1980 convertiții 
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englezi îi depășeau numeric pe ruși, astăzi situația s-a inver-
sat, mai ales în catedrala din Ennismore Gardens. Se crede 
că astăzi există în Insulele Britanice peste 80 000 de oameni 
din fosta Uniune Sovietică, mulți dintre ei nebotezați. Urmașul 
mitropolitului Antonie, episcopul Vasile de Sergievo (un 
american născut în Alexandria, în Egipt), se confruntă cu o 
nevoie urgentă de a deschide noi biserici, atât în Londra, cât 
și în alte orașe mari, cum ar fi  Birmingham, unde în prezent 
nu există nicio parohie rusă.

În ultimii ani a existat o creștere semnifi cativă a ortodoxi-
ei în Irlanda. Cel mai vechi preot rezident în Irlanda, părin-
tele Nikolai Couriss, hirotonit în 1967, aparținea de ROCOR. 
O parohie greacă a fost fondată la Dublin în 1981. În prezent, 
există trei parohii bine organizate în Dublin (greacă, română, 
și a Patriarhiei Ruse); în întreaga Irlandă (inclusiv Irlanda de 
Nord) există în prezent nouă parohii și centre euharistice.

Cele mai multe comunități ortodoxe din Marea Britanie, 
și mai ales Arhiepiscopia Greacă, se găsesc în acest moment 
într-un punct crucial de tranziție. Generația de imigranți, 
care au sosit în număr atât de mare la sfârșitul anilor 1940, 
1950 și 1960, devine, în mod inevitabil, un lucru al trecu-
tului. Cine le va lua locul? Nu-i așa că ne pierdem tinerii 
într-un număr înfricoșător? Este o chestiune demografi că 
obișnuită că în aproape fi ecare grup religios (nu doar între 
ortodocși), trecerea de la o generație inițială de imigranți 
la prima generație născută și crescută în Occident, implică 
o pierdere devastatoare în ceea ce privește numărul mem-
brilor. Imigranții, chiar dacă nu merg la biserică în mod re-
gulat, pentru cea mai mare parte continuă să-și amintească 
de rădăcinile lor ortodoxe. Însă cum vom putea păstra fi -
delitatea copiilor lor, care au fost educați aici, în Marea Bri-
tanie, care vorbesc de obicei numai limba engleză, și dintre 
care, cei mai mulți, se căsătoresc cu neortodocși? Nu sun-
tem ajutați nici de situația generală, socială și culturală din 
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Anglia de azi, cu spiritul ei profund secular și nivelul scăzut 
de participare la biserică. Trebuie să ne întrebăm: cine va 
mai fi  în bisericile noastre peste treizeci de ani?

Cu siguranță se depun eforturi susținute pentru a răspunde 
la această criză. De exemplu, Arhiepiscopia Greacă are în pre-
zent circa 57 de școli parohiale, cu peste 4 000 de elevi19. Îngri-
jorător este însă faptul că multe dintre aceste școli predau 
limba greacă, mai degrabă decât credința ortodoxă. În epar-
hiile grecești și de altă naționalitate, taberele de vară pentru 
tineret de multe ori fac o treabă excelentă. Însă, arhiepiscopul 
Grigorie al Tiatirei a avut probabil dreptate atunci când a spus 
recent că lucrarea noastră cu tinerii ortodocși din Marea Bri-
tanie nu este la fel de bine organizată ca în Franța20. Fără îndo-
ială că o mai largă folosire a limbii engleze în cadrul slujbelor 
va ajuta la păstrarea interesului tinerilor noștri, însă, în sine, 
acest lucru nu va rezolva toate problemele noastre pastorale.

Până acum, Biserica Ortodoxă din Marea Britanie s-a afl at 
în continuă expansiune, dar ar fi  naiv să credem că această 
creștere va continua la nesfârșit. Dimpotrivă, în deceniile ur-
mătoare am putea asista la o pierdere, mai degrabă decât la 
un câștig. În orice caz, un lucru este limpede. În viitor, din ce 
în ce mai puțini dintre oamenii noștri vor veni la biserică doar 
din motive etnice și naționaliste, din obișnuința moștenită și 
dintr-o conformare socială. Aceștia vor veni, dacă într-ade-
văr vor mai veni, numai pentru că vor auzi credința lui Hris-
tos proclamată în mod limpede în bisericile noastre – doar 
pentru că vor trăi slujirea euharistică ca un adevărat „rai pe 
pământ”, numai pentru că își vor da seama că noi trăim în 
mod practic ceea ce la fi ecare liturghie duminicală afi rmăm 
prin cuvinte: „Să ne iubim unii pe alții …”.

19  Vezi Anuarul Arhiepiscopiei din 2005, p. 145. 
20  Vezi mesajul lui din 2004 de la conferința din Swanwick a Asociației 
Ortodoxe a Sf. Ioan Botezătorul, în Forerunner 44 (Winter 2004-5), p. 7. 
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Unitate în diversitate
Să privim mai atent la situația noastră actuală. Dintre ce-

le 217 biserici parohiale și centre euharistice ortodoxe care 
există în prezent în Insulele Britanice, 7 se afl ă în Țara Gali-
lor, 12 în Scoția, 9 în Irlanda, 2 în Insulele Canalului, iar re-
stul se afl ă în Anglia. Numărul de ortodocși din Țara Galilor, 
Scoția și Irlanda este mic. Aceste 217 parohii și cei 205 clerici 
care slujesc în ele se organizează după cum urmează:

(1) Arhiepiscopia Tiatirei și a Marii Britanii (Patriarhia 
Ecumenică): 5 episcopi, 95 de preoți, 14 diaconi, 110 parohii.

(2) Ucrainenii ortodocși (Patriarhia Ecumenică): 7 preoți, 
12 parohii.

(3) Patriarhia Antiohiei: 14 preoți, 4 diaconi, 19 parohii.
(4) Episcopia de Suroj (Patriarhia Moscovei): 2 episcopi, 

28 de preoți, 7 diaconi, 36 de parohii.
(5) Patriarhia Sârbă: 10 preoți, 1 diacon, 25 de parohii.
(6) Patriarhia Română: 4 preoți, 3 diaconi, 3 parohii.
(7) Patriarhia Bulgară: 1 preot, 1 parohie.
(8) ROCOR: 7 preoți, 2 diaconi, 9 parohii.
(9) Biserica Ortodoxă Autocefală Bielorusă: 1 preot, 1 pa-

rohie21.
Dintre aceste 217 comunități parohiale, care, bineînțeles, 

diferă enorm ca mărime, 75 urmează calendarul vechi (iuli-
an), iar restul calendarul nou (iulian îndreptat).

După cum arată această listă, noi, ortodocșii din Insulele 
Britanice, refl ectând modelul general al Bisericii Ortodoxe 
din lumea occidentală, suntem divizați într-o multitudine de 
jurisdicții. Suntem o unitate în diversitate, și, prea adesea, 
diversitatea este mai vizibilă decât unitatea. Din motive ne-
clare, încă nu există în Marea Britanie o comisie sau o adu-
nare episcopală inter-ortodoxă, cum se poate găsi în alte părți 

21  În afară de eparhiile Tiatirei și Surojului, celelalte grupări ortodoxe se 
afl ă sub episcopi rezidenți în afara Marii Britanii.
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din lumea occidentală. În ciuda acestui fapt (sau poate din 
această cauză), relațiile dintre diferitele „familii ecleziale” or-
todoxe din Marea Britanie sunt, per ansamblu, prietenoase 
și constructive, chiar dacă puțin distante. Din fericire, nici-
odată nu am avut în Insulele Britanice procese între ortodocși 
cu privire la proprietățile Bisericii, lucruri care au amărât 
viața ortodoxă din alte țări ale Europei.

Un exemplu modest, însă încurajator, de colaborare orto-
doxă poate fi  găsit la Oxford, unde cele două parohii, rusă și 
greacă, au împărțit aceeași biserică, în egală măsură, pentru 
mai mult de treizeci de ani. Originile parohiei ruse merg îna-
poi în anul 1941, când arhimandritul Nicholas (Gibbes), un 
englez convertit care înainte de Revoluția rusă îi învăța pe 
copiii ultimului țar, a început să țină slujbe în Oxford22. Gre-
cii care au venit la Oxford după război s-au obișnuit cu în-
chinarea din capela rusă. Atunci când o parohie greacă a fost 
stabilită în mod formal la Oxford, în 1966, parohia rusă i-a 
invitat pe membrii aceleia să continue să folosească capela 
lor. Apoi, în 1972, cele două parohii au decis împreună să 
construiască o biserică, care a fost sfi nțită în 1973 de către 
arhiepiscopul grec Atenagora și mitropolitul rus Antonie, 
ajutați de episcopul local sârb Lavrentie și alți cinci ierarhi. 
Semnăturile celor trei ierarhi care au condus sfi nțirea sunt 
înscrise pe antimisul care se afl ă pe Sfânta Masă. Cred că cu 
greu s-ar mai putea găsi un astfel de antimis în alte părți ale 
lumii ortodoxe.

Fiecare dintre cele două parohii din Oxford, cea rusă și 
cea greacă, are propriii ei clerici, consilieri și propriul consi-
liu parohial. Însă, în fi ecare duminică, există doar o singură 

22  Vezi Christine Benagh, An Englishman in the Court of the Tsar: Th e 
Spritual Journey of Charles Sydney Gibbes (Ben Lomond, CA: Conciliar 
Press, 2000); Frances Welch, Th e Romanovs & Mr Gibbes: Th e Story of 
the Englishman who taught the children of the last Tsar (Londra: Short 
Books, 2002). 
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slujire a Sfi ntei Liturghii, la care participă ambele parohii și 
la care se pomenesc întotdeauna ambii ierarhi. Din punct de 
vedere canonic aparținem de două jurisdicții, însă, liturgic, 
formăm o singură comunitate a închinătorilor. Chiar dacă 
exemplul de la Oxford nu a fost până în prezent preluat în 
alte părți din Marea Britanie, acesta arată modul în care, în 
ciuda împărțirilor noastre jurisdicționale, unitatea ortodoxă 
poate fi  împlinită cu adevărat la nivelul cel mai de jos.

Principala organizație din Marea Britanie dedicată con-
lucrării inter-ortodoxe este Asociația Ortodoxă a Sfântului 
Ioan Botezătorul, fondată în 1979 cu binecuvântarea ierar-
hilor ortodocși ai locului. Asemănătoare în obiectivele ei cu 
Fraternité Orthodoxe din Franța, aceasta ține în fi ecare an o 
conferință de vară, precum și un week-end de studiu dedicat 
unei cărți din Biblie sau unui text patristic, și a început de 
curând să fi nanțeze „Sărbătoarea tineretului” („Youth Cele-
bration”) în fi ecare primăvară. Pentru o vreme a găzduit, de 
asemenea, un viu grup de discuții cu privire la rolul femeilor 
în Biserică și a organizat pelerinaje la moaștele sfi nților bri-
tanici timpurii. Tipărește un jurnal bianual, Forerunner, un 
director anual al parohiilor, precum și un calendar bisericesc 
și un lecționar23. Asociația a crescut în mod semnifi cativ ca 
număr de la convocarea primului ei congres important, la 
Swanwick, în august 2004.

Dacă Sf. Teodor Studitul (759-826) a avut dreptate în afi r-
mația conform căreia „călugării sunt tăria și temelia Bisericii”24, 
atunci noi, ortodocșii din Marea Britanie, suntem prea bi-
necuvântați să avem în mijlocul nostru o comunitate mona-
hală relativ mare și înfl oritoare, atât de bărbați, cât și de femei: 
Mănăstirea Stavropighie a Sfântului. Ioan Botezătorul din Es-

23  Acestea pot fi  obținute scriind la sediul Asociației, 26 Denton Close, 
Botley, Oxford OX2 9BW, UK (e-mail: bjgerrard@compuserve.com). 
24  Shorter Catecheses 114. 



EPISCOP KALLISTOS WARE DE DIOKLEIA

70j

sex (Patriarhia Ecumenică), fondată de arhimandritul Sofronie 
(Saharov) (1896-1993), ucenicul Sfântului Siluan Athonitul 
(1866-1938). Având un caracter pan-ortodox, cu o evlavie de-
osebită față de Rugăciunea lui Iisus, comunitatea din Tolleshunt 
Knights îmbină valorile tradiționale ale monahismul ortodox 
cu deschiderea față de cultura contemporană. Există, de ase-
menea, două mănăstiri mai mici, ambele aparținând de RO-
COR: una de călugări, la Brookwood în Surrey, unde sunt 
păstrate cu evlavie moaștele Sfântului Edward, rege și mucenic 
(c. 962-78); și una de maici în Londra. Biserica Română are un 
schit într-o zonă izolată de deal, la Gatten, în Shropshire. Însă, 
Marea Britanie are mai puține mănăstiri ortodoxe decât Franța.

Nu există în Marea Britanie instituită o școală teologică 
comparabilă cu Institutul „Sfântul Serghie” din Paris. Efecte-
le acestei lipse sunt dureros de evidente. În Arhiepiscopia Ti-
atirei, care a existat ca eparhie de mai bine de optzeci de ani, 
aproape toți preoții (în afară de clericii convertiți) continuă 
să fi e importați, deja hirotoniți, din Grecia și Cipru. Există 
înfricoșător de puține vocații în rândurile noii generații de 
greci născuți și crescuți în Marea Britanie, copiii imigranților 
de altădată. Cu siguranță, a venit timpul ca Arhiepiscopia 
Greacă să își îndeplinească nevoile ei pastorale prin propriile 
sale resurse locale.

Recent, s-au făcut mai multe eforturi pentru a umple go-
lul lăsat de absența unei școli teologice. În primul rând, Ar-
hiepiscopia Tiatirei a deschis un seminar la Wood Green, în 
nordul Londrei. Acesta oferă cursuri de seară pentru studenți 
greci, nu toți dintre aceștia fi ind candidați pentru preoție. 
Încă nu și-a elaborat o programă organizată și, până în pre-
zent, încă nu a obținut validarea din partea vreunei autorități 
academice britanice. Ar fi  nemaipomenit dacă ar putea să 
ajungă o școală rezidențială cu normă întreagă.

În al doilea rând, la un nivel mai ambițios, a fost fondat la 
Cambridge, în 1999, Institutul pentru Studii Creștine Orto-
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doxe25. Panortodox din punct de vedere al obiectivelor, acesta 
are binecuvântarea celor șase episcopi ortodocși principali ca-
re păstoresc în Marea Britanie. Există aproximativ 5-6 studenți 
cu normă întreagă și 40 cu normă redusă; califi cările sunt va-
lidate de Universitatea din Cambridge. Adoptând standardele 
academice occidentale, Institutul urmărește, în același timp, să 
păstreze abordarea teologică „holistică”, caracteristică ortodo-
xiei, în care studiul și închinarea, doctrina și spiritualitatea sunt 
tratate ca o unitate integrală. Nefi ind în mod deosebit o școală 
de formare a clericilor, Institutul Cambridge joacă rolul său în 
promovarea vocațiilor pentru preoție. Mai recent, s-a deschis 
la Walsall (West Midlands) o organizație similară, dar de mai 
mici dimensiuni, Centrul de Studii Ortodoxe Midlands.

Ortodoxia occidentală

Revenind acum la viața internă a Bisericii Ortodoxe din 
Marea Britanie, la mai buna ei comunicare în exterior, să ne 
întrebăm: ce facem noi ortodocșii pentru a intra în contact 
cu comunitățile neortodoxe creștine din jurul nostru? Și ce 
eforturi facem noi pentru a aduce credința creștină populației 
britanice în ansamblul ei, dintre care majoritatea celor de as-
tăzi sunt cu desăvârșire „nereligioși”?

În ceea ce privește prima întrebare, principalele Biserici 
Ortodoxe sunt membre ale organizației Churches Together 
in England și a organismelor ecumenice similare din alte 
părți ale Insulelor Britanice. Există două societăți cu tradiție, 
dedicate în special relațiilor ortodoxo-anglicane: Anglican 
and Eastern Churches Association, fondată inițial în 1864 ca 
„Asociația Bisericii Răsăritene” („Eastern Church Associati-
on”), și „Asociația Sf. Alban și Sf. Serghie” („Fellowship of St 
Alban and St Sergius”), fondată în 1928. Conferinţele anua-

25  Pentru mai multe informații, adresați-vă directorului IOCS, Wesley 
House, Jesus Lane, Cambridge CB5 8BJ, UK (www.iocs.cam.ac.uk). 
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le ale asociației, mai ales din anii 1930 și din perioada ime-
diat postbelică, au reprezentat o întâlnire creativă între or-
todoxie și occident. La acestea au fost prezenți teologi ruși 
de frunte, cum ar fi  protopopul Serghei Bulgakov (1871-1944), 
protopopul Georges Florovsky (1893-1979) și laicul Vladi-
mir Lossky (1903-1958). Revista asociației, Sobornost, con-
tinuă să păstreze un înalt standard teologic. Lucrarea asociației 
a fost promovată cu entuziasm contagios de către Nicolas 
Zernov (1898-1980) și soția lui Militza (1899-1994). Împre-
ună au înfi ințat centrul Casa Sfi nților Grigorie și Macrina 
(House of St Gregory and St Macrina) din Oxford, care – îm-
preună cu fundația soră, Centrul „Sf. Teosevia” pentru spi-
ritualitate creștină (St Th eosovia Centre for Christian Spi-
rituality), inaugurat după moartea lui Nicolas – a făcut mul-
te pentru promovarea reapropierii creștine dintre Răsărit și 
Apus.

A doua noastră întrebare, cu privire la aducerea credinței 
creștine în sânul populației britanice, ridică o problemă fun-
damentală: Biserica Ortodoxă din Insulele Britanice trebuie 
să se preocupe doar de misiunea în rândurile imigranților 
străini și a copiii lor, sau are o misiune mai extinsă? Cât de 
departe este țelul nostru de a construi o prezență ortodoxă în 
aceste ținuturi care să nu fi e doar răsăriteană, ci și occiden-
tală? Doi pionieri ortodocși din secolul al XIX-lea, protopo-
pul Stephen (Timothy) Hatherly (1827-1905) și Joseph Julian 
Overbeck (1820-1905), erau amândoi ferm convinși că orto-
doxia are cu adevărat o misiune în Occident. Hatherly, născut 
anglican, un muzician talentat, a devenit ortodox în 1856 și 
a fost hirotonit preot la Constantinopol în 1871. El a înfi ințat 
o comunitate ortodoxă în Wolverhampton, însă lucrarea sa 
pastorală i-a fost restrânsă atunci când, în 1873, Patriarhia 
Ecumenică de Constantinopol, sub o puternică presiune din 
partea autorităților anglicane, a emis un decret prin care îi 
interzicea să „facă prozeliți... nici măcar dintr-un singur cre-
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dincios al Bisericii Anglicane”. În anii următori a slujit ca 
preot în Cardiff  și Bristol, dar din cauza acestei interdicții din 
partea patriarhiei, misiunea lui s-a limitat în mare parte la 
greci. Overbeck26, de origine germană, un distins cercetător 
sirian, a fost inițial un preot romano-catolic care a fost pri-
mit în ortodoxie în 1864.

Hatherly și Overbeck au funcționat pe principii antinomi-
ce. Hatherly era un înfocat fi loelen pentru care creștinismul 
era „o chestiune elenistică”. El credea că Biserica Ortodoxă din 
Marea Britanie ar trebui să înfi ințeze parohii de limbă engleză 
care să adere cu strictețe la ritul bizantin. Overbeck, la rândul 
său, a respins programul lui Hatherly ca fi ind „o ilegală inva-
dare a Occidentului de către Orient”. El a conceput un sistem 
ambițios pentru o Biserica Ortodoxă de rit occidental.

Hatherly și Overbeck au murit plini de dezamăgire. Cu 
toate acestea, chiar dacă planurile lor pentru o misiune cu 
specifi c ortodox englezesc au eșuat, o mare parte din ceea ce 
au nădăjduit să obțină, a ajuns, de fapt, să se împlinească în 
ultimii cincizeci de ani într-un mod gradual și discret. Din 
anii 1950 încoace, un fl ux tot mai mare de britanici au aderat 
la Biserica Ortodoxă, iar parohiile ortodoxe de limbă engleză 
au apărut acum în cele mai multe părți ale insulelor Britani-
ce (dar, surprinzător, nu și în Londra: aici există aproape pa-
truzeci de lăcașuri de cult ortodoxe, dar, până în prezent, în 
niciuna dintre ele nu se slujește liturghia exclusiv sau predo-
minant în limba engleză în fi ecare duminică). Această creștere 
constantă a numărului de convertiți s-a făcut fără prozelitism 
agresiv, care ar fi , în orice caz, străin față de adevăratul duh 
al ortodoxiei. Reușita a venit prin contactele personale și, mai 
presus de toate, prin mărturia misionară a liturghiei euharis-
tice însăși.

26  Vezi Wilhelm Kahle, Westliche Orthodoxie: Leben und Ziele Julian 
Joseph Overbecks (Leiden/Köln: E.J. Brill, 1968).
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Primul lider bisericesc ortodox care s-a angajat într-o lu-
crare pastorală cu englezii afl ați în căutare a fost mitropolitul 
Antonie de Suroj, însă el obișnuia să-i primească pe oameni 
la ortodoxie numai după o pregătire atentă și de multe ori de 
lungă durată. El a fost, de asemenea, dispus să îi hirotoneas-
că preoți pe unii englezi convertiți. Odată cu sosirea arhie-
piscopului Atenagora al II-lea, în 1964, a devenit mai ușor 
pentru britanici să-și găsească o casă și în Arhiepiscopia Ti-
atirei. Atunci când el m-a hirotonit diacon, în 1965, și preot 
în 1966, am fost primul cleric non-grec între clericii arhiepi-
scopiei. Acum nu mai sunt singur! Când am fost hirotonit 
episcop, în 1982, cred că am fost primul englez care a devenit 
membru al episcopatului ortodox (grec sau non-grec) de la 
schisma dintre Răsărit și Apus.

În 1995, un grup de anglicani, deranjați de hirotonirea în-
tru preoție a femeilor anglicane – aproximativ 12 preoți și, 
probabil, 200-300 de mireni – au fost primiți în eparhia An-
tiohiei, iar acum aceștia formează un protopopiat britanic ac-
tiv și în creștere, sub conducerea părintelui Michael Harper.

Ceea ce nici Hatherly nicioverbeck nu au prevăzut este că, 
la o sută de ani după moartea lor, mai mult de 40 la sută din 
clerul ortodox din Marea Britanie este compus din convertiți 
occidentali: nu mai puțin de 84 dintr-un total de 205. Dintre 
aceștia, 30 se afl ă în Arhiepiscopia Tiatirei, 27 în eparhia Pa-
triarhiei Moscovei, 16 în eparhia Antiohiei, 7 în ROCOR, 3 în 
eparhia Română, și 1 în eparhia Ucraineană. În Arhiepiscopia 
Tiatirei, clericii convertiți se afl ă în minoritate (30 dintr-un 
total de 116), iar în altă parte se afl ă, uneori, într-o majoritate 
substanțială: în eparhia Moscovei, 27 din 37; în eparhia Anti-
ohiei, 16 din 18. Printre laici, procentul convertiților este mult 
mai mic, probabil, ceva mai mult de 2 sau 3 la sută din numă-
rul total de ortodocși de pe aceste meleaguri.

Chiar dacă în număr mai mic, convertiții ortodocși brita-
nici au fost activi, dând mărturie despre credința lor. Aceștia 
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au fost preocupați, mai ales, de a face disponibile în limba 
engleză cât mai multe dintre sursele primare ortodoxe. Tra-
duceri liturgice – folosindu-se de lucrarea anglicanilor, cum 
ar fi  John Glen King din secolul al XVIII-lea și John Mason 
Neale și Richard Frederick Littledale din al XIX-lea – au fost 
făcute de către părintele Stephen Hatherly, de maica Maria 
(1908-1980), o călugăriță vorbitoare de limbă engleză, făcând 
parte din Mănăstirea Bussy-en-Othe, Franța (cu care am co-
laborat), de arhimandritul Lazarus (Moore) (1902-1992), 
precum și de către arhimandritul Ephrem (Lash) (născut în 
1930) vorbitor de limba engleză. Gerald (G.E.H.) Palmer 
(1904-1984) a lucrat de la începutul anilor 1950 la traducerea 
în limba engleză a Filocaliei, asistat, în special, de Philip Sher-
rard (1922-1995) și de către mine. Sherrard, un traducător de 
seamă al poeziei grecești și el însuși un poet, a scris cu pasi-
une și profunzime despre doctrina ortodoxă a creației și des-
pre criza ecologică actuală. Părintele Andrew Louth (născut 
în 1944), profesor la Universitatea din Durham și un autor 
prolifi c, este recunoscut, în general, ca liderul în cercetarea 
patristică (de orice confesiune) din întreaga lume vorbitoare 
de limbă engleză. Printre ortodocșii englezi activi în dome-
niul artelor, cel mai renumit este compozitorul Sir John Ta-
vener (născut în 1944), care, în muzica lui, se folosește în mod 
creativ de cântările bizantine și rusești vechi. Există câțiva 
iconografi  ortodocși englezi, printre aceștia numărându-se 
Aidan Hart (născut în 1957). Această listă, departe de a fi  
completă, arată diferitele moduri în care britanicii ortodocși 
și-au pus talanții în slujba Bisericii.

Fie că suntem ortodocși „din leagăn” sau convertiți, noi 
încă reprezentăm doar o mică minoritate în scena religioasă 
britanică. În același timp, avem tot dreptul să nu ne mai con-
siderăm o Biserică a „diasporei”, ci o prezență stabilă în viața 
religioasă locală din Insulele Britanice. Cu toate acestea, tre-
buie să acceptăm că prezența noastră este încă foarte puțin 
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recunoscută de către publicul britanic, în ansamblul lui. Es-
te dureros să constatăm că o lucrare de referință, A History 
of English Christianity 1920-1990 de Adrian Hastings, în toa-
te cele 720 de pagini, dedică Bisericii Ortodoxe nu mai mult 
de un singur paragraf, care însumează doar douăsprezece 
linii27. Acest lucru ne ajută să ne vedem așa cum alții ne văd 
sau, mai degrabă, așa cum aceștia nu ne văd. Ortodoxia în 
Marea Britanie rămâne încă un secret bine păstrat, chiar da-
că este un secret care, an de an, începe să fi e împărtășit pe 
scară tot mai largă.

Principalul motiv pentru care suntem marginalizați în 
acest fel este, fără îndoială, divizarea noastră în jurisdicții di-
ferite. Cu cât mai efi cientă ar fi  mărturia noastră dacă am 
vorbi cu o singură voce și am conlucra în activitățile noastre! 
În timp ce suntem una în credință și una în comuniunea eu-
haristică, suntem încă departe de a constitui în practică o 
singură Biserică locală. Aceasta este o sarcină asupra căreia 
să ne concentrăm toate eforturile în secolul XXI. 

Adrese

- Arhiepiscop Grigorie, Arhiepiscopia Greacă a Tiatirei, 5 
Craven Hill, London W2 3EN

- Arhiepiscopia Rusă a Moscovei, 67 Ennismore Gardens, 
Londra SW7 1NH 

website : www.sourozh.org

Pentru alte adrese vezi Catalogul (cf. nota 23).
Episcopul Kallistos (Ware) de Diokleia a predat patristică la Uni-

versitatea din Oxford și a publicat numeroase articole și cărți despre 
ortodoxie și Biserica Ortodoxă, printre care și „Ortodoxia – Biserica 
celor șapte Sinoade” (Londra, ediția a 2-a 1997).

27  Adrian Hastings, A History of English Christianity 1920 – 1990, ediție 
revăzută (Londra: SCM Press, 1991, pp. 605-6.
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Biserica Ortodoxă din Germania

Dr. Wassilios Klein

Fundamente

Germania a dat mulți sfi nți pe care credincioșii orto-
docși îi pot recunoaște așa, întrucât fac parte din 
perioada anterioară Schismei din 1054, datorată 

parțial introducerii învățăturii fi lioque în timpul lui Carol cel 
Mare (768-814). În Germania există unii sfi nți renumiți, ca-
re sunt importanți pentru tradiția ortodoxă. Sfântul Împărat 
Constantin cel Mare (306-337) a locuit timp de mai mulți ani 
în orașul german din vest, Trier (astăzi în Germania de Vest), 
după cum dă mărturie Basilica Constantiniană, camera tro-
nului, care s-a păstrat până în ziua de azi. Mama sa, Sfânta 
Elena, a trăit și ea acolo și a profi tat de drumurile militare 
bine dezvoltate pentru a vizita Cologne, poate chiar și Bonn, 
care era sediul unei tabere militare romane, și care încă mai 
are o capelă în stil romanic înălțată în numele ei. Trier a de-
venit casa Sfântului Atanasie al Alexandriei (d. 373) atunci 
când a fost alungat în timpul disputei ariene. Trier a fost, de 
asemenea, locul de naștere al Sfântului Ambrozie (340-397), 
mai târziu episcop de Milano. Cu toate acestea, după secolul 
al IV-lea, timp de mai multe sute de ani, orașele existente pe 
timpul romanilor au dispărut. Din punct de vedere biseri-
cesc, creștinii din teritoriul german aparțineau, evident, de 
Roma și urmau tradiția latină. Lumea medievală a fost din 
punct de vedere cultural mai diversă decât adesea ne imagi-
năm astăzi. De exemplu, în secolul al X-lea, Teofano, nepoa-
ta împăratului Ioan I Tsimiskis, s-a căsătorit cu regele Otto 
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al II-lea (973-983), un împărat german, fi ul lui Otto I. După 
moartea lui, ea a funcționat ca o puternică regentă pentru 
Otto al III-lea, până când acesta a ajuns la putere. Mormân-
tul ei se găsește încă în Biserica Sf. Pantelimon din Cologne 
și este vizitat de unii credincioși ortodocși. În secolul al XI-lea, 
un călugăr din Sinai, Simeon Pentaglottos, care s-a născut în 
partea bizantină a Siciliei și a fost școlit la Constantinopol, a 
murit în Trier, loc care și-a recâștigat importanța, fi ind sediu 
al unei episcopii. La scurt timp după moartea sa, a fost ca-
nonizat de către Roma; în 1996, Patriarhia Ierusalimului a 
urmat exemplul, proclamându-l ca sfânt ortodox1. Totuși, 
acestea au rămas episoade izolate. Până la Reformă, care, în 
Germania, a început cu Martin Luther (d. 1546), în această 
țară nu au existat creștini care să fi e independenți de Roma.

Imigrarea credincioșilor ortodocși în Germania2

Prima parohie ortodoxă înregistrată pe teritoriul Germa-
niei a fost înfi ințată în anul 1718. Membrii acesteia se întâl-
neau inițial pe domeniul privat al trimisului rus, iar mai 
târziu, într-o capelă a ambasadei din Berlin. Parohia era de-
pendentă în întregime de prezența diplomaților și nu a avut 
o existență continuă. Cu toate acestea, este de remarcat faptul 
că, încă din 1836, Mitropolia de Sankt Petersburg, în a cărei 

1  W. Klein, „St. Symeon Pentaglottos of Trier (d. 1035) – A new Greek 
Saint of Mount Sinai in the Light of the Christian Arabic Studies”, în 
Parole de l’Orient, (Acts of the VIth Conference in Christian Arabic Stu-
dies, 2001).
2  Fundamentată pe Gerhard Feige, „Die Orthodoxen Kirchen in Deutschland 
von den Anfängen bis zur Gegenwart”, în Orthodoxes Forum 10, (1996), 
pp. 201-233. Rezumate mai recente: Athanasios Basdekis, Die orthodoxe 
Kirche, Eine Handreichung für nicht-orthodoxe und orthodoxe Christen und 
Kirchen, Frankfurt, (2000), pp. 17-26; Nikolaus Th on, „Der historische Weg 
der Orthodoxen Kirche in Deutschland”, în: Orthodoxie Aktuell 4/5 (2000), 
pp. 2-7.
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jurisdicție se afl a această parohie rusă din Berlin3, a dat bi-
necuvântare ca liturghia să fi e slujită în limba germană. Până 
în această zi, mai multe parohii din Germania încă folosesc 
cu mult folos traducerile realizate de protopopul Alexis Mal-
cev, care a slujit în Berlin din 1886 până în 1914. Rușii s-au 
limitat doar la capitală. Mulțumită relațiilor strânse dintre 
Rusia și Prusia, încă de timpuriu a fost înfi ințată o parohie 
la Potsdam, în apropiere de Berlin, atunci când, în 1718, țarul 
Petru I i-a trimis conducătorului prusac, Frederick William 
I, câțiva grenadieri ruși însoțiți de un preot. Cu toate acestea, 
parohia nu a supraviețuit. Țarul Alexandru I (1801-1825) i-a 
trimis regelui prusac Frederic Wilhelm al III-lea (1797-1840) 
un grup de soldați ruși, pentru care a fost construită o colo-
nie numită Alexandrovka în apropiere de Potsdam, cu case 
de lemn în stil rusesc, dintre care unele rezistă până astăzi. 
Sub supravegherea celebrului arhitect Karl Friedrich Schinkel 
a fost, de asemenea, construită în Potsdam o biserică închina-
tă Sfântului Alexandru Nevski, sfi nțită în 1829 în prezența 
țarului Nicolae I și a familiei regale prusace. Biserica se afl ă 
acum sub Patriarhia Moscovei. Începuturi similare au existat 
în mai multe orașe din Germania. Datorită legăturilor dinas-
tice, câțiva negustori ruși, precum și un număr mare de vizi-
tatori care aparțineau nobilimii ruse, au ajuns pe teritoriul 
german, și s-au ridicat multe paraclise, capele în cimitire și 
biserici parohiale, cum ar fi  cele din Breslau (în prezent Wro-
claw, Silezia poloneză)4, Bad Ems, Baden-Baden, Bad Hom-
burg, Darmstadt, Dresden, Leipzig și Wiesbaden. Acest apogeu 
al parohiilor rusești a ajuns la un sfârșit atunci când primul 
război mondial (1914-1918) a făcut din Germania și Rusia 
3  Ein Stück Russland in Berlin, Die Russisch-Orthodoxe Gemeinde Rei-
nickendorf, eds. Wolf-Borwin Wendlandt și Volker Koop, Berlin, (1994).
4  „Quellenbuch zur Geschichte der orthodoxen Kirche, zusammenges-
tellt und eingeleitet”, de Nikolaus Th on, cu o prefață de episcopul ortodox 
rus Longin de Dusseldorf, Trier (1983), Sophia 23, pp. 549-551.
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niște dușmani. Emigrația rusă de după Revoluția din octom-
brie 1917 a dus la o creștere semnifi cativă a numărului de 
creștini ruși din Berlin și din alte orașe germane, însă doar o 
minoritate a rămas în Germania după 1920, când cei mai mulți 
au mers la Paris, sau în altă parte din Franța sau America de 
Nord. Acei ruși care au rămas în Germania au trebuit să se 
decidă dacă doreau să aparțină de jurisdicția „emigrantului” 
mitropolit Evloghie, care după 1931 a trecut sub Patriarhia 
Ecumenică de Constantinopol, de Biserica Ortodoxă Rusă 
din afara Rusiei (ROCOR), numită și Biserica Ortodoxă Ru-
să din Străinătate, sau de Patriarhia Moscovei. Ca parte a po-
liticii Gleichschaltung a lui Adolf Hitler, toți creștinii ortodocși 
urmau să fi e „puși în ordine” făcând din Biserica Rusă din 
Străinătate singura jurisdicție ortodoxă recunoscută de al 
Treilea Reich și acordându-i toate drepturile asupra clădiri-
lor bisericilor rusești. A fost posibil să se construiască chiar 
o nouă catedrală în Berlin, în 1938, pe care aliații au pus-o 
la dispoziția Patriarhiei Moscovei în 1945. Astăzi, Biserica 
Rusă din Străinătate încă deține cele mai multe dintre vechi-
le biserici rusești din Germania, însă parohiile ei se împuținează 
văzând cu ochii. Până în 1990, parohiile de sub Patriarhia 
Moscovei au fost chiar mai puține ca număr.

Originile ortodoxiei de limbă greacă din Germania5 sunt 
legate de negustorii greci din Imperiul Otoman care mențineau 
legături strânse cu târgul din Leipzig. Prima liturghie orto-
doxă a fost slujită acolo în 1743. Învățații greci au găsit 
oportunități mai bune de a-și tipări cărțile în Leipzig decât 
în Veneția, pe care au preferat-o până atunci, iar prezența lor 

5  Antonios Alevisopoulos, „Die Anfänge der griechischen Orthodoxie 
in Deutschland”, în: Dienst am Volk Gottes, Leben und Wirken der 
Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, Exarchat von 
Zentraleuropa, ed. Anastasios Kallis, Herten (1992), pp. 97-116. Acest 
volum cuprinde și alte importante contribuții cu privire la istoria 
grecilor ortodocși din Germania.
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a fost un stimul intelectual. Mulți greci au fost atrași în Mün-
chen de oportunitățile educaționale de acolo. Când a fost 
fondat statul grec și când un rege bavarez, Otto I (1832-1862), 
a început să conducă Grecia, contactele s-au intensifi cat. Re-
gele Ludwig I al Bavariei (1825-1848) a decretat ca biserica 
Mântuitorului, situată în centrul orașului München, să fi e pre-
dată grecilor, iar până astăzi este folosită de către o mare pa-
rohie greacă6. În 1904, a fost, de asemenea, înfi ințată o capelă 
în Berlin. Din 1922 încoace, parohiile grecești din Germania 
au trecut sub nou-înfi ințata mitropolie a Tiatirei (Patriarhia 
de Constantinopol), cu sediul în Londra. Atunci când econo-
mia germană a cunoscut o neașteptată revigorare în anii 1950 
și avea nevoie disperată de forță de muncă, alte țări, în speci-
al din sudul Europei, se confruntau cu șomaj în masă. Din 
1960 încoace, câteva sute de mii de greci au venit în Germa-
nia. Ca urmare, Patriarhia Ecumenică de Constantinopol a 
decis, în 1963, să înfi ințeze Mitropolia Germaniei, cu sediul 
în Bonn, care atunci era capitala. Din 1980 este condusă de 
mitropolitul Augustin, mitropolit al Germaniei și exarh al Eu-
ropei Centrale. Deși atunci când a fost înfi ințată mitropolia 
existau doar 12 parohii grecești în Germania, în prezent, exis-
tă aproximativ 70. Majoritatea preoților care slujesc azi în 
Germania au pregătire teologică și au fost școliți în Grecia. 
Între 1972 și 1980, sub mitropolitul Irineu, nu era ușor de 
găsit preoți califi cați, iar mai mulți muncitori fără nicio pre-
gătire teologică au fost hirotoniți preoți. Nu a fost ușor pen-
tru niciunul dintre ei să se adapteze la limba din mediul lor, 
la nivelul foarte mare de fl uctuație în parohii, la situația din 
diaspora și, mai presus de toate, la mentalitatea societății in-
dustriale din Germania, care, la acel moment, era relativ se-
6  Jürgen Kielisch, Die Geschichte der griechisch-orthodoxen Kirchenge-
meinde zum Erlöser in München 1828-1944, Hamburg, (1999), (Studien 
zur orientalischen Kirchengeschichte 8). Karin Hösch, Griechisch-ortho-
doxe Kirchen, Munchen/Passau (2000).
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culară în comparație cu cea din Grecia. Viitorul grecilor din 
Germania era incert, ceea ce a făcut lucrul în parohii deose-
bit de difi cil. Aceasta s-a datorat Acordului din 1960 dintre 
Grecia și Germania privind recrutarea și plasarea angajaților 
greci în Germania, stipulând reîntoarcerea muncitorilor în 
Grecia de îndată ce nu mai erau de trebuință în Germania. 
Acest lucru a fost înainte ca Uniunea Europeană să fi  oferit 
libertate cetățenilor ei de a lucra în alte state membre și să 
primească un permis de ședere permanentă. Înainte, atât 
muncitorii, cât și preoții lor erau convinși că Biserica Orto-
doxă Greacă din Germania va fi  doar o instituție temporară. 
Decenii întregi oamenii și-au ținut bagajele pregătite în du-
lapuri; în fi ecare an credeau că se vor întoarce în Grecia în 
anul următor. Astfel că preoții au făcut prea puține eforturi 
pentru a achiziționa propriile biserici și s-au concentrat pe 
satisfacerea nevoilor duhovnicești imediate, ceea ce a însem-
nat săvârșirea slujbelor și a tainelor, precum căsătoria și bo-
tezul, în toată Germania. 

Probleme similare au existat, în plus față de guvernul co-
munist din țara lor de origine, și pentru iugoslavii Gastarbeiter 
(„lucrători oaspeți”), care au venit în Germania, printre ei fi -
ind circa 180 000 de sârbi ortodocși. În 1969 a fost înfi ințată 
o eparhie sârbă a Europei Occidentale, cu sediul la Londra, 
care a fost mutată în 1979 la Hildesheim-Himmelsthür în 
Germania.

Schimbările de după 1990 și situația de astăzi

O direcție cu totul nouă s-a prefi gurat odată cu prăbușirea 
Uniunii Sovietice, care a dus la o creștere masivă a imigrației 
persoanelor de origine evreiască și germană, împreună cu 
rudele lor de origine rusă din toate statele foste sovietice. Pre-
vederile din dreptul german care au îngăduit această imigrație 
au avut originea în Războiul Rece (1945-1985) dintre sovie-
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tici și americani și aliații lor. Această nouă situație a avut un 
impact deosebit de puternic asupra parohiilor rusești. Imi-
granților le era greu să aleagă între Biserica Rusă din Străi-
nătate și Patriarhia Moscovei, și, de cele mai multe ori, 
mergeau la cea mai apropiată parohie de limbă rusă, fără a 
acorda atenție aspectelor jurisdicționale. Multe parohii 
rusești erau la a doua, a treia sau chiar a patra generație du-
pă emigrările declanșate de Revoluția din 1917 și de sfârșitul 
celui de al doilea război mondial (1945). Unii dintre ei fo-
loseau deja germana ca limbă liturgică, uneori, ca principa-
la limbă liturgică, iar unele parohii au urmat chiar și ca-
lendarul nou. Membrii vechi ai parohiei au simțit că vor fi  
înăbușiți de numărul mult mai mare al noilor imigranți. 
Multe parohii au decis să nu mai folosească limba germană 
și au revenit la folosirea slavonei. Noul calendar a fost, de 
asemenea, abandonat. 

În 2005, arhiepiscopul care reprezenta Patriarhia Mosco-
vei în Germania, Feofan (Teofan), avea reședința la Berlin. 
A existat și un alt episcop rus din aceeași patriarhie, arhiepi-
scopul Longhin, responsabil pentru dialogul ecumenic în 
Germania, cu domiciliul în Düsseldorf.

Începând cu anii 1990 și până în prezent, datoria pasto-
rală se împlinește tot mai greu întrucât o parte importantă a 
imigranților sunt șomeri, trăind din indemnizațiile sociale 
ale statului sau nefi ind rezidenți legali în Germania. Acest 
lucru înseamnă că parohiile nu dispun de mijloacele fi nan-
ciare pentru a construi biserici mai mari sau pentru a înfi ința 
noi parohii. Însă acest lucru este exact ceea ce este imperios 
necesar, deoarece politica de imigrare germană prevede ca 
imigranții să fi e distribuiți în jurul multor orașe mici din 
Germania. Aceasta ar cere să existe preoți în toate aceste 
orașe, însă ei nu sunt de găsit. Prin urmare, se pare că mulți 
dintre imigranții ortodocși recent sosiți nu vor fi  în legătură 
cu Biserica Ortodoxă.
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Anii 1990 au văzut înfi ințarea și a altor eparhii pe terito-
riul german7. În 1994, Patriarhia Română din București a 
înfi ințat Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei și a Eu-
ropei Centrale8. Un număr important de parohii românești 
din Germania, care înainte s-au afl at sub Biserica Română din 
Străinătate, au trecut sub Patriarhia Ecumenică, astfel încât 
ortodocșii români din Germania sunt în continuare divizați; 
astăzi marea majoritate se afl ă sub Patriarhia Română.

Patriarhia Bulgară din Sofi a a înfi ințat în 1993 o mitropo-
lie a Europei Centrale și Occidentale. Totuși există, de ase-
menea, câteva parohii ucrainene sub Patriarhia Ecumenică, 
și un număr mic de parohii sub Patriarhia Antiohiei, care 
face parte din exarhatul Europei Occidentale din Paris. În 
2003, Patriarhia Georgiei a înfi ințat o episcopie a Europei 
Occidentale în Regensburg.

Întrucât este greu pentru neortodocși să înțeleagă multitu-
dinea acestor diferite eparhii ortodoxe, s-a făcut un pas impor-
tant atunci când, în 1994, a fost înfi ințată „Comisia Bisericii 
Ortodoxe din Germania – Asociația Eparhiilor”. Comisia ne 
permite să prezentăm lumii din afară o imagine unifi cată a Bi-
sericii Ortodoxe cu privire la o serie de probleme, de exemplu, 
pentru a lămuri statul german și organismele religioase asupra 
faptului că ucrainenii autoproclamați „autocefali” și diferite 
alte grupuri nu se afl ă în comuniune cu Biserica Ortodoxă. În 
fi ecare an, Comisia organizează o liturghie într-o parohie din-
tr-o altă eparhie, care este difuzată la televizor într-o duminică 

7  Reinhard Th öle, Orthodoxe Kirchen in Deutschland, Göttingen, (1997), 
(Bensheimer Heft e 85). Câteva contribuții în: Die orthodoxe Kirche, Eine 
Standortbestimmung an der Jahrtausendwende, Festgabe für Prof. Dr. 
Anastasios Kallis, eds. Episcop Evmenios de Lefk a, Athanasios Basdekis 
și Nikolaus Th on, Frankfurt, (1999), pp. 296-372.
8  Pentru istoria românilor în Germania vezi Mircea Basarab, „Rumänische 
Orthodoxe Kirche, Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland 
und Zentraleuropa”, în Orthodoxes Forum 14, (2000), pp. 25-34.
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dimineața; aceasta trimite tuturor parohiilor ortodoxe o scri-
soare pastorală comună a episcopilor ortodocși; de asemenea, 
publică un dosar al parohiilor ortodoxe din eparhiile germane 
amintite mai sus; coordonează discuțiile despre educația reli-
gioasă împreună cu departamentele specifi ce ale celor 16 „sta-
te” germane (Länder); a înfi ințat o asociație ortodoxă de ti-
neret la nivel pan-eparhial, care a devenit membră a Syndes-
mos; publică un buletin de presă comun (Orthodoxie Aktuell) 
conținând noutăți referitoare la viața Bisericii Ortodoxe din 
Germania și de peste tot din lume, precum și documente im-
portante. Comisia are și un site web (www.kokid.de). Toate 
aceste activități reprezintă o provocare la tendința ortodocșilor 
de a acționa în grupuri etnice separate, și într-adevăr, îi în-
deamnă să folosească limba germană ca limbă comună. Acest 
lucru a avut un impact semnifi cativ asupra integrării ortodoxe 
în Germania. Unele eparhii văd cu ochi buni această coopera-
re; altele simt că identitatea lor națională este amenințată.

Conform datelor statistice publicate în 1999 în buletinul 
eparhiilor ortodoxe din Germania, Orthodoxie Aktuell9, sluj-
bele ortodoxe se săvârșeau în 282 de locuri diferite din Ger-
mania, deservite de aproximativ 160 de preoți. Jumătate dintre 
slujiri au loc în lăcașuri de cult neortodoxe – mai ales în bise-
rici catolice sau protestante, dar și în săli parohiale – în timp 
ce a doua jumătate sunt ținute în clădiri folosite în mod per-
manent de către închinătorii ortodocși și adaptate la cerințele 
liturgice, cu toate că doar o mică parte au fost construite inițial 
ca biserici ortodoxe. Cu toate acestea, în plus față de Mitropo-
lia de la Bonn, există și alte centre ortodoxe parohiale nou-con-
struite, mai ales grecești, dar și unele sârbești10.

9  Nikolaus Th on, „Die Orthodoxe Kirche in Deutschland im Spiegel der 
Statistik”, în Orthodoxie Aktuell 3/2 (1999), pp. 5-7.
10  Fünfzig Jahre der Serbisch-Orthodoxen Kirchengemeinde in München 
1946-1996, Munich, (1997). În 2000, scaunul episcopal a fost mutat 
din Hildesheim în München.
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De-a lungul ultimilor zece ani, tot mai mulți dintre foștii 
Gastarbeiter (lucrători oaspeți) au început să înțeleagă că ai 
lor copii și nepoți vor rămâne în Germania, iar din această 
pricină, un număr important dintre ei, care acum încep să 
ajungă la vârsta de pensionare, au hotărât să rămână. Doar 
după aproape treizeci de ani de la înfi ințarea primei mitro-
polii din Germania, poporul împreună cu preoții erau gata 
să renunțe la ideea unei instituții provizorii și au început să 
se pregătească pentru a rămâne în Germania defi nitiv. În ul-
timii zece ani a devenit aproape „la modă” pentru fi ecare 
preot, care își poate permite, să construiască o biserică pen-
tru cel puțin una dintre parohiile pe care le deservește.

O estimare a numărului total de ortodocși din Germania 
este de aproximativ 1,2 milioane, care, cu o populație totală 
de 88 de milioane, înseamnă aproximativ 1,3% din total11. 
Distribuția regională a parohiilor este strâns legată de ampla-
sarea marilor centre industriale din Germania, unde cei mai 
mulți dintre Gastarbeiter au fost recrutați la început. Statul cu 
cel mai mare număr de lăcașuri de cult ortodoxe este Renania 
de Nord - Westfalia, cu un total de 86, urmată de Baden-Württem-
berg cu 69 și Bavaria cu 48. Întâlnim un salt semnifi cativ pen-
tru Saxonia Inferioară, următoarea în linie cu 22, apoi Hesse 
cu 18 și Renania-Palatinat cu 10 lăcașuri de cult. După cum 
ne-am aștepta, statele (Länder) care formează teritoriul fostei 
Germanii de Est dețin foarte puține parohii ortodoxe. Nu tre-
buie să uităm că în acea parte a Germaniei de Est, fosta RDG, 
doar aproximativ 20% din populație este botezată și aceasta 
doar în cazul generației vârstnice, care va muri în curând.

Mitropolia Ortodoxă Greacă din Germania are cel mai 
mare număr de membri, aproximativ 400 000, și slujește în 
cel mai mare număr de locații. Acesta include mai mult de 

11  Nikolaus Th on, „Wieviel orthodoxe Christen leben derzeit in Deutschland?”, 
în Orthodoxie Aktuell 3/4, (1997), pp. 4-7.
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jumătate din toate lăcașurile de cult ortodoxe, având 157 din 
282. Al doilea grup semnifi cativ este Episcopia Sârbă a Eu-
ropei Centrale, cu aproximativ 350 000 de membri și 34 de 
parohii. Eparhia rusă are același număr de parohii, dar mai 
puțini închinători, doar aproximativ 50 000. Mitropolia Ro-
mână din Germania are 24 de parohii și 80 000 de membri. 
Ucrainenii, arabii din Patriarhia Antiohiei și bulgarii au fi e-
care de la 5 până la 15 lăcașuri de cult.

Există două mici parohii cu slujiri în limba germană, în 
Düsseldorf și München, amândouă sub Patriarhia de Con-
stantinopol. În Geilnau, lângă Frankfurt, există o mică mă-
năstire (eparhia sârbă).

În München, începând cu 1985, profesorul Th eodore Niko-
laou a predat teologie ortodoxă până când s-a retras în 2005; 
iar, începând cu anul 1987, a publicat jurnalul academic 
Orthodoxes Forum. Această catedră s-a dezvoltat într-o „Insti-
tuție de Formare în Teologie Ortodoxă”, în care, în 1995, au 
început să predea patru profesori. Cursurile oferite permiteau 
studenților să obțină diplome universitare de licență (Diplom) 
și doctorate în teologie. Există și altă posibilitate de a studia te-
ologia ortodoxă în Germania12. În 1979, a fost înfi ințată la Uni-
versitatea din Munster o catedră de teologie ortodoxă, însă 
titularul acestei poziții, profesorul Anastasios Kallis, s-a retras 
în 1999. Din iarna lui 2005, succesorul său este profesorul doc-
tor Assaad Elias Kattan, un ortodox libanez.

Unii studenți devin profesori de religie ortodoxă în școlile 
germane. Unii profesori de religie ortodoxă sunt formați în 
universități ortodoxe, în Grecia, Serbia sau Germania.

12  Th eodor Nikolaou, „Orthodoxe Th eologie an der Universität Mün-
chen”, în: Orthodoxie in Begegnung und Dialog, Festgabe für Metropolit 
Augoustinos, eds. Anastasios Kallis și Episcop Evmenios (Tamiolakis) 
de Lefk a, Münster, (1998), pp. 171-198; Christoph Papakonstantinou, 
„Streifl ichter einer westlich-integrierten orthodoxen Th eologie”, Das 
Lehr- und Forschungsgebiet Orthodoxe Th eologie an der Universität Münster, 
în ebenda, pp. 199-215.
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În Germania, Biserica Ortodoxă are dreptul de a oferi 
educație religioasă, însă, în practică, se întâmplă arareori. 
Din 1985, în Renania de Nord - Westfalia, învățătura orto-
doxă a fost introdusă în mod ofi cial în școală, nu prin lege, 
ci printr-o decizie a ministrului educației. De câțiva ani, alte 
„state” (Länder), cum ar fi  Hessen și Niedersachsen (Saxonia 
Inferioară), oferă și ele această posibilitate.

Centrele de formare, precum cele din München și Münster, 
sunt de o mare importanță pentru dezvoltarea și, mai mult, 
pentru integrarea ortodocșilor în Germania; pentru a face or-
todoxia mai bine cunoscută în Germania; și pentru ca ortodocșii 
să învețe din anumite puncte forte ale creștinismului din Eu-
ropa Occidentală, cum ar fi  metodele de predicare și asistența 
socială.

Atunci când primii preoți ortodocși au venit în Germa-
nia, nu au găsit, literalmente, nicio organizare a Bisericii ca-
re să slujească poporului ortodox care trăia în Germania. 
Realizările acestei prime generații nu trebuie subestimate.

Adrese 
- Kommission der Orthodoxen Kirche in Deutschland, site 

web: www.kokid.de (vezi Schüler, Universität, Jugend; 
precum și www.orthodoxer-jugendbund.de)

- Orthodoxe Fraternität in Deutschland, site web: www.or-
thodoxfrat.de

- Orthodoxie Aktuell Heinkelstr. 8, 42285 Wuppertal, e-mail: 
KOKID_OA@compuserve.com; site web: www.kokid.de

Patriarhia Greacă Ortodoxă Ecumenică de Constantinopol
a) Mitropolia Germaniei și Exharatul Europei Centrale
Mitropolit Augustin, Dietrich-Bonhoeff er Strasse 2, 53227 

Bonn; site web: www.orthodoxie.net
b) Arhiepiscopia Bisericilor Ruse din Europa Occidenta-

lă, 12 rue Daru, 75008 Paris
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c) Episcopia Ucraineană din Europa Occidentală, 2 Aza-
lealaan, 3600 Gand, Belgia 

Patriarhia Moscovei
Episcopia Berlinului și a Germaniei, Wildensteiner Strasse 

10, 10318 Berlin

Patriarhia Belgradului
Episcopia Sârbă a Europei Centrale, 12 Obere Dorfstraße, 

31137 Hildesheim-Himmelsthür; site web: www.serbische-di-
ozese.org

49 Putbrunnerstrasse, 81739 Munich

Patriarhia Română
Mitropolia Germaniei, Mitropolit Serafi m, 166 Fürter-

strasse, 90429 Nürenberg; site web: www.mitropolia-ro.de

Patriarhia Bulgariei
Episcopia Europei Centrale și Occidentale, Metropolitan 

Simeon, 73 Krausenstrasse, 10117 Berlin

Patriarhia Georgiei
Episcopia Europei Occidentale, Mitropolit Avraam, c/o 

Ostkirchliches Institut, Ostengasse 31, 93047 Regensburg; pr. 
Mamuka Tavkhelidze, Stadelheimer Strasse 45, 81549 Munich 

Dr. Wassilios Klein este ortodox; el a predat în cadrul Facultății 
de Filosofi e a Universității din Bonn, în domeniul Studiilor Religi-
oase. În specialitatea sa se încadrează religiile din antichitatea târ-
zie, Bisericile Ortodoxe și Orientale, Asia Centrală, precum și noile 
religii.
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Biserica Ortodoxă din Austria și Liechtenstein

Prof. Grigorios Larentzakis

În Austria există aproximativ 400 000 de ortodocși, din 
care aproximativ 150 000 sunt sârbi. Biserica Ortodo-
xă a fost prezentă în Austria1 timp de secole, încă din 

timpul Imperiului. Astăzi, în Austria, se găsesc mai multe 
biserici ortodoxe aparținând de diferite jurisdicții2.

Mitropolia Ortodoxă Greacă

După cucerirea Constantinopolului de către turcii oto-
mani în 1453, au venit în această țară mulți greci, comercianți 
și mai ales refugiați. Însă se poate vorbi despre o adevărată 
colonie ortodoxă în Austria doar începând cu secolul al 
XVII-lea.

În Viena, grecii au organizat două comunități: parohia 
Sfântului Gheorghe (grecii veniți din Imperiul Otoman) și 
parohia Sfi ntei Treimi (grecii aparținători de monarhia habs-
burgică), la care sârbii s-au alipit înainte de a-și construi pro-
pria lor biserică a Sfântului Sava între 1890 și 1893.

1  Pentru o imagine de ansamblu, vezi F. Gschwandtner, și C. Gastgeber, 
Die Ostkirchen in Wien. Ein Führer durch die Orthodoxen und Orienta-
lischen Gemeinden (Un ghid al parohiilor ortodoxe și oriental-ortodoxe 
din Austria), publicat de R. Prokshi, W.N. Rappert și M. Popovic în 
Vienna, 2004. Această publicație conține multe informații detaliate cu 
privire la bisericile ortodoxe din Austria.
2  Informații fundamentale cu privire la acest subiect pot fi  găsite în G. 
Larentzakis, Die Orthodoxe Kirche. Ihr Leben und ihr Glaube, Styria/
Graz/Viena, 2001.
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În 1776, împărăteasa Maria Tereza a acordat grecilor une-
le favoruri care au fost întărite de către împăratul Franz I: în 
1794 pentru comunitatea Sfântul Gheorghe și în 1796 pentru 
comunitatea Sfi ntei Treimi. Un edict de toleranță a fost pro-
mulgat de fi ul Mariei Tereza, împăratul Iosif al II-lea (1780-
1790); a fost de mare importanță pentru recunoașterea Bise-
ricii Ortodoxe (cunoscută în Austria, sub denumirea de „Gre-
co-Orientală”), precum și pentru creștinii protestanți din 
Austria. Chiar dacă acest decret nu a oferit egalitate acestor 
Biserici din Austria, totuși, le-a făcut viața mai ușoară.

În ceea ce privește jurisdicția acestor două parohii orto-
doxe, ele se afl au sub Patriarhia Ecumenică de la Constanti-
nopol. Pentru o vreme, între 1908 și 1924, Patriarhia Ecu-
menică a cedat Bisericii din Grecia responsabilitatea pentru 
toți grecii care trăiau în diaspora (după ce i-a acordat auto-
cefalia în 1852). Începând cu anul 1924, Patriarhia Ecume-
nică și-a reluat din punct de vedere canonic responsabilitatea 
directă față de grecii din diaspora. În Austria, Ungaria și Ita-
lia au fost instituite mitropolii independente. Din 1924 și pâ-
nă în 1935 mitropolitul Gherman (Karavangelis) a fost res-
ponsabil de Mitropolia Greacă din Austria, cu sediul la Vie-
na. După moartea lui, Biserica Ortodoxă Greacă din Austria 
a intrat sub jurisdicția arhiepiscopului Tiatirei din Londra 
(Patriarhia de Constantinopol). În 1955, preotul grec din 
Viena, Chrysostomos Tsiter, a fost hirotonit episcop vicar al 
arhiepiscopului din Londra. El și-a continuat îndatoririle sa-
le în Viena până la alegerea sa ca mitropolit al Mitropoliei 
Austriei, Ungariei și Italiei, de către Patriarhia Ecumenică în 
anul 1963. În iunie 1967, Biserica Ortodoxă Greacă a fost re-
cunoscută de către statul austriac. În același timp, mitropo-
litul a fost recunoscut în calitate de consilier pentru pro-
blemele ortodoxe din Austria. Patriarhia Ecumenică a accep-
tat și a publicat statutul mitropoliei în 12 aprilie 1994, con-
fi rmat de către statul austriac la 30 noiembrie 1995.
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După demisia din 1991 a mitropolitului Chrysostomos 
(Tsiter), Mihail Staikos (care fusese preot din 1977 până în 
1985 și episcop vicar de Christoupolis începând cu 1985) a 
fost numit de către Patriarhia Ecumenică a fi  noul mitropo-
lit al Austriei și exarhul Ungariei și Europei Centrale.

În zilele noastre, în Viena, există două parohii grecești: Sfân-
ta Treime și Sfântul Gheorghe. Începând cu 1804 există, de 
asemenea, o școală națională greacă al cărei director este mi-
tropolitul. Această școală oferă și cursuri de religie ortodoxă.

Mai există și alte parohii grecești în Graz3, Linz, Innsbruck 
și Vorarlberg.

Mitropolitul Chrysostomos Tsiter a păstrat o relație foarte 
bună cu arhiepiscopul catolic de Viena, Cardinalul Franz 
König4, și a sprijinit inițiativa acestuia din urmă de a îmbunătății 
relațiile cu ortodocșii prin înfi ințarea în 1964 a fundației Pro 
Oriente. Mitropolitul Mihail va fi  un consilier al acestei fundații. 
El a fost, de asemenea, ales în funcția de președinte al Consi-
liului Ecumenic al Bisericilor din Austria. În 2004, patriarhu-
lui Bartolomeu al Constantinopolului i s-a oferit titlul de 
Doctor Honoris Causa al Facultății de Drept din Viena și al 
Facultății de Teologie din Graz.

Parohia Ortodoxă a Patriarhiei Antiohiei 

În Viena există o parohie afl ată sub Patriarhia Antiohiei 
încă din 1970, când membrii acestei biserici au venit din Tur-
cia, Siria, Liban, Iordania și Irak. Până în 2002 au participat 
la slujirea Sfi ntei Liturghii în parohiile grecești și românești; 
3  Pentru informații suplimentare, vezi G. Larentzakis, „Die Orthodoxe 
Kirche in der Steirermark im 20. Jahrhundert”, in Konfession und Öku-
mene. Die christlichen Kirchen in der Steiermark im 20. Jahrhundert, (eds. 
E.C. Gerhold, R.A. Höfer și M. Opis) Viena, 2002, pp. 190 și următoarele.
4  Vezi A. Stirnemann și G. Wilfl inger (eds.), 30 Jahre Pro Oriente, Fest-
gabe für den Stift er Franz Kardinal König zu seinem 90. Geburtstag, (Pro 
Oriente vol. XVII), Innsbruck/Viena, 1995.
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mai apoi și-au organizat propria lor parohie, cu un preot din 
patriarhia lor.

Biserica Rusă (Patriarhia Moscovei)5

Prezența Bisericii Ruse în Viena a fost neîntreruptă încă din 
1762, când un preot a început să slujească la o capelă mică în 
cadrul ambasadei. La sfârșitul secolului al XVIII-lea s-a con-
struit o biserică pentru ambasadă. Catedrala Rusă a Sfântului 
Nicolae din Viena este una dintre multele biserici construite 
după stilul arhitectului Constantin Andrejevic la sfârșitul se-
colului al XIX-lea. Ea a fost sfi nțită în 1899. Din pricina primu-
lui război mondial (1914-1918) biserica nu a putut fi  folosită 
timp de 32 de ani. Au existat și alte parohii rusești în Viena și 
în Baden. Parohia din Graz s-a afl at sub Biserica Ortodoxă Ru-
să din afara Rusiei și în 1993 s-a alipit de bunăvoie de Patriar-
hia Moscovei6. Actualul episcop al Patriarhiei Moscovei în 
Austria este Preasfi nțitul Părinte Ilarion Alfeiev7. În 1997 pa-
triarhul Alexis a ajuns în Viena; el a participat, de asemenea, 
ca vorbitor, la a II-a Adunare Ecumenică Europeană de la Graz.

Parohiile sârbe

În 1690, împăratul Leopold a mobilizat 90 000 de sârbi, 
supuși Imperiului Habsburgic, ca un zid împotriva înaintării 
otomane. În compensație, aceștia din urmă au primit, printre 
alte privilegii, dreptul la libertate religioasă și astfel libertatea 
practicării propriei religii. Sârbii au venit în Austria din mo-

5  Vezi A. Stirnemann și G. Wilfl inger, Russland und Österreich, Innsbruck/
Viena, 1999.
6  G. Larentzakis, Die Orthodoxe Kirche in der Steirermark im 20. Jahrhun-
dert, in Konfession und Ökumene. Die christlichen Kirchen in der Steier-
mark im 20. Jahrhundert, (eds. E.C. Gerhold et R.A. Höfer et M. Opis) 
Viena, 2002, p. 192.
7  Informația se referă la anul 2006 (n. red.).
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tive politice și economice, mai ales în momentele răsturnări-
lor politice internaționale. O primă colonie sârbă a fost 
stabilită la Viena în secolul al XVII-lea. În Austria, Mitropo-
lia de Sremsky Karlovtsy a fost recunoscută în 1848 ca „pa-
triarhie” printr-un decret al împăratului catolic Franz Iosif I. 
După înfi ințarea în 1922 a Patriarhiei Serbiei de către Patri-
arhia de Constantinopol, mitropolia a trecut sub această nou 
instituită patriarhie.

În 1893, în Viena, a fost sfi nțită Biserica Sârbă a Sfântului 
Sava. Așa cum a fost și cazul Germaniei, ca urmare a creșterii 
economice din Austria, mulți sârbi au venit aici în anii 1960 
ca „lucrători imigranți” (Gastarbeiter). Începând cu anii 1970, 
a fost construită o a doua biserică sârbă, închinată Adormi-
rii Maicii Domnului. Chiar și după răsturnările politice din 
1989, sârbii ortodocși au continuat să vină în număr mare în 
Austria. Biserica Sârbă din Austria aparține de eparhia Eu-
ropei Centrale, al cărei sediu se afl ă în Germania și care este 
condusă în anul 2006 de către episcopul Constantin (Djokic). 
Există șase preoți sârbi în Viena. Parohii sârbe au fost înfi ințate 
și în alte locuri: Graz, Salzburg și Klagenfurt. Patriarhul Pa-
vle (Pavel) a vizitat Austria în anul 2000.

Parohia românească
Biserica Română, ca și alte Biserici Ortodoxe, a avut o le-

gătură directă sau indirectă cu Austria încă din timpul mo-
narhiei austro-ungare. În anii 1870 existau aproximativ 3,2 
milioane de ortodocși care erau supuși acestui imperiu, ma-
joritatea fi ind români8. În primul rând, românii s-au alipit fi e 
de comunitatea sârbă (mai ales cea afl ată sub Mitropolia de 
Sremsky Karlovtsy), fi e de comunitatea greacă. În 1906 și-au 
fondat propria lor parohie într-o capelă închinată Învierii 
Domnului, într-un apartament de pe Löwelstrasse, nr. 8, Vie-

8  F. Gschwandtner și C. Gastgeber, Die Ostkirchen in Wien, p. 100.
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na. În anul 1967 parohia a fost recunoscută ca organism sta-
tutar. În 1998 Biserica Română din Austria a devenit un vi-
cariat sub jurisdicția Mitropoliei Românești din Germania 
și Europa Centrală, înfi ințată în 1993 și condusă de mitro-
politul Serafi m (Joantă).

Mai există și alte parohii românești în Salzburg, Graz, Linz 
și Knittelfeld.

Pe măsură ce a crescut numărul de enoriași din Viena, 
capela închiriată nu a mai satisfăcut nevoile comunității și 
s-a decis construirea unei noi biserici închinate Sfântului 
Apostol Andrei; piatra de temelie a fost pusă în 2001. Primul 
hram festiv a fost sărbătorit în 2003. Cu această ocazie, mi-
tropolitul grec a oferit parohiei moaște ale Sfântului Andrei.

Parohia bulgară

Prezența bulgarilor în Viena este înregistrată cel puțin din 
secolul al XIX-lea. Aceștia erau negustori și emigranți. În 
Viena, bulgarii nu au desfășurat doar activități comerciale și 
culturale, ci și activități naționaliste și politice. Întrucât nu 
au avut nicio biserică, s-au afl at în grija Bisericii Sârbe sau 
Ruse. Prima lor parohie, înfi ințată în anul 1967, numită du-
pă Sf. Ioan Rilski, a fost recunoscută în 1969 de către statul 
austriac. Aceasta este legată de Patriarhia Bulgariei din Sofi a.

Așa cum este cazul și altor Biserici Ortodoxe, parohia bul-
gară a urmat îndeaproape evoluția bisericii mame.

În primul rând, bulgarii săvârșeau slujbele o dată pe lună 
în biserica rusă a Sfântului Nicolae, în limba bulgară. Doar 
în 1993, ambasada Bulgariei a pus la dispoziția comunității 
o cameră din ambasadă pentru folosirea ca biserică. Aceasta 
a fost reamenajată și sfi nțită în 1994 de către mitropolitul Si-
meon, care este responsabil pentru Europa Occidentală și 
Centrală, inclusiv pentru bulgarii ortodocși care trăiesc în 
Austria.
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În general, se poate spune că ortodoxia este foarte bine 
reprezentată în Austria. Cooperează foarte activ în dezvolta-
rea generală a Bisericilor din Austria. Joacă un rol activ în 
domeniul ecumenic. Toate Bisericile Ortodoxe din Austria 
sunt membre ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Aus-
tria și, de asemenea, ale altor organizații ecumenice.

Ele cooperează cu Fundația Pro Oriente din Viena și a 
subdiviziunilor ei din Linz, Salzburg și Graz, în vederea con-
solidării relațiilor dintre Biserica Catolică și Bisericile Orto-
doxe din Austria, cât și din țările lor natale.

Mai mulți patriarhi și mitropoliți, precum și înalți fun-
cționari și mulți profesori universitari, toți ortodocși, au ve-
nit în Austria pentru a participa la reuniuni, simpozioane și 
sesiuni academice organizate peste tot în Austria9. Specifi cul 
acestor activități ecumenice a fost intensa colaborare pentru 
conceperea, organizarea și implementarea Conferinței Biseri-
cilor Europene și a Conferințelor Consiliului Catolic al Episco-
pilor Europeni din Graz, în 199710. Au fost, de asemenea, foarte 
active în elaborarea și publicarea Declarației Misiunii Sociale a 
Consiliului Bisericilor din Austria, în Viena, în 2003, precum și 
în cooperarea privind elaborarea unei noi constituții austriece.

Viața Bisericilor Ortodoxe este prezentată în mod regulat 
la televiziunea austriacă și la radio. Unii membri ai diferite-
lor Biserici Ortodoxe colaborează cu mulțimea instituțiilor 
publice, precum și cu instituțiile culturale, cu diferite facultăți 
(inclusiv facultățile de teologie catolică), precum și cu alte 
universități (inclusiv tehnice, de muzică și de arte).
9  Toate aceste documentații și transcrieri ale celor mai multe dintre dis-
cursuri se regăsesc în numeroase publicații ale Pro Oriente.
10  Vezi documentația după R. Noll și S. Vesper, Versöhnung Gabe Gottes 
und Quelle neuen Lebens. Dokumente der Zweiten Europäischen Ökume-
nischen Versammlung in Graz, publicată de Conferințele Consiliului 
Episcopilor Europeni și de Conferința Bisericilor Europene, Graz/Viena/
Cologne, 1998.
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Se poate spune că grupurile ortodoxe au jucat de-a lungul 
secolelor un rol activ, și, uneori, infl uent în dezvoltarea vieții 
economice, politice și culturale din Austria, iar impactul lor fun-
damental poate fi  observat în cele mai diverse domenii. Nume 
de familie cum ar fi  Sima, Dumba și Karajan, enumerând doar 
câteva, reprezintă o parte esențială a patrimoniului acestei țări.

În Liechtenstein, creștinii ortodocși s-au stabilit de mai 
bine de 70 de ani. Conform ultimului recensământ, există 
aproximativ 365 de ortodocși care trăiesc în Liechtenstein, 
cei mai mulți dintre ei fi ind de origine greacă și sârbă. În 1995 
a fost fondată o Federație a Bisericii Ortodoxe, recunoscută 
de către stat în iulie 1996. În 2006 există două biserici, una 
greacă și una sârbă, care au preoți proveniți de la Saint Gallen 
(Elveția): protopopul Igantie Papadellis (Patriarhia Ecume-
nică de Constantinopol) și părintele Ljubomir Kotarcic (Pa-
triarhia Sârbă). Slujirile lor au loc de trei sau patru ori pe an 
în Schaan și Vaduz. Federația Ortodoxă este, de asemenea, 
un membru fondator al Grupului de Lucru al Confesiunilor 
Creștine din Liechtenstein.

Adrese și site-uri web
Biserica Greacă
Mitropolia Austriei și Exarhatul Ungariei și Europei Cen-

trale (sediul la Viena)
Mitropolit Mihail Staikos, 13 Fleischmarkt, 1010 Viena; 

site web: http://www.agiosgeorgios.at/

Biserica Rusă (Patriarhia Moscovei)
2 Jauresgasse, 1030 Viena; site web: http://www.nikolso-

bor.org
Biserica Română
(sub Mitropolia Germaniei)
161 Simmeringer Hauptstrasse, 1110 Viena; site web: www.

rumkirche.at
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Biserica Sârbă
(în cadrul Episcopiei Sârbe a Europei Centrale din Ger-

mania)

Biserica Bulgară
(în cadrul Episcopiei Bulgare a Europei Occidentale și 

Centrale)
Arhimandrit Joan (Jelkov), Barichgasse 33/21, A-1030 

Viena, http://www.orthodoxes-kloster.at/

O privire de ansamblu se găsește și aici:
http://www.univie.ac.at/ostkirchenkunde/kirchen_in_wi-

en.htm

Surse pentru Liechtenstein: Dr. Cyril Deicha, președintele 
Federației Ortodoxe din Liechtenstein; e-mail: info@ortho-
dox.li

Începând cu 1970, profesorul Grigorios Larentzakis a predat te-
ologie ortodoxă la Facultatea de Teologie Catolică a Universității 
din Graz. El a fost director asociat al diviziunii Pro Oriente de la 
Graz, fondată în 1987.
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Biserica Ortodoxă din Elveția

Noël Ruffi  eux

În Elveția se organizează o dată la zece ani un recensă-
mânt național; acesta include o întrebare referitoare la 
afi lierea religioasă. Conform  recensământului din anul 

2000, erau 132 000 de creștini ortodocși din 7,3 milioane de 
locuitori, adică 1,8% din populație. Cu zece ani în urmă, 
ortodocșii erau 71 000, adică 1%. Această creștere importan-
tă este comparabilă cu cea a musulmanilor (de la 2.2% la 
4.3%) în decursul aceleiași perioade, iar principalul motiv 
este același – o imigrație foarte evidentă din țările fostei Iu-
goslavii începând cu 1990. Astfel, comunitatea sârbă este 
componenta principală a prezenței ortodoxe din Elveția.

Câteva date istorice

Până la sfârșitul primului mileniu, Elveția a fost atât cato-
lică cât și ortodoxă. Unii dintre sfi nții ei apar în calendarul 
comun răsăriteano-apusean: Maurice, Clotilda, Gall, Lupi-
cin, Marius, Urs, Verena, Victor, Felix și Regula.

După schisma din 1054, relațiile dintre Bisericile Ortodo-
xe și Biserica Catolică din țară au devenit doar sporadice. La 
Conciliul de la Basel (1431-1449), sosirea solilor din partea 
împăratului de la Constantinopol a dat nădejdea că dialogul 
va fi  reluat.

În timpul Reformei din secolul al XVI-lea, care a afectat 
profund peisajul religios al Elveției, contactele dintre refor-
matori și Biserica Ortodoxă au continuat pentru încă un se-
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col. În scrierile lui, Zwingli face aluzie la ortodoxie, iar 
Bullinger arată faptul că creștinii se găsesc peste tot în Răsărit. 
Oecolampade din Basel, precum și Gualther, Bibliander și 
Ulrich, toți din Zürich, au tradus lucrări ale Părinților Biseri-
cii și ale autorilor ortodocși. În secolul următor, patriarhul 
Chiril Lukaris al Constantinopolului a publicat la Geneva fai-
moasa lui Mărturisire, în latină (1629) și greacă (1633). Uce-
nicul său, călugărul Mitrofan, a făcut mai multe călătorii în 
Elveția, unde a avut convorbiri cu teologi protestanți.

Înainte de primul război mondial

În vremurile moderne, prima prezență ortodoxă a fost 
rezultatul numeroaselor contacte care s-au dezvoltat între 
Rusia și Elveția, începând cu secolul al XIX-lea. Însă, prima 
capelă ortodoxă din Elveția nu a fost zidită pentru misiu-
nea diplomatică rusă. De fapt, tinerii ruși studiau în școlile 
el-vețiene, care se bucurau deja de o bună reputație; Marea 
Ducesă Anna Feodorovna, soția renegată a Marelui Duce Con-
stantin Pavlovici, s-a stabilit în Elveția, unde a trăit de la 
1813 până la moartea ei în 1860. Ea a încurajat deschiderea 
unei capele în apropiere de Berna pentru nevoile ei du-
hovnicești și cele ale tinerilor ruși. La sfârșitul anului 1817, 
a fost înfi ințată o parohie în Reichenbach, iar mai apoi în 
Elfenau. Capo d’Istria a jucat un rol important în acest sens, 
solicitând ministrului rus al afacerilor religioase, Golitsyn, 
să aleagă un preot priceput care să vorbească franceză și 
germană, precum și patru buni cântăreți bisericești, pentru 
a-i trimite în Elveția.

Se poate aminti faptul că Capo d’Istria (născut Kapodis-
trias în Corfu, în 1776) a fost primul ministru plenipotențiar 
(sau „ambasador”) rus în Elveția, din 1813 până în 1815. Vi-
itoarea lui carieră este bine-cunoscută: ministru rus al Afa-
cerilor Externe în 1816, părăsește Rusia în 1822 din pricina 
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dezacordului față de politica Sfi ntei Alianțe. Se retrage la Ge-
neva, unde participă la lupta pentru independența greacă. El 
a devenit președintele provizoriu al Greciei în 1827, iar în 
1831 a fost asasinat în Nauplion.

În ceea ce privește parohia, a fost mutată la Geneva, într-o 
casă privată, atunci când, în 1854, Geneva și malurile lacului 
ei au devenit destinații favorite pentru membrii înaltei societăți 
ruse. Anna Feodorovna însăși a stat de multe ori la Geneva.

La mijlocul secolului al XIX-lea, populația ortodoxă a 
crescut odată cu sosirea studenților, a fetelor tinere care 
veneau să învețe limba, a vârstnicilor veniți pentru recupe-
rare, care se foloseau de aerul sănătos din zona lacului Ge-
neva, precum și a dizidenților politici. La acel moment, 
aproape 4 000 de turiști ruși obișnuiau să viziteze Elveția 
în fi ecare an. Biserica Ortodoxă a dorit, de asemenea, să-i 
protejeze pe tinerii ortodocși de infl uențele protestante și 
catolice. În 1860, 160 de tineri ortodocși studiau în instituțiile 
de învățământ din Geneva, printre ei afl ându-se un impor-
tant număr de greci; inițiatorii parohiei ruse le-au făgădu-
it că în viitoarea biserică din Geneva liturghia va fi  slujită 
atât în slavonă cât și în greacă.

Parohia înfi ințată la Geneva în 1854 a început în 1862 
procedura de construcție a unei biserici. Natura lucrurilor a 
făcut să fi e slujită de preoți ruși, însă era deschisă față de 
ortodocșii greci, sârbi, bulgari și români; se poate observa că 
până în 1918 aceștia au avut o prezență tot mai mare în viața 
acestei parohii.

În 1863, autoritățile din Geneva au acordat permisiunea 
de construire a unei biserici ortodoxe și au oferit o parcelă 
splendidă de teren într-o zonă nelocuită pe atunci, care este 
în prezent unul dintre cartierele cele mai mondene ale orașului, 
Rue Toepff er. S-a înfi ințat o fundație care a devenit proprie-
tara terenului oferit, fi ind și responsabilă pentru construcția 
bisericii. Părintele Atanasie Petrov, preotul din Geneva între 
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1856 și 1883, a făcut mari eforturi pentru a strânge fonduri, 
apelând pentru ajutor la turiștii ruși și la familia imperială; el 
a călătorit de câteva ori și în Rusia pentru a găsi donatori.

Proiectul era opera lui David Grimm. Biserica a fost sfi nțită 
la 14 septembrie 1866 (cinci ani după catedrala din Rue Da-
ru, Paris) și a fost închinată Înălțării Sfi ntei Cruci. Unele 
organizații caritabile ortodoxe, legate de biserică, îi ajutau pe 
cei care aveau mai mare nevoie, oferindu-le asistență spiri-
tuală și materială.

Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, personalități 
de frunte din Rusia au locuit în Elveția, cum ar fi  Dostoiev-
ski, Ceaikovski și Tolstoi. Între 1914 și 1918, Igor Stravinsky 
a trăit și a compus în regiunea francofonă a Elveției. Pe lângă 
rușii care frecventau biserica, în Elveția s-au refugiat și alte 
persoane: anarhiști, nihiliști, adversari ai autocrației, Bakou-
nin, care a murit la Berna în 1876, Plekhanov și Vladimir 
Oulianov, cunoscut sub numele de Lenin. În Zürich erau o 
mulțime de studenți ruși, femei și bărbați.

În 1878, o a doua biserică rusă a fost sfi nțită în Vevey, în 
Riviera, lângă Lausanne, care a devenit din ce în ce mai apre-
ciată de către ruși. Fiind rezultatul unei inițiative private, 
aceasta a fost construită de un aristocrat rus în memoria fi i-
cei sale Barbara, care a murit la naștere în Vevey. Biserica 
Sfi ntei Varvara slujește astăzi unei comunități care se afl ă în 
jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (ROCOR), 
așa cum este și cea din Geneva, deja menționată.

Au fost de asemenea zidite parohii ortodoxe în stațiunile 
montane, cum ar fi  Davos sau Leysin, în care veneau nu-
meroși ruși pentru climatul bun și pentru tratament medi-
cal recuperator. În 1912, în Davos, Grisons (Elveția de 
sud-est), erau înregistrați 3 422 de ruși. Construirea unei 
biserici aici părea o evoluție naturală; piatra de temelie a 
fost pusă în 1914, însă războiul a împiedicat proiectul să fi e 
dus la bun sfârșit.
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Merită să stăruim asupra zidirii acestor prime parohii 
rusești, întrucât acest lucru descoperă duhul în care o paro-
hie a fost mai apoi întemeiată. O parohie însemna nu doar 
un lăcaș de cult, ci și un centru de educație, fi lantropie și cul-
tură.

La începutul secolului XX, terenul era pregătit pentru a 
primi un nou val de imigranți ruși.

Între 1917 și 1990

În urma Revoluției din 1917, sute de mii de ruși s-au sta-
bilit în Europa Occidentală și America de Nord, după ce au 
trecut prin Constantinopol, Serbia și alte locuri. Acest afl ux 
a avut un efect benefi c, de durată, asupra vieții ortodoxe din 
Elveția. Mai mult decât atât, urmașii elvețienilor care cu mult 
timp în urmă au emigrat în Rusia, unde au fost asimilați cul-
tural, au revenit în țara strămoșilor lor; mulți au frecventat 
bisericile rusești din Elveția.

Preotul din Geneva între 1905 și 1944, părintele Serghei 
Orlov, a avut o infl uență notabilă.

În 1920, când bisericile rusești au trebuit să hotărască de 
care jurisdicție să aparțină, parohiile din Geneva și Vevey 
s-au alăturat Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei.

În Berna, începând cu 1930, credincioșii ortodocși obiș-
nuiau a se aduna din când în când pentru slujiri liturgice. 
Acolo a fost organizată o parohie la sfârșitul războiului, în 
octombrie 1944, atunci când ultimii emigranți elvețieni s-au 
întors din Rusia.

În Zürich, prima comunitate rusă a luat fi ință în 1935; ca 
să începem cu aceasta, era slujită de părintele Serghei Orlov. 
În 1936, unii dintre membri au plecat să zidească o nouă pa-
rohie închinată Învierii Domnului, care a fost pusă sub ju-
risdicția Patriarhiei de Constantinopol. Începând cu 1949, o 
fi gură importantă a fost părintele Serafi m Rodionov (1905-
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1997), care a oferit ortodoxiei o infl uență considerabilă prin-
tre oamenii din Zürich. El a făcut ca parohia să intre sub 
jurisdicția Patriarhiei Moscovei. El a fost omul care a negoci-
at intrarea Patriarhiei Moscovei în Consiliul Mondial al Bise-
ricilor în 1961. Părintele Serafi m a devenit episcop în 1971 și 
cetățean elvețian în 1974.

Primii imigranți greci au sosit în Elveția în secolul al XVI-
II-lea. Prezența lor a crescut la sfârșitul secolului al XIX-lea 
și la începutul secolului XX. Înainte de 1914 exista o comu-
nitate grecească în Lausanne, formată, în principal, din 
comercianți prosperi. Din cauza confl ictelor militare și per-
secuțiilor din Asia Mică, între anii 1915 și 1920 imigrația 
greacă a crescut. Parohia greacă de astăzi din Lausanne, 
înfi ințată în anul 1920, are o biserică sfi nțită în 1925, cu hra-
mul Sfântului Gherasim. Și alți ortodocși, din Liban, Cipru 
și Egipt, au devenit enoriași. La sfârșitul anilor 1950 și în anii 
1960, mii de greci au venit în Elveția căutând de lucru.

Al doilea război mondial (1939-1945) a creat un nou val 
de imigrație. Refugiații din Europa de Est care au sosit în Elveția 
au ajutat la „revigorarea” comunităților deja existente, care 
erau, într-un fel, „îmbătrânite”. Au fost înfi ințate noi parohii.

După ocuparea țărilor din Europa de Est de către trupele 
sovietice, la sfârșitul anilor 1940, s-au instalat regimurile co-
muniste; acest lucru a determinat mulți ortodocși din Româ-
nia, Bulgaria și Iugoslavia să ceară azil politic în Elveția sau 
să își caute de lucru acolo. Cel mai renumit disident rus, 
Soljenițîn, a trăit în Zürich între 1974 și 1976.

Această imigrație i-a inclus, de asemenea, și pe grecii din 
Asia Mică, Cipru, Egipt și pe arabii din Palestina. Primele 
valuri ale acestor refugiați s-au stabilit la început în regiunea 
francofonă a Elveției, iar apoi, în partea vorbitoare de limbă 
germană, mai ales în centrele industriale. Începând cu 1980, 
în partea franceză a Elveției s-au stabilit comunități românești, 
iar o mare parohie sârbă a fost înfi ințată la Zürich.
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Inaugurat în 1967 de către patriarhul Atenagora al Con-
stantinopolului, Centrul Patriarhal de la Chambésy, de lângă 
Geneva, a fost construit datorită sprijinului primit din partea 
grecilor. Marea Biserică a Sfântului Pavel Apostolul Neamu-
rilor este acum parohia comunității grecești. În această ca-
pelă, grație inițiativei unor laici ortodocși din Geneva, a luat 
fi ință, în 1974, prima comunitate vorbitoare de limbă fran-
ceză din Elveția. În 1982, un alt grup de credincioși ortodocși 
a pus bazele celei de-a doua comunități vorbitoare de limbă 
franceză, în Fribourg.

Anul 1982 a cunoscut, de asemenea, înfi ințarea Arhiepi-
scopiei Elveției sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice de Con-
stantinopol. Arhiepiscopul Damaschin (Papandreou), care a 
fost și responsabil pentru pregătirea Sfântului și Marelui Si-
nod, a devenit primul episcop ortodox al Elveției.

Ultimii ani

După 1990, din cauza războiului din fosta Iugoslavie, un 
nou și extins val de refugiați – zeci de mii de oameni, printre 
care mulți ortodocși din Serbia, Muntenegru, Bosnia și Ma-
cedonia – au ajuns în Elveția. Astfel, comunitatea sârbă a de-
venit cea mai mare comunitate ortodoxă din Elveția, cuprin-
zând aproximativ 60% dintre toți ortodocșii, și stabilindu-se, 
în principal, în partea germană a Elveției.

Printre acești noi imigranți, unii au fugit de război, iar alții 
erau în căutarea unui loc de muncă într-o țară pașnică. După 
căderea comunismului, condițiile economice difi cile de acasă 
i-au silit, de asemenea, pe români, bulgari și ruși să-și constru-
iască un viitor în străinătate. Deschiderea frontierelor a faci-
litat înscrierea studenților ruși, români, georgieni și bulgari în 
școli private sau universități din Elveția. Datorită dezvoltării 
schimburilor economice, un număr de oameni de afaceri, mai 
ales ruși, s-au stabilit în Elveția împreună cu familiile lor.
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Imigrația din anii 1990 a provocat uneori reacții de neîn-
credere printre enoriași mai vechi, obișnuiți să se încadreze 
pe cât posibil în peisajul creștin al Elveției și să aibă contacte 
ecumenice cu alte comunități creștine. Nu este întotdeauna 
ușor ca generații diferite de imigranți să trăiască împreună 
în aceeași comunitate etno-eclezială, și la fel ca în alte țări 
din Europa Occidentală și America de Nord, pot apărea anu-
mite probleme de integrare.

Comunitățile grecești, încurajate de înfi ințarea eparhiei 
lor în 1982, s-au dezvoltat rapid și au devenit mai vizibile. În 
1995, patriarhul Bartolomeu I a sfi nțit Biserica greacă a Sfân-
tului Dimitrie din Zürich și a inaugurat centrul ei cultural. 
Iar în 2003, acesta a sfi nțit noua biserică grecească constru-
ită la Riehen, lângă Basel, și închinată Sfi ntei Sofi a.

O altă instituție înfi ințată de eparhia greacă este vrednică 
de a fi  menționată în mod deosebit, Fundația Pastorală și Fi-
lantropică, înfi ințată în 1984. Aceasta joacă un rol important 
în lucrarea caritativă și îi deservește pe toți ortodocșii din 
Elveția, indiferent de țara de origine sau de jurisdicție.

Situația de astăzi

Câteva aspecte
Prezența ortodoxă din Elveția la începutul secolului al 

XXI-lea este semnifi cativă. Aceasta include aproximativ 50 
de parohii. Zürich, cel mai mare oraș din țară, are patru co-
munități ortodoxe, rusă, greacă, sârbă și română.

Pentru mult timp, ortodocșii sârbi nu au fost bine slujiți. 
Însă, Patriarhia Serbiei și-a crescut numărul preoților și înce-
pând din anii 1990 și-a consolidat prezența pastorală în orașele 
Basel, Berna, Solothurn, Lugano, Saint Gallen și Lausanne. În 
anul 2003, cea mai veche comunitate sârbă, cea din Zürich, a 
sfi nțit biserica Sfi ntei Treimi, într-o fostă biserică catolică ve-
che, reamenajată în întregime după tradiția ortodoxă.
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Episcopia Elveției (Patriarhia de Constantinopol) are pa-
rohii grecești în Chambésy (Geneva), Lausanne, Berna, Zürich, 
Basel, Olten, Saint-Gallen și Lugano. Două parohii ale epi-
scopiei slujesc în franceză: în capela de la Chambésy și în 
Fribourg; începând cu 1991 aceste parohii publică o revistă, 
Voix Orthodoxe. Episkepsis este publicată de Centrul Grecesc 
din Chambésy.

Încă din 1961, Patriarhia Moscovei a avut un lăcaș de în-
chinare în Geneva, legat de reprezentanții ei de la Consiliul 
Mondial al Bisericilor. În Zürich, parohia Învierii Domnului 
slujea într-o fostă biserică evanghelică transformată din anul 
2002 într-o biserică rusă. În 1995, a fost înfi ințată o mică mă-
năstire dependentă de Patriarhia Moscovei de către episco-
pul Serafi m (Rodionov), la Dompierre (Vaud), nu departe de 
parohia ortodoxă din Payerne.

În ultimii zece ani, clericii Patriarhiei Române au fost, 
probabil, cei mai dinamici dintre ortodocșii din Elveția. Du-
pă Geneva și Lausanne, aceștia au înfi ințat parohii noi în 
Zürich, Berna, Basel, Lugano, Martigny, Neuchâtel, Coire și 
Saint-Gallen. Mai mulți preoți români, care și-au împlinit în 
Elveția o parte importantă a educației lor universitare, slu-
jesc aceste parohii. Două parohii ale Patriarhiei Române sunt 
formate din ortodocși de diferite origini și slujesc în limba 
locală.

Geneva a fost pentru mult timp centrul de greutate al or-
todoxiei din Elveția, mai ales pentru că Consiliul Mondial al 
Bisericilor (CMB) se afl ă în apropiere. Astăzi, Zürich îi ia 
treptat locul. În această metropolă de un milion de locuitori, 
cu o economie dinamică, trăiește astăzi cea mai numeroasă 
comunitate ortodoxă din Elveția.

Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei este un caz apar-
te. Continuatoarea celor mai vechi comunități ortodoxe din 
țară, ea slujește bisericilor istorice din Geneva și Vevey și, de 
asemenea, comunităților din Basel și Zürich. Aceste parohii 
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includ membri de origine slavă precum și elvețieni convertiți 
la ortodoxie.

Cele mai multe parohii ortodoxe din Elveția sunt îmbogățite 
de prezența elvețienilor deveniți ortodocși. Este cu neputință 
să dăm o cifră exactă a acestora, însă ei nu sunt neglijabili, 
întrucât acești noi ortodocși constituie adesea o proporție 
semnifi cativă a nucleului activ din parohii. Unii dintre ei și-au 
găsit drumul către ortodoxie prin intermediul „Eglise Catho-
lique Orthodoxe de France” (ECOF, Biserica Catolică Orto-
doxă a Franței).

Marea majoritate a clericilor din parohiile ortodoxe din 
Elveția provin din țările ortodoxe. Mulțumită burselor ofe-
rite de către catolici, protestanți sau vechi catolici, unii preoți 
ortodocși au studiat în Elveția și unii dintre ei s-au stabilit 
acolo și s-au integrat bine. În toate jurisdicțiile se găsesc preoți 
sau diaconi de origine vest-europeană.

În octombrie 1997 a fost inaugurat la Chambésy Insti-
tutul de Studii Superioare în Teologie Ortodoxă. În fi ecare 
an, acesta primește aproximativ cincisprezece studenți, băr-
bați și femei. Colaborează cu Facultatea de Teologie Pro-
testantă de la Geneva și cu Facultatea de Teologie Catolică 
din Fribourg.

Facultățile de Teologie Protestantă (Neuchâtel), Catolică 
Veche (Berna) și Romano-Catolică (Fribourg) dezvoltă legă-
turi fructuoase cu facultăți ortodoxe sau academii din Rusia, 
Belarus și România. În 2005, episcopul Ilarion (Alfeiev), epi-
scop de Viena (Patriarhia Moscovei), a fost inclus în cadrul 
personalului didactic al Facultății de Teologie din Fribourg. 
Obiectivul acestor institute nu este acela de a forma clerul 
local, ci, mai degrabă, de a preda teologie ortodoxă într-un 
spirit ecumenic. Mai mulți preoți ortodocși care slujesc în 
parohiile din Elveția au fost educați în universitățile elvețiene. 
Cu toate acestea, în general, Elveția se confruntă cu o lipsă 
de preoți ortodocși.
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De asemenea, trebuie menționată și prezența vechilor Bi-
serici Oriental-Ortodoxe din Elveția. Pentru mult timp, cei 
mai mulți ortodocși orientali au frecventat parohiile ortodo-
xe, dar astăzi propriile lor comunități se dezvoltă din ce în ce 
mai mult în Elveția.

Câteva întrebări

Comunitățile ortodoxe din Elveția se confruntă cu aceleași 
probleme ca și alte parohii din ceea ce este numită încă – în 
mod incorect – diaspora. Diaspora ortodoxă ne duce cu gân-
dul la ceva temporar, o împrăștiere a credincioșilor care se 
crede că sunt atașați de comunitatea lor de origine. Cu toate 
acestea însă, semințele trebuie să se înrădăcineze într-o nouă 
țară, să dea naștere unui copac și să aducă roadă.

Mai mult decât atât, se poate observa că începând cu a 
doua sau a treia generație, integrarea ortodocșilor în Elveția 
ridică probleme pentru Biserică și societate, mai complexe 
decât cele legate de o simplă credincioșie față de cultura de 
acasă. A afl a câți dintre cei care trăiesc în Elveția se conside-
ră ortodocși este ușor. Mai greu este să afl ăm ce înțeleg ei prin 
aceasta și cum se simt ei a fi  legați de Biserică. Se adună lao-
laltă din motive etnice, sociale, emoționale, culturale sau re-
ligioase? Se pot numi ei ortodocși înainte de a fi  greci, ruși 
sau români?

Timp de mulți ani, mai multe parohii, mai ales cele două 
parohii de limbă franceză, au primit ortodocși de diferite ori-
gini, inclusiv refugiați, iar aceste parohii erau cu adevărat 
multietnice și panortodoxe. Acum, când Bisericile Mame își 
primesc înapoi membrii lor care locuiesc în străinătate, exis-
tă riscul de a se zădărnici eforturile unor ortodocși de a se 
ruga împreună și prin aceasta de a da mărturie despre uni-
tatea Bisericii Ortodoxe, așa încât aceasta să devină mai cre-
dibilă pentru cei din afară.
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Această tendință recentă riscă să facă lucrarea ecumenică 
și mai difi cilă. Bisericile Ortodoxe cooperează slab cu cele-
lalte Biserici și comunități creștine din Elveția. În Comuni-
tatea de lucru a Bisericilor creștine din Elveția (CTEC-CH), 
în 2004, ortodocșii au fost reprezentați numai de un delegat 
al arhiepiscopiei din cadrul Patriarhiei de Constantinopol și 
un delegat al Bisericii Sârbe. Există două comisii de dialog 
național (cu Biserica Catolică și Federația Bisericilor Protes-
tante), însă rezultatele lor sunt modeste. În mai multe can-
toane sau orașe, ortodocșii sunt activi în organizațiile pentru 
dialog între creștini. Alții lucrează în „casele de dialog” în-
fi ințate pentru a facilita dialogul inter-religios. Există o con-
tinuă colaborare cu ENBIRO, o organizație ofi cială din Elveția 
francofonă a cărei sarcină este de a pregăti materiale didac-
tice pentru educația religioasă și inter-confesională.

Nu există nicio organizație care să-i reunească pe toți 
ortodocșii, care, astfel, nu pot vorbi cu o singură gură sau nu 
pot acționa întotdeauna împreună, ca de exemplu, la nivel 
pastoral sau educațional ori în dialogul cu alți creștini. Co-
misiile inter-creștine ar dori să aibă ca partener de dialog o 
ortodoxie unită; autoritățile politice doresc să adune laolaltă 
Biserica Ortodoxă, iar nu să separe Bisericile Ortodoxe.

În încheiere, trei semne aducătoare de nădejde

În 11 septembrie 2003, cele nouă comunități ortodoxe și 
oriental-ortodoxe din Zürich au slujit împreună slujba vecer-
niei la sărbătoarea sfi nților ocrotitori ai orașului, Felix, Regu-
la și Exuperantius (secolul al III-lea), chiar în locul în care 
aceștia au fost martirizați, în Wasserkirche, pe malurile râului 
Limatt.

În 6 martie 2005 marea catedrală protestantă din Lausan-
ne a fost plină atunci când românii, rușii, sârbii și ortodocșii 
vorbitori de limbă franceză au slujit vecernia ortodoxă, la 
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invitația Consiliului Bisericilor și comunităților creștine din 
Cantonul Vaud.

La intrarea în noua biserică greacă din Zürich, în ceea ce 
privește icoana sfântului ocrotitor, Sfântul Dimitrie, pictorul 
a reinterpretat iconografi a și a actualizat-o; aici, Sfântul Di-
mitrie ocrotește nu Tesalonicul, ci orașul Zürich. 
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Biserica Ortodoxă Română

Episcopia Europei Occidentale și de Sud/ 
Protopopiatul Elveției
Arhiepiscop Iosif Pop, 1, bd. du Général Leclerc, 91470 

Limours (Franța); site web: www.mitropolia-paris.ro

Biserica Ortodoxă Sârbă din Elveția 
(Patriarhia Belgradului)
Episcopul ortodox sârb din München este responsabil 

pentru Europa Centrală; site web: www.serbische-diozese.
org

Parohia Ortodoxă a Patriarhiei Antiohiei din Geneva
Pentru Parohia Ortodoxă a Patriarhiei Antiohiei din Ge-

neva puteți obține informații la 22 Avenue Kléber, 75016 Paris

Site-ul web al comunităților ortodoxe din Elveția: www.
orthodoxie.ch

Noël Ruffi  eux trăiește în Fribourg, unde a predat la liceu și la 
universitate. El a fost deputat în Marele Consiliu (Parlamentul) din 
cantonul Fribourg. Pentru mulți ani a fost laicul responsabil cu pa-
rohia ortodoxă din Fribourg.
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Biserica Ortodoxă din Italia în secolul XX

Ierom. Ambrose (Cassinasco)

Prezența actuală a bisericilor ortodoxe din Italia ar 
putea fi  defi nită în termeni sociologici ca un feno-
men nou, întrucât acestea au puține legături (sau 

deloc) directe cu comunitățile timpurii din sudul Italiei, ca-
re, în secolul al XV-lea, au pierdut lupta de a menține relațiile 
cu Constantinopolul.

La sfârșitul secolului al XIX-lea existau doar trei jurisdicții 
ortodoxe care aveau lăcașuri de cult în Italia: grecii, rușii și 
sârbii, aceștia din urmă cu o singură biserică în Trieste, care, 
însă, a devenit parte a statului italian doar în 1918. Toți aceștia 
au avut, mai mult sau mai puțin, statutul de capelani străini.

Prezența greacă a fost în mare parte limitată la orașele de 
coastă, iar sediul mitropoliei lor din Italia, Biserica Sfântul 
Gheorghe a grecilor din Veneția, acum având alături o galerie 
admirabilă de icoane, a fost fi nalizată în anul 1573. A fost zi-
dită pentru a se îngriji de nevoile religioase ale grecilor, prin-
tre aceștia numărându-se mercenari care deserveau Repu-
blica Veneția precum și intelectuali. În Veneția au existat ce-
lebre edituri grecești. Timp de secole (1662-1905), Colegiul 
Flaginean, de lângă Biserica Sfântului Gheorghe, a funcționat 
ca academie bisericească, oferind preoți și dascăli bine pregătiți 
mai multor regiuni din Răsăritul ortodox afl ate sub dominația 
otomană. Desfi ințarea Republicii Veneția în 1797 de către Na-
poleon a dus la declinul prosperei comunități ortodoxe grecești.

Alte biserici au fost construite în Italia de către negustori, 
marinari și diplomați greci. Foarte puține dintre clădirile lor 



IEROM. AMBROSE CASSINASCO

116j

(cele mai multe dintre ele fi ind baroce) aveau trăsături par-
ticulare care să le diferențieze de parohiile romano-catolice 
din apropiere, și, prin urmare, acestea au rămas în mare par-
te neobservate, fără numai de către turiștii informați.

Bisericile rusești își au rădăcinile în prima perioadă a ple-
cărilor masive ale nobililor ruși înspre țările mediteraneene, 
încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Multe biserici au fost 
construite în orașele istorice sau stațiunile de vacanță, în jurul 
locuințelor familiilor nobiliare. Aspectul lor exterior era destul 
de ortodox, foarte izbitor și diferit de cel al bisericilor vecine.

Plurietnicitatea nu a fost văzută ca o problemă la acel mo-
ment, în parte datorită numărului mic și mărimii parohiilor, 
și pentru că toate acestea păstrau legături foarte strânse cu 
Bisericile-mamă. În foarte puține cazuri confl ictele etnice au 
fost rezolvate prin înfi ințarea unor alte biserici: acesta a fost 
cazul din Trieste, unde, în termen de câteva decenii, parohia 
originală, începută în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
pentru ortodocșii greci și sârbi, s-a separat în două grupuri, 
cu două parohii diferite care există până astăzi.

Sfârșitul primului război mondial (1918) a adus schimbări 
importante și neașteptate. Ocupația italiană din Rodos și alte 
insule grecești a crescut afl uxul de imigranți greci, care au în-
ceput să apară într-un număr apreciabil și în zonele din inte-
riorul țării. Marile tumulturi post-revoluționare ale poporului 
rus au adus o serie de probleme: aproape dispăruse fi nanțarea 
de altădată a bisericilor rusești, iar unele dintre parohii trebu-
iau să se lupte din greu pentru a supraviețui; pe de altă parte, 
numărul mare de refugiați a schimbat brusc caracterul de di-
nainte al comunității; în ultimul rând, dar nu cel din urmă, 
scindările jurisdicționale în cadrul Bisericii Ruse au dat naștere 
unor serii de confl icte în conducerea Bisericii, care nici până 
astăzi nu au fost soluționate. Sosirea altor refugiați ruși (unii 
fugind din fosta Iugoslavie) de după al doilea război mondial 
nu a contribuit la soluționarea acestor confl icte.
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La mijlocul secolului XX, în anii de dinaintea Conciliului 
Vatican II (1962-1965), răspunsul față de prezența imigranților 
ortodocși a fost, în general, reprezentat de sprijinirea catoli-
cismului de rit răsăritean. Uneori, acest lucru s-a făcut prin 
intermediul colegiilor uniate din Roma, alteori, prin feno-
menul „bi-ritualismului” (dreptul dat unor preoți de rit latin 
de a sluji în diferite rituri orientale). În mod paradoxal, aces-
te activități, care nu pot fi  ușor privite de către ortodocși ca 
fi ind pozitive, au stârnit un val de interes față de credința și 
cultul ortodox, și până la urmă, s-au dovedit benefi ce pentru 
înfi ințarea unor noi parohii ortodoxe.

Formarea primelor comunități ortodoxe „italiene” a avut 
loc destul de târziu, și în mare parte, într-un mod spontan. În 
jurul anului 1960, unele grupuri, adunate inițial în jurul unor 
episcopi necanonici sau episcopi vagantes, au cerut să intre în 
Biserica Ortodoxă. Câteva dintre ele, afl ate în Sicilia și sudul 
Italiei, au încercat să se afi lieze Bisericii grecești, dar cele mai 
multe au fost mult mai bine primite de Patriarhia Moscovei. 
Unele dintre aceste comunități erau organizate în jurul unor 
personalități îndoielnice și au rezistat doar pentru scurt timp. 
Au avut loc schimbări jurisdicționale repetate, implicând 
Biserica Autocefală Poloneză și patriarhiile Serbiei și Bulga-
riei. Unele grupuri s-au alăturat, de asemenea, Bisericilor 
Orientale (cum ar fi  Biserica Asiriană de Răsărit) și diferite-
lor ramuri ortodoxe necanonice, dând naștere unui mozaic 
de afi lieri întortocheate și nestatornice. Cele mai multe dintre 
parohiile active, conduse de clerici ortodocși italieni, au rămas 
sub Patriarhia Moscovei și au constituit „rețeaua locală” orto-
doxă cea mai consistentă la momentul căderii cortinei de fi er 
(1985). În ciuda tensiunilor dintre Vatican și Patriarhia Mos-
covei din ultimii ani, relațiile la nivel local dintre Patriarhia 
Moscovei și romano-catolicii din Italia, au fost, per ansamblu, 
pozitive. Acest lucru se poate datora, în parte, prezenței unui 
cler ortodox pe deplin integrat în viața și cultura italiană.
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În prezent, parohiile Patriarhiei Moscovei cuprind o mulțime 
foarte mare de credincioși, cu diferite niveluri de cultură și bu-
năstare, precum și cu diferite rădăcini etno-lingvistice, cum ar 
fi  numărul tot mai mare de moldoveni și ucraineni.

De departe, cele mai importante schimbări în cadrul co-
munităților ortodoxe din Italia (din punct de vedere cantita-
tiv, structural și la nivel inter-ortodox) au avut loc în anii 1990, 
iar consecințele evenimentelor din acest ultim deceniu nu au 
fost încă pe deplin estimate. Populația ortodoxă a ajuns la un 
nivel care în trecut era de neînchipuit, iar diversitatea et-
no-lingvistică a scenei pastorale a crescut în mod spectaculos.

Noua situație a adus unele schimbări în cadrul jurisdicției 
formate în cea mai mare parte din etnici greci, care la înce-
putul anilor 1990 a început să primească tot mai multe pa-
rohii și clerici non-greci.

Comunitățile monahale cele mai dezvoltate fac parte din 
Arhiepiscopia Greacă. În Calabria a fost reînviată o mănăs-
tire de către călugări veniți de la Muntele Athos. Ocrotitorul 
acesteia, Sfântul Ioan Secerătorul (Th eristis), este un sfânt 
născut în Sicilia și care a trăit în Calabria (d. 1129). Acest lu-
cru ne amintește de secularele legături dintre sudul Italiei și 
Grecia. Există o mănăstire de maici în Montaner (Treviso), 
închinată Schimbării la Față.

Acest scop extins a ajutat Arhiepiscopia Greacă să devină 
prima entitate ortodoxă recunoscută în mod ofi cial de către 
Republica Italiană ca jurisdicție. În 1991, Patriarhia Ecume-
nică de Constantinopol a înfi ințat în Veneția Sfânta Arhie-
piscopie a Italiei și exarhatul Europei de Sud. Biserica Sfân-
tului Gheorghe a fost ridicată la rangul de catedrală mitro-
politană a noii arhiepiscopii. Începând cu 1996, mitropolit 
este Preasfi nțitul Părinte Ghenadios.

Alte biserici ortodoxe, inclusiv cele mai multe parohii 
rusești istorice, sunt recunoscute doar individual (dacă sunt) 
și doar în calitate de asociații locale.
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Exarhatul rus de sub Patriarhia Ecumenică de Constan-
tinopol (Rue Daru) a rămas, în general, destul de static, mai 
preocupat de păstrarea propriilor sale biserici istorice decât 
de deschiderea a noi parohii sau de angajarea în alte lucrări 
pastorale.

Biserica Sârbă, în timp ce și-a menținut importanta ei paro-
hie de la Trieste, a fost preocupată cu încercarea de a face față 
marilor valuri de refugiați din recentele confl icte balcanice; 
viața și lucrarea acesteia sunt duse mai departe de noi comunități, 
însă doar destul de recent și mai ales în nordul Italiei.

Cea mai mare și cea mai spectaculoasă creștere a parohi-
ilor ortodoxe din Italia se datorează românilor, care au înce-
put o imigrație masivă după sfârșitul dictaturii ceaușiste din 
1989. Într-un deceniu, numărul parohiilor ortodoxe românești 
și al clericilor a crescut de mai mult de zece ori și încă este în 
creștere. În 2005, românii trăitori în Italia ar putea fi  de apro-
ximativ 300 000, cu 41 de parohii și 45 de preoți. Începând 
cu anul 2005, episcopul Siluan (Șpan) este episcopul vicar 
pentru Italia al Mitropoliei Române a Europei Occidentale și 
de Sud11. Românii au fost primii ortodocși care au deschis mai 
multe parohii în orașele mari și care și-au extins activitățile 
dincolo de cele mai importante centre, nu numai în orașele 
de provincie, dar, în unele cazuri, în sate și suburbii. În mod 
curios, în ciuda pretențiilor ei de a avea rădăcini latine, Bise-
rica Română a fost până în prezent cea mai puțin primitoare 
față de convertiții italieni. Nevoia de a răspunde la recenta 
imigrație poate explica parțial această atitudine, însă există și 
un aspect diplomatic. Aproape toate lăcașurile de cult orto-
doxe românești au fost puse la dispoziție de către romano-ca-
tolici, iar acest lucru poate contribui la o anumită reticență în 
a deschide potențiale surse de neînțelegeri.

11  Informația se referă la anul 2006. În momentul de față, Preasfi nțitul 
Siluan este episcopul Italiei (n. red.).
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Imigrația românească a adus, în mod surprinzător, o pre-
zență mare de ruși vechi-credincioși (din părăsitele enclave 
rusești de lângă coasta românească). Ei sunt legați de cea mai 
mare comunitate de vechi-credincioși (Belaya Krinitsa) care, 
în 1846, a stabilit și o ierarhie episcopală în Bucovina. Ei sunt 
acum prezenți în Rusia, România și Statele Unite ale Ameri-
cii și au o parohie în Torino. Până în prezent, aceasta este 
prima parohie organizată de vechi-credincioși în Europa Oc-
cidentală.

Odată cu imigrația în curs și, mai ales, cu noile țări din 
Est care au aderat la Uniunea Europeană, sunt așteptate alte 
schimbări în cadrul populației ortodoxe din Italia. Recenta 
deschidere a primei parohii ortodoxe bulgare din Roma (în 
vara anului 2003) este un exemplu al acestor noi direcții.

Este greu să estimăm numărul creștinilor ortodocși din 
Italia, întrucât aceasta implică a lua în calcul mai multe sur-
se care se contrazic. De exemplu, în câteva cazuri din trecut, 
fi ecare comunitate îi număra în rândul membrilor ei ortodocși 
pe un unii care aparțineau bisericilor „rivale”. Atunci când 
se calcula totalul credincioșilor, aceste valori erau pur și sim-
plu adunate împreună, crescând astfel numărul acestora în 
cadrul comunităților implicate. O analiză viitoare va trebui 
să ia în considerare aceste cifre cu o anumită precauție.

În unele documente ofi ciale, Arhiepiscopia Greacă a es-
timat la 150 000 numărul credincioșilor ei, un număr greu 
de conciliat cu reala capacitate a parohiilor ei.

De asemenea, românii ortodocși au luat pur și simplu nu-
mărul aproximativ de imigranți români în Italia și i-au con-
siderat membri ai Bisericii lor, neținând cont de procentul 
românilor romano-catolici sau evanghelici, precum și de 
minorități ca vechii credincioși.

Atunci când vorbim de imigranți recenți, desigur că sta-
tisticile sunt aproape prin defi niție inexacte: există întotdeau-
na imigranți al căror statut este diferit; unii dintre imigranții 
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legali se întorc acasă (acest lucru este deosebit de ușor pentru 
ortodocșii din țările cele mai apropiate de Europa de Est), iar 
alții se mută din Italia în alte țări. Aprecieri exacte ale numă-
rului de credincioși ortodocși din Italia sunt, prin urmare, 
practic imposibile în momentul de față.

În concluzie, foarte puțin din creșterea ortodoxă din Italia 
de la sfârșitul secolului XX ar fi  putut fi  prevăzută în urmă cu 
o sută de ani. Situația actuală este mai diversifi cată, mai bo-
gată în potențial și deschisă noilor evoluții. Urmărirea creșterii 
acestor diferite biserici ortodoxe ar trebui să fi e însoțită de o 
analiză atentă a etapelor succesive ale imigrației din Italia.

Bibliografi e selectivă

Cu toate că s-au scris multe cărți despre Bisericile Orto-
doxe din Italia, foarte puține acoperă o suprafață întinsă sau 
mai mult decât o singură comunitate. Nu există practic ni-
ciun studiu complet al întregii dezvoltări a ortodoxiei în Ita-
lia, în secolul XX.

Un articol despre bisericile ruse, detaliat, mai ales în ceea ce 
privește parohiile istorice, dar care ia în considerare și unele noi 
evoluții, este cel al lui Mihail Talalay, „Ortodossia russa in Ita-
lia”, în Religioni e Società 30 XIII, ianuarie-aprilie (1988), p. 93.

Pentru o analiză asupra tuturor bisericilor ortodoxe dintr-o 
regiune a Italiei, Piemonte, vezi Luigi Berzano și Andrea Cas-
sinasco, Cristiani d’Oriente în Piemonte, Torino: L’Harmattan 
Italia, (1999).

O lucrare academică, scrisă în timpul colegiului de către 
un autor american de origine poloneză, care este acum pre-
ot al Bisericii Ortodoxe din America (OCA), în Iowa, SUA, 
tratează amănunțit mai multe parohii ortodoxe afl ate la punc-
tul de cotitură al dezvoltării lor, la începutul anilor 1990: Bar-
tolomeu Cyril Wojcik, An Anthology of Orthodox Churches 
in Italy, University of Minnesota, (1992).
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Detalii istorice și sociologice cu privire la diferite biserici 
și comunități sunt publicate în Italia Ortodossa, care a prins 
viață ca buletin al parohiei din Modena, care ține de Patriar-
hia Moscovei, iar în prezent se afl ă în curs de a deveni o re-
vistă inter-ortodoxă cu circulație pe scară largă.

Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă: 
Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din Italia: Biserica Sfân-

tul Gheorghe al grecilor, Castello 3422, Campo dei Greci, 
30122 Venezia

www.ortodossia.it

Site-urile web din cadrul a trei parohii rusești sub Patriar-
hia Moscovei oferă o mulțime de informații în limba italiană:

http://www.stcaterina.org/
http://www.ortodossiatorino.net
http://www.ortodossia.info/sito2/

Exarhatul rus al Patriarhiei de Constantinopol (Rue Daru)
Chiesa Ortodossa Russa della Natività di Nostro Signore 

Gesù Cristo e San Nicola, via Leone X, Florența
www.ortodossia-russa.net

Mitropolia Sârbă de Zagreb, Ljubljana și Italia
http://www.manastir-lepavina.htnet.hr

Mitropolia Română a Europei Occidentale și de Sud
http://www.mitropolia-paris.ro
http://episcopia-italiei.it/

Episcopia Bulgară a Europei Occidentale și Centrale
http://www.rilaeu.com/i1bgeu.htm

Ieromonahul Ambrose (Cassinasco) este preotul Parohiei Orto-
doxe a Sfântului Maxim din Torino (Patriarhia Moscovei)
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Ortodoxia din Spania

Christine Chaillot

Prezența ortodoxă din Spania datează de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, când un număr de negustori 
greci s-au stabilit în țară pentru activități comerci-

ale. Mai târziu, după primul război mondial (1914-1918), au 
început să se stabilească în Spania și refugiați din mai multe 
țări din Europa de Est, afl ate sub regimurile comuniste.

În anul 1949, a fost înfi ințată parohia Sfântul Apostol An-
drei, în Madrid, Calle Luis Diaz Cobeña 20, sub jurisdicția 
Patriarhiei Ecumenice de  Constantinopol, pentru a sluji ne-
voilor pastorale ale tuturor rezidenților ortodocși din Spania, 
indiferent de naționalitate. Acest așezământ a fost inițiativa 
familiei de prinți Bagration ai Georgiei, rezidentă în Spania, 
cu colaborarea ambasadei Greciei. Preot paroh a fost numit 
părintele Rafael Ivanitsky, de origine georgiană.

În anul 1967, a fost urmat de părintele Dimitri Tsiampar-
lis, de naționalitate greacă. În anul 1968, parohia a fost înre-
gistrată ofi cial în Registrul Entităților Religioase, la Depar-
tamentul Afacerilor Religioase din cadrul Ministerului Jus-
tiției din Spania (Registro de Entidades Religiosas de la Di-
rección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia de España). Sosirea noului preot a însemnat, de ase-
menea, că pe Calle Nicarágua 12 va putea începe construirea 
unei noi biserici prin colaborarea credincioșilor ortodocși. 
În 1973 a fost inaugurată clădirea închinată Sfântului Apos-
tol Andrei și Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul 
de Mir, de către Preasfi nțitul Meletie, pe atunci arhiepiscop 
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al Franței și exarh al Patriarhiei de Constantinopol pentru 
Spania și Portugalia.

Biserica a fost construită în întregime în stil bizantin, iar 
catapeteasma și pictura au fost executate de artiști greci. În 
1975, întreaga clădire a fost declarată monument istoric de 
către Consiliul Municipal din Madrid. Aceasta primește as-
tăzi un mare număr de vizitatori neortodocși.

Liturghia este slujită în fi ecare duminică, în mai multe 
limbi (în principal greacă, slavonă și spaniolă), ceea ce se 
potrivește caracterului panortodox și internațional al paro-
hiei, care îi întâmpină pe ortodocșii proveniți din diferite 
părți (greci, ruși, bulgari, georgieni, ucraineni, sârbi, români, 
moldoveni și arabi), precum și pe convertiții spanioli.

Toate parohiile afl ate sub Patriarhia de Constantinopol 
situate în Peninsula Iberică au fost trecute sub jurisdicția Mi-
tropoliei Ortodoxe Grecești din Franța (al cărei sediu se afl ă 
la Paris), începând cu 1963, data înfi ințării acesteia.

În 2003, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice de Con-
stantinopol a decis să organizeze parohiile Spaniei și Portu-
galiei într-o nouă eparhie. În anul 2003, mitropolitul Epifanie 
a fost întronizat în catedrala Sfi nților Andrei și Dimitrie de 
la Madrid, unde slujește protopopul Dimitri Tsiamparlis pre-
cum și ieromonahul Rogelio-Dimitrios Saez, un spaniol.

Alte parohii din Spania afl ate sub jurisdicția Patriarhiei 
de Constantinopol sunt cele ale Sfântului Nectarie din Bar-
celona (fondată în 1975) și a Sfântului Duh, în Las Palmas.

În țară există și alte jurisdicții ortodoxe. În ultimii ani, 
după recentele valuri de imigrație ale ortodocșilor proveniți 
din Europa de Est, numărul acestor credincioși ortodocși a 
crescut considerabil.

Ortodocșii români sunt legați de Mitropolia Ortodoxă 
Română a Europei Occidentale și de Sud, condusă de mitro-
politul Iosif de la Paris. Din 1980 există o parohie româneas-
că la Madrid închinată Maicii Domnului. Începând cu 2005 
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există 18 parohii românești în 18 orașe spaniole și 17 preoți. 
Numărul românilor este estimat a fi  de aproximativ 200 000.

Există, de asemenea, parohii și comunități afl ate sub Patriar-
hia Moscovei, sub auspiciile eparhiei de Korsun, al cărei întâi-
stătător este arhiepiscopul Inochentie de la Paris. S-au înfi ințat 
parohii în Madrid, Barcelona, Altea lângă Alicante, Malaga, 
Oviedo, Sevilla, Almeria, Tenerife și Las Palmas (și în Insulele 
Canare), și, de asemenea, în Palma de Mallorca, unde arhiman-
dritul Macarie Rosello, starețul micii Mănăstiri a Adormirii Mai-
cii Domnului de acolo, slujește și la parohia Nașterii Domnului. 
Există patru preoți. Părintele Andrei Korotchkine, responsabil 
pentru parohia din Madrid, mai vizitează și alte parohii.

În plus, există patru parohii afl ate sub jurisdicția Rue Da-
ru (Patriarhia de Constantinopol).

Există, de asemenea, zece parohii ortodoxe și comunități 
afl ate sub Patriarhia Serbiei: una în Barcelona, patru în pro-
vincia Girona, (Girona, Navata/Figueras, și două în Planils/
Corça), două în Alicante (în oraș și în Benitatxell), în Palma 
de Mallorca, Cerdanya și Errenteria/Gipuzkoa (în Țara Bas-
cilor). Aceste parohii se afl ă sub jurisdicția Episcopiei Sârbe 
a Franței și Europei Occidentale (Spania și Benelux), condu-
să în 2005 de către episcopul Luca, rezident în Paris.

În anul 1988 Sinodul Patriarhiei Serbiei a primit prima 
comunitate, cea din Barcelona. Primirea părinților Joan Gar-
cia și Martí Puche, precum și a diaconului Josep Santos, toți 
trei din Barcelona, a avut loc în timpul unei conslujiri la ca-
tedrala sârbă Sfântul Sava din Paris, condusă de episcopul 
Lavrentie, responsabil la acea vreme pentru comunitatea sâr-
bă. Din 1978 și până în 1983, comunitatea din Barcelona s-a 
alipit de Biserica Catolică Ortodoxă a Franței (ECOF), iar 
mai apoi a devenit parte a Patriarhiei Române. Mai târziu, 
comunitatea s-a afl at în strânsă legătură cu Fraternitatea Or-
todoxă din Franța, până când a fost primită de către Patriar-
hia Serbiei.
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Datorită multiplelor ei activități, a făcut și continuă să fa-
că ortodoxia mult mai cunoscută, mai ales în Catalonia.

Situat în cadrul parohiei din Barcelona (Calle Aragó, 181), 
Institutul Teologic „Sfântul Grigorie Palama”, care funcționează 
în asociere cu Institutul Teologic „Sfântul Serghie” din Paris, 
oferă cursuri săptămânale de teologie ortodoxă. 

Există ateliere de icoane în Barcelona și Alicante.
În Barcelona, în anul 2000, a fost fondată Frăția Sfi ntei 

Eulalia din Barcelona (o mucenică a orașului din secolul al 
IV-lea) pentru a-i ajuta pe anumiți enoriași, cum ar fi  imi-
granții recent sosiți.

Traducerile unor numeroase texte liturgice în catalană, 
spaniolă și bască au fost făcute de către membrii clerului, 
multe dintre acestea fi ind disponibile la următoarea adresă 
de internet: http://www.angelfi re.com/music5/doxologia/
Parroquia.html

Comunitățile afl ate sub Patriarhia Serbiei sunt formate nu 
numai din ortodocși spanioli și catalani, dar și din credincioși 
de alte origini. În consecință, în funcție de numărul de cre-
dincioși de alte origini prezenți în timpul slujbelor și litur-
ghiei, limbile folosite sunt catalană, spaniolă, slavonă, ro-
mână și greacă.

Prezența ortodoxă în Spania a crescut considerabil înce-
pând cu anii 1990 datorită căsătoriilor mixte și numărului 
mare de imigranți care au venit să lucreze în țară. Este greu 
de estimat numărul total al populației ortodoxe din Spania. 
Datorită mărimii țării și numărului tot mai mare de parohii, 
toți clericii ortodocși din Spania, care sunt puțini la număr, 
sunt obligați adesea să călătorească.

Bibliografi e

Acest articol a fost scris folosindu-ne de următoarele sur-
se: unele informații primite de la protopsaltul Ivan Moody 
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(Portugalia) prin intermediul site-urilor web, verifi cate de 
către Christine Chaillot prin telefon; alte informații orale și 
scrise (inclusiv de la Maria Rosa Garcia, Barcelona), precum 
și un text publicat de către parohia greacă din Madrid în San-
toral Ortodoxo Espanol, editat în Atena de Apostoliki Diako-
nia a Bisericii Greciei, în 2003; Service Orthodoxe de Presse 
(SOP) 275.1 și 295.17.

Adrese și site-uri web

Patriarhia de Constantinopol
Mitropolitul Epifanie, catedrala Sfi nților Andrei și Dimi-

trie, Calle Nicaragua 12, Madrid, 12

Patriarhia Moscovei
Părintele Andrei Kordotchkine
Gran Via de Hortaleza, 48

Patriarhia Română
Preot Teofi l Moldovan
Calle Bustamente 2, 28045 Madrid
http://www.mitropolia.eu/es/

Patriarhia Sârbă
Protopop Joan Garcia și Martí Puche, parohul bisericii 

Acoperământul Maicii Domnului, Carrer Aragó 181, 08011 
Barcelona; tel. 0034 934532508; site-uri web: 

www.iglesiaortodoxa.es; http://members.tripod.com/
~ortodoxia/; http://www.angelfi re.com/music5/doxologia/
Esglesies.html

Patriarhia Bulgară
(sub Episcopia Europei Centrale și Occidentale, Berlin)
Protopopiatul de Barcelona, http://rilaeu.com/BARCA-

bgeu.htm
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Ortodoxia din Portugalia

Miguel Ferro

Prezentare generală

T eritoriul canonic afl at sub jurisdicția Mitropoliei Or-
todoxe Grecești din Franța, înfi ințată în 1963, se în-
tindea de-a lungul Peninsulei Iberice. Mitropolitul 

Franței a fost, prin urmare, până în 2003, exarh pentru Spa-
nia și Portugalia al patriarhului Ecumenic de Constantinopol.

La momentul instituirii mitropoliei, comunitatea ortodo-
xă din Portugalia era foarte mică, formată în principal din-
tr-un număr de familii de origine grecească. Au avut loc 
slujiri sporadice, conduse de preoți provenind din Franța sau 
Grecia, o situație care a durat până la sfârșitul anilor 1980.

În pofi da existenței exarhatului Patriarhiei Ecumenice 
pentru Spania și Portugalia, așa-numita „Biserică Ortodoxă 
a Portugaliei” (a se vedea secțiunea de mai jos care tratează 
Biserica Ortodoxă a Poloniei) a fost singura comunitate or-
todoxă cu o prezență vizibilă în țară până în anii 1990.

Situația ortodoxiei din Portugalia s-a schimbat în mod 
radical după căderea Zidului Berlinului. Sfârșitul regimuri-
lor totalitare din țările din Europa de Est a permis ca mii de 
cetățeni din aceste țări să emigreze și să trăiască în Europa 
Occidentală. Treptat, ruși, români, bulgari, ucraineni și mol-
doveni au sosit în Portugalia în valuri succesive, deseori în 
condiții extrem de difi cile, însă calitățile lor profesionale și 
capacitatea lor de integrare le-au asigurat o primire pozitivă 
în ceea ce privește locul de muncă. Cei mai mulți dintre ei 
erau ortodocși. În câțiva ani, acești imigranți au dat naștere 
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unor comunități considerabile în întreaga țară, dar mai ales 
în cele mai importante centre economice. Calea era pregăti-
tă pentru începutul unei noi epoci în viața Bisericii Ortodo-
xe din Portugalia. Începând cu sfârșitul anilor 1990 au fost 
înfi ințate diferite parohii: rusă, română, bulgară și ucrainea-
nă. Din fericire, în Portugalia, înfi ințarea de parohii ortodo-
xe după criterii etnice nu a dus la separarea dintre ortodocșii 
de diferite naționalități. Aceste bune relații panortodoxe se 
vădesc în contactul frecvent, ajutorarea reciprocă și conslu-
jiri, mai ales la marile praznice și la hramurile parohiilor.

Parohiile afl ate sub Patriarhia Ecumenică 
de Constantinopol

Hirotonia întru preoție a părintelui Alexandru Bonito în 
1986 de către mitropolitul Ieremia, la acea vreme exarh al 
Patriarhiei Ecumenice pentru Spania și Portugalia, a fost de 
cea mai mare însemnătate în multe aspecte. Nu numai pen-
tru că a fost prima dată când un cetățean portughez a fost 
hirotonit preot în cadrul Patriarhiei Ecumenice, ci și pentru 
că de atunci înainte patriarhia a avut, pentru prima dată, un 
preot rezident în Portugalia.

Cu toate că la început slujirile au continuat să fi e spora-
dice, existența unui preot ortodox canonic în Portugalia i-a 
încurajat pe unii ortodocși deja rezidenți în țară – greci, dar 
și ruși, bulgari, români și, de asemenea, convertiți din Occi-
dent – să pună bazele, împreună cu părintele Alexandre Bo-
nito, ca preot al lor, unei parohii în Lisabona, închinată 
Sfântului Nectarie de Eghina și Sfântului Grigorie al V-lea 
(patriarhul Constantinopolului în secolul al XIX-lea, unul 
dintre cei mai noi sfi nțiți mucenici ai Bisericii Greciei, po-
menit la 10 aprilie), și afl ată sub jurisdicția Patriarhiei Ecu-
menice. Liturghia a început să fi e slujită de două ori pe lună, 
inițial în capela catolică Sfântul Ieronim (Jerónimo), și mai 
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târziu în biserica parohială catolică din Caselas, o situație ca-
re se întâlnește și astăzi, în Lisabona neexistând nicio biseri-
că aparținând Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. 
Liturghia se săvârșește în prima și a treia duminică a fi ecărei 
luni, după mesa catolică, precum și la marile sărbători ale 
Bisericii Ortodoxe. Având în vedere că parohia este alcătuită 
din credincioși de diferite naționalități, slujirile au fost întot-
deauna în mai multe limbi, și, prin urmare, au un caracter 
panortodox.

O altă parohie a Patriarhiei Ecumenice a fost înfi ințată în 
Porto în 2001. Aceasta este închinată Sfântului Pantelimon, 
vechiul sfânt patron al orașului, având o parte din moaștele 
sale păstrate în catedrala catolică încă din Evul Mediu. Paro-
hia Sfântului Pantelimon este formată mai ales din imigranți 
ucraineni, dar și din moldoveni, greci și unii portughezi 
convertiți. La început, părintele Alexandre Bonito slujea li-
turghia o dată pe lună în frumoasa și vechea biserică în stil 
pre-romanic din Cedofeita. Din 2002, un preot ucrainean, 
ieromonahul Ilarion Rudnik, a devenit slujitorul parohiei. 
Slujirile au fost mutate într-o altă biserică, de asemenea, în-
chiriată de la eparhia catolică din Porto. Liturghia este săvârșită 
la marile sărbători, precum și în fi ecare duminică, precedată 
de vecernia de sâmbătă seara.

La data de 20 ianuarie 2003, Sfântul Sinod al Patriarhiei 
Ecumenice a decis să reorganizeze parohiile din Spania și 
Portugalia într-o nouă eparhie, până atunci acestea făcând 
parte din Mitropolia Franței. Mitropolitul Epifanie a fost în-
tronizat în luna iunie a aceluiași an în catedrala Sfi nții Andrei 
și Dimitrie din Madrid. În ianuarie 2005, ieromonahul Ila-
rion Rudnik a fost numit episcop vicar al Spaniei și Portuga-
liei din partea Patriarhiei Ecumenice, ajutându-l pe mi-
tropolitul Epifanie, mai ales în ceea ce privește Portugalia și 
numeroasele comunități de imigranți din Europa de Est care 
s-au stabilit acolo, marea majoritate a lor fi ind ucraineni. Hi-
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rotonia sa întru episcop a avut loc în data de 23 ianuarie 2005, 
la Istanbul. În viitorul apropiat se prevede hirotonia câtorva 
preoți ucraineni și înfi ințarea de noi parohii.

Parohiile afl ate sub Patriarhia Moscovei

În jurul anului 1995 s-a înfi ințat o parohie în Lisabona 
sub auspiciile Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (RO-
COR). Fiind deservită de preoți veniți de la Paris lună de lu-
nă, slujirile au avut loc într-o capelă a bisericii catolice din 
São João de Deus în Lisabona. Această situație a continuat 
timp de mai mulți ani în care comunitatea rusă din Portuga-
lia a continuat să crească.

Problemele canonice ale Bisericii Ortodoxe Ruse din afara 
Rusiei i-au determinat pe unii enoriași să se alăture Patriarhi-
ei Moscovei. Pentru a satisface această nevoie, în primăvara 
anului 2002, un preot din Patriarhia Moscovei, ieromonahul 
Arsenie Sokolov, pe atunci rezident în Madrid, a început să 
slujească o dată pe lună în Lisabona. A fost înfi ințată parohia 
Tuturor Sfi nților, ca parte a eparhiei de Korsun a Patriarhiei 
Moscovei, cu sediul la Paris. În octombrie 2003, ieromonahul 
Arsenie a devenit preot rezident în Lisabona. Prezența unui 
preot rezident a permis ca slujirile să devină mai dese și regu-
late. În Lisabona, liturghia este săvârșită în slavonă de două 
ori pe lună, în capela catolică Convento dos Cardaes. S-au 
înfi ințat și alte parohii în Porto (Parohia Noilor Mucenici din 
Rusia) și în Faro (Parohia Sf. Xenia din Sankt Petersburg), 
aceasta din urmă deservită de părintele Ioan Gerbovetsky.

Parohiile afl ate sub Patriarhia Română

Comunitatea românească a fost una dintre primele care 
la începutul anilor 1990 au venit din Europa de Est pentru a 
se stabili în Portugalia. Creștinii ortodocși români din Lisa-
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bona au frecventat timp de mai mulți ani parohia Sfi nților 
Nectarie și Grigorie al V-lea, din cadrul Patriarhiei Ecume-
nice. Din când în când, preoți ai Patriarhiei Române vor ve-
ni și vor consluji cu părintele Alexandre Bonito, întregindu-i 
astfel activitatea pastorală și, de asemenea, dând mărturie 
față de unitatea Bisericii Ortodoxe. Odată cu creșterea co-
munității românești, aceste vizite au devenit tot mai dese, 
până când Arhiepiscopia Europei Occidentale din cadrul Pa-
triarhiei Române a decis că este momentul potrivit în care să 
aducă un preot permanent în Lisabona, mai apoi urmând 
construirea unei parohii închinate Intrării în Biserică a Mai-
cii Domnului (Th eotokos). La început, slujirile au avut loc, 
ca și cele ale Patriarhiei Ecumenice, în biserica parohială din 
Caselas, dar comunitatea românească a obținut în scurt timp 
din partea episcopiei catolice din Lisabona dreptul de a fo-
losi o capelă în centrul istoric al orașului, unde parohia In-
trării în Biserică a Maicii Domnului continuă să slujească.

Încă de la început, slujitorul parohiei este părintele Marius 
Viorel Pop, iar limba folosită în cadrul slujbelor este limba 
română. În fi ecare sâmbătă se slujește vecernia. Precedată de 
utrenie, liturghia este săvârșită în fi ecare duminică, precum 
și la marile sărbători. La fel ca ceilalți preoți ortodocși din 
Portugalia, părintele Marius călătorește adesea prin țară cu 
scopul de a sluji nevoilor duhovnicești ale credincioșilor. S-au 
înfi ințat și alte comunități în Porto și în Algarve, în Faro, un-
de comunitatea folosește biserica catolică din São Luís, iar 
preot este părintele Ioan Râșnoveanu. Se vorbește de 50 000 
sau 100 000 de români prezenți în Portugalia în anul 2005.

Parohiile afl ate sub Patriarhia Bulgariei

Parohia Sfântul Ioan de Rila slujește comunității ortodoxe 
bulgare din Lisabona. Aceasta a fost sfi nțită pe data de 3 mar-
tie 2001, de Ziua Națională a Bulgariei, de către mitropolitul 
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Simeon, episcop titular al Episcopiei Europei Occidentale a 
Bisericii Ortodoxe din Bulgaria.

Capela în care parohia Sfântului Ioan de Rila slujește are o 
istorie neobișnuită, în sensul în care a fost construită la sfârșitul 
anilor 1990, ca o capelă ecumenică, la reședința reginei Ioana 
a Bulgariei, care, de la sfârșitul celui de-al doilea război mon-
dial, a trăit în Estoril, în apropiere de Lisabona. După moartea 
reginei, capela a fost lăsată moștenire Bisericii Ortodoxe Bul-
gare, iar întreaga clădire și cele din interior au fost transferate 
în subsolurile ambasadei Bulgariei în Lisabona, și adaptate 
pentru nevoile unei comunități mai mari. Preotul parohiei 
este părintele Gotze Christov, care a slujit parohia începând 
cu luna decembrie a anului 2003.

Slujirile au loc în slavonă și bulgară, în fi ecare duminică 
(utrenie și liturghie), precum și la marile sărbători.

Biserica Ortodoxă a Poloniei

În 1968, ieromonahul João, de naționalitate portugheză, 
a fost primit la ortodoxie, tuns și hirotonit diacon și preot 
de către arhiepiscopul Antonie de la Geneva, din cadrul Bi-
sericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei. Devenind arhiman-
drit câteva luni mai târziu, a trăit în Franța timp de mai 
mulți ani înainte de a reveni în Portugalia în 1975, unde a 
început o lucrare misionară cu binecuvântarea arhiepisco-
pului său.

La scurt timp după întoarcerea sa în Portugalia, arhiman-
dritul João și comunitatea de credincioși pe care i-a adunat 
în jurul său, aproape toți convertiți, au părăsit Biserica Or-
todoxă Rusă din afara Rusiei și au fost primiți de Biserica 
Ortodoxă de Stil Vechi din Grecia, sub arhiepiscopul Auxen-
tie. Hirotonia întru episcop a arhimandritului João, care a 
devenit mitropolitul Gabriel și întâistătătorul a ceea ce a ajuns 
să se numească „Biserica Ortodoxă a Portugaliei”, a avut loc 
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în 1978 în Mănăstirea Kapandriti, aparținând ortodocșilor 
de Stil Vechi din Grecia.

După ce în 1988 s-a rupt de Biserica ortodocșilor de Stil 
Vechi a Greciei, „Biserica Ortodoxă a Portugaliei” a fost pri-
mită în 1990 de către Biserica Ortodoxă a Poloniei și a rămas 
în comuniune cu această Biserică până la scurt timp după 
moartea mitropolitului Gabriel din 1997.

După moartea mitropolitului Gabriel, urmașul său, mi-
tropolitul João, a fost exclus în 2001 din Biserica Ortodoxă a 
Poloniei și încă nu se afl ă în comuniune cu vreo Biserică Or-
todoxă canonică. La început, marea majoritate a credincioșilor 
„Bisericii Ortodoxe a Portugaliei” au rămas alături de el, în-
să în iunie 2003 a avut loc o importantă schismă.

Totuși, câteva zeci de credincioși portughezi, împreună 
cu doi preoți, inclusiv părintele Simeão Reis, au ales să nu-l 
urmeze pe mitropolitul João, ci să rămână cu Biserica Orto-
doxă a Poloniei. Astăzi există câteva parohii subordonate di-
rect mitropolitului de Varșovia, dintre care una este situată 
într-o suburbie din Lisabona (închinată Acoperământului 
Maicii Domnului), iar alta în Portimão (parohia Sf. Nicolae), 
în Algarve. Cu scopul de a sluji acestor comunități, formate 
astăzi nu numai din convertiți portughezi, ci și din imigranți 
din Europa de Est, s-au săvârșit mai multe hirotonii. Încetul 
cu încetul, relațiile cu alte comunități ortodoxe canonice din 
Portugalia au început să se stabilizeze.

Adrese și site-uri web
Patriarhia de Constantinopol
http://www.iglesiaortodoxa.net/index_archivos/Page397.

htm

Biserica Rusă din Portugalia
http://www.orthodoxportugal.org/pt/
http://lusortodoxia.com/
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Biserica Bulgară din Portugalia
http://portugalia.dveri.bg/

Biserica Română din Portugalia
http://episcopiaspanieiportugaliei.es/index.php/parohii-

ortodoxe-romane-portugalia

Miguel Ferro a fost un funcționar public în cadrul statului por-
tughez și un citeț în parohia Sfântul Nectarie de Eghina din Lisabo-
na (Patriarhia de Constantinopol).
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Biserica Ortodoxă din Belgia și Luxemburg

Pr. Serge Model

Începuturile

Situate la granițele latine și germanice, regiunile vii-
toarei Belgii și ale viitorului Luxemburg au fost evan-
ghelizate încă din primul secol; mai mulți mucenici 

și-au dat viața în acele locuri. După invaziile barbare, atunci 
când stabilitatea a fost restabilită, procesul creștinării a putut 
să se dezvolte într-un mod mai adecvat. Secolul al VII-lea 
este numit „secolul sfi nților”, cu Sfântul Amand, Sfântul Re-
macle apostolul din Ardenne, Sfântul Lambert din Liège și 
Sfânta Gertrude din Nivelles. Următoarele secole au fost mar-
cate de lucrarea, printre alții, a Sfântului Hubert și a Sfi ntei 
Godelieve. Întrucât aceste regiuni erau sub Patriarhia Romei, 
după schisma secolului al XI-lea s-au separat de Biserica Or-
todoxă. Legăturile cu ortodoxia au încetat, cu excepția unor 
evenimente, cum ar fi , vizita din 1717 a lui Petru cel Mare al 
Rusiei în ceea ce astăzi numim Belgia sau căsătoria din 1816 
a Prințului William de Orange cu sora țarului Alexandru I.

Istoria modernă

În ceea ce privește perioada modernă, primul lăcaș de în-
chinare ortodox din Belgia a fost înfi ințat în a doua jumăta-
te a secolului al XIX-lea, atunci când, în 1862, s-au pus 
bazele unei capele închinate Sfântului Nicolae de către am-
basada rusă din Bruxelles, capelă deservită de preoți trimiși 
din Rusia. Aceasta a fost singura biserică ortodoxă din țară 
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până în anul 1900, când în orașul port Antwerp a fost zidită 
o a doua biserică, pentru marinari și negustori greci. În 1926, 
o altă biserică greacă a fost deschisă în Bruxelles și a rămas 
pentru o lungă perioadă de timp principala parohie greacă 
din Belgia.

Prezența ortodoxă din Bruxelles este marcată, mai ales, 
de emigrările din secolul XX, printre care și cea rusă. Revoluția 
din 1917 a provocat exilul a peste un milion de ruși, din care 
circa 8 000 au venit în Belgia. Bisericile ortodoxe, văzute de 
către refugiați ca adăposturi, au devenit în acea vreme locuri 
duhovnicești și fi zice de adunare; noi parohii au fost înfi ințate 
peste tot.

În anii 1920 și 1930 au fost înfi ințate biserici rusești în mai 
multe locuri: Antwerp, Charleroi, Ghent, Liège, în orfelina-
tul rusesc din Namur și în orașul universitar Louvain (cu 
sprijinul cardinalului Mercier). Aceste biserici au fost con-
stituite în case particulare, în depozite sau în garaje și erau 
deservite de către clerici din emigrație, dintre care putem 
aminti câteva nume: părinții Peter Izvolsky, George Tarassov, 
viitorul arhiepiscop de la Paris (1893-1981), Vladimir Feo-
dorov, Paul Golychev, viitorul arhiepiscop din Rusia (1914-
1979) și Valent Romensky.

Pe parcursul acestor ani, în emigrare au apărut unele pro-
bleme jurisdicționale, care erau legate de divizarea Bisericii 
Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (ROCOR). În Bruxelles, în-
tre 1926 și 1927, unii enoriași ai bisericii Sfântului Nicolae 
au rupt legătura cu mitropolitul Evloghie (Rue Daru), pentru 
a-i urma pe episcopii din ROCOR, condusă de mitropolitul 
Antonie (Khrapovitsky); apoi aceștia și-au creat propria lor 
parohie în care au slujit, printre alții, și părinții Vasile Vino-
gradov și Alexandru Chabachev, iar mai apoi părintele Ce-
domir Ostojic. În Bruxelles, în 1935, aceeași jurisdicție a 
ridicat o biserică care părea ortodoxă, având o cupolă în sti-
lul rusesc al secolului al XVI-lea. Dedicată pomenirii țarului 
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Nicolae al II-lea, familiei sale și a altor victime ale bolșevismului, 
această minunată biserică, închinată în 1950 Sfântului Iov, a 
fost condusă de către episcopul Ioan (Maximovici) (1896-
1966), care între 1950 și 1962 era numit „Ioan de la Bruxel-
les”, dar locuia în Franța; iar mai apoi de către părintele Di-
mitri Khvostov.

Cu excepția acestor ultime biserici, toate celelalte parohii 
rusești din Belgia se afl au sub mitropolitul Evloghie, iar din 
1929, sub vicarul său din Belgia, Preasfi nțitul Alexandru (Ne-
molovsky) (1880-1960). La sosirea acestui prim episcop orto-
dox din Belgia, parohia Sfântul Nicolae a devenit o parohie-
catedrală, iar orașul Bruxelles a început să aibă un scaun epi-
scopal ortodox. Statul belgian a confi rmat această situație 
printr-un decret regal din 1937, care recunoștea episcopia, 
oferindu-i statutul de instituție de utilitate publică, iar superi-
orului acesteia, titlul de Arhiepiscop Ortodox Rus de Bruxelles 
și Belgia.

În timpul celui de-al doilea război mondial și odată cu 
ocuparea Belgiei de către germani, ortodocșii din Belgia au 
trecut prin vremuri difi cile: unii au rezistat în fața germani-
lor în mod fi resc (precum arhiepiscopul Alexandru care a 
fost arestat în 1942 și deportat în Germania), în timp ce alții 
i-au dorit victoria lui Hitler, care, potrivit lor, ar fi  eliberat 
Rusia de bolșevism. Unele parohii (precum cea din Antwerp) 
au încetat să mai funcționeze, în timp ce altele (precum cea 
din Liège) abia au scăpat de la pieire. În Liège, după război, 
a fost construită o nouă biserică cu cinci cupole, sfi nțită în 
1953.

După al doilea război mondial, situația Bisericii Ortodo-
xe din Belgia s-a schimbat foarte mult. Biserica Sfântului Ni-
colae, sub conducerea arhiepiscopului Alexandru, care s-a 
întors din captivitate, a intrat în 1946 sub jurisdicția Patriar-
hiei Moscovei, în timp ce de-a lungul timpului alte comunități 
rusești au dispărut (Ghent, Leuven).
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În anii 1950, din motive economice, Belgia s-a confruntat 
cu o importantă imigrație greacă. Mulți dintre ei lucrau în 
minele de cărbuni. Grecii constituiau cea mai importantă și 
mai bine organizată comunitate ortodoxă (aproximativ 27 000 
de persoane). În țară au fost înfi ințate aproximativ douăspre-
zece parohii, deservite de preoți, precum părintele Emilianos 
Timiadis (viitorul mitropolit și reprezentant al Patriarhiei de 
Constantinopol în Consiliul Mondial al Bisericilor din Gene-
va) și părintele Pantelimon Kontoyiannis. În 1969, Patriarhia 
de Constantinopol a înfi ințat propria arhiepiscopie, Mitropo-
lia Belgiei și exarhatul Olandei și Luxemburgului și l-a numit 
pe Preasfi nțitul Emilianos (Zacharopoulos) ca primul mitro-
polit. În 1974, Preasfi nțitul Pantelimon (Kontoyiannis) a de-
venit vicarul său, iar în 1983 l-a urmat în scaun.

Printre schimbările care au avut loc de-a lungul anilor s-a 
numărat sosirea unor noi personalități, precum Preasfi nțitul 
Pavel (Golychev) (1914-1979): el a fost la început preot în 
Belgia, apoi a devenit episcop în URSS, iar mai târziu, în 1976, 
s-a reîntors la Bruxelles; și mai ales arhiepiscopul Vasile (Kri-
vochéine) (1900-1985), un călugăr de la Muntele Athos și un 
erudit teolog care în 1960 l-a succedat pe arhiepiscopul Ale-
xandru (mitropolit începând cu 1959). Un specialist în scri-
erile Părinților Bisericii, arhiepiscopul Vasile nu a ezitat să 
intervină în aspectele care vizau ceea ce se întâmpla cu ade-
vărat în Biserica Rusă din Uniunea Sovietică.

Creșterea numărului de ortodocși din Belgia, sosirea unor 
noi personalități și ivirea unei atmosfere ecumenice a atras 
atenția autorităților locale. Unele biserici catolice au fost îm-
prumutate sau vândute ortodocșilor, cum ar fi  cea de pe Bu-
levardul Stalingrad (în apropiere de Gara Bruxelles-Sud), 
care a devenit catedrala greacă din Belgia.

Încetul cu încetul, a fost necesar pentru copiii emi-
granților sau pentru occidentalii deveniți ortodocși să tră-
iască ortodoxia în limbile locale. Acest lucru a fost bine 
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înțeles de către unii episcopi, precum arhiepiscopul Vasile 
(Krivochéine) de Bruxelles și arhiepiscopul Gheorghe (Ta-
rassov) de Paris (Rue Daru). În anii 1960-1970 au fost pu-
se bazele comunităților vorbitoare de limbă franceză și 
olandeză, după o încercare nereușită între 1935 și 1940. 
Apoi au început să funcționeze comunitățile de limbă fran-
ceză și olandeză: la Bruxelles, parohia Acoperământului 
Maicii Domnului (părintele Joseph Lamine) și a Sfi ntei 
Treimi și a Sfi nților Cosma și Damian (părinții Pierre Stru-
ve și Marc Nicaise); iar în Ghent, cea a Sfântului Andrei 
(părintele Ignatie Peckstadt).

Din acel moment, ortodocșii au devenit mai bine integrați 
în societatea belgiană, mai ales după Conciliul Vatican II 
(1962-1965). De atunci, au loc diferite activități (conferințe, 
congrese, retrageri și weekend-uri de refl ecție, grupuri de ti-
neret, sesiuni de pictare de icoane etc). Se observă un anumit 
interes față de Bisericile Ortodoxe atunci când patriarhii 
ortodocși vizitează țara, de exemplu, atunci când a venit pa-
triarhul Justinian al României, în 1972, sau patriarhul Barto-
lomeu al Constantinopolului, în 1993, 1994 și 1996.

În ceea ce privește autoritățile belgiene, ele și-au arătat 
bunăvoința față de ortodocși, atunci când, în 1980, regele 
Baudouin a vizitat parohia ortodoxă din Ghent și mai ales 
atunci când, în 1985, ortodoxia a fost recunoscută ca religie 
ofi cială în Belgia (iar în 1998 și în Luxemburg). Mulțumită 
acestei recunoașteri și a lucrării unor persoane, Biserica Or-
todoxă a devenit o realitate vie în scena bisericească a Belgi-
ei și a Luxemburgului de astăzi.

Situația actuală

Astăzi, în Belgia, există între 70 000 și 80 000 de creștini 
ortodocși. În Luxemburg, există cam o mie de credincioși. 
Cele aproximativ 45 de lăcașuri de cult sunt deservite de 4 
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episcopi care trăiesc în țară, 52 de preoți și 10 diaconi ai di-
feritelor jurisdicții.

Arhiepiscopia (sau Mitropolia) Belgiei și exarhatul Olandei 
și al Luxemburgului (Episcopia greacă a Patriarhiei de Con-
stantinopol, cu sediul la Bruxelles) are 23 parohii în Belgia și 3 
în Luxemburg (una greacă, una bulgară și una română). Arhi-
episcopia este condusă de mitropolitul Pantelimon (Konto-
yiannis), care este ajutat de doi episcopi vicari, Maxim (Masti-
chis) și Atenagora (Peckstadt). În calitate de exarh al Patriarhiei 
de Constantinopol pentru Benelux (Belgia, Luxemburg și Țările 
de Jos), el este considerat ca fi ind „primul” episcop ortodox din 
cele trei țări, reprezentând, de asemenea, Biserica Ortodoxă (toa-
te jurisdicțiile) în fața autorităților din Belgia și Luxemburg.

Comunitatea elenă din cadrul parohiilor grecești din aceas-
tă eparhie își păstrează identitatea lingvistică și culturală; 
episcopia cuprinde și unele parohii „occidentale” care slujesc 
în limbile locale: în Courtrai, Bruges, Bruxelles și Ghent, un-
de s-a construit recent o biserică în stil ortodox cu o cupolă 
(2001). Episcopul Atenagora Peckstadt (fi ul părintelui Igna-
tie) este responsabil pentru aceste comunități. Un experiment 
interesant are loc în parohia greacă din Peronnes (Binche), 
de traducere a tradiției și a cântării bizantine în limba fran-
ceză. Pentru câțiva ani, în Bruxelles, a funcționat o parohie 
georgiană, afi liată acestei eparhii.

Vrednic de menționat este faptul că această eparhie are un 
centru de formare teologică, înfi ințat în 1997 de către părin-
tele Dominique Verbeke și afl at în legătură cu Institutul Te-
ologic Ortodox „Sfântul Serghie” din Paris. Episcopia ela-
borează programele de predare a religiei ortodoxe în școlile 
publice din Belgia. Eparhia asigură, de asemenea, o prezență 
ortodoxă pentru media belgiană și capelani ortodocși în spi-
talele, închisorile și aeroporturile țării.

Eparhia belgiană a Patriarhiei Moscovei (Arhiepiscopia 
de Bruxelles și Belgia, cu sediul la Bruxelles) are 11 comunități, 
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inclusiv o mănăstire în Pervijze (lângă Dixmude, în partea 
belgiană) din 1976, și, începând cu anul 2000, o mică mănăs-
tire de maici în Trazegnies (lângă Charleroi). Din 1987, epar-
hia este condusă de arhiepiscopul Simon (Ichounine), care 
este, temporar, responsabil și pentru Olanda. Aceste parohii 
includ vechi emigranți ruși sau descendenții acestora, noi 
emigranți, precum și belgieni și alți occidentali. Slujbele și 
liturghiile sunt săvârșite în slavonă, franceză sau olandeză, 
în funcție de comunitate.

În contextul reprezentării ei în cadrul instituțiilor euro-
pene, Patriarhia Moscovei a deschis în 2002, la Bruxelles, o 
biserică afl ată sub directa administrare a patriarhului. În 
același an a fost vizitată de către Regina Paola.

Arhiepiscopia Bisericilor Ortodoxe Ruse din Europa Oc-
cidentală (Patriarhia de Constantinopol, Rue Daru), care până 
în 2003 a fost condusă de arhiepiscopul Serghie (Konovaloff ) 
(1941-2003), cuprinde 4 parohii, care se afl ă în nordul Franței, 
împreună cu sediul protopopiatului; protopop este părintele 
Guy Fontaine din Liège. Slujbele sunt săvârșite în slavonă, fran-
ceză și olandeză, în funcție de circumstanțe. Când a fost ales 
arhiepiscop de Paris (Rue Daru), arhiepiscopul Serghie (Ko-
novaloff ), fost preot în Bruxelles, obișnuia să se întoarcă în 
mod regulat și să viziteze aceste comunități. Succesorul lui, 
arhiepiscopul Gabriel (De Vylder), este și el belgian, însă a tră-
it o lungă perioadă de timp în Olanda. Până la alegerea sa a 
slujit în parohia din Liège și a fost responsabil de vicariatul ar-
hiepiscopiei Benelux.

Două parohii, una în Bruxelles, iar cealaltă în Luxemburg 
(o biserică cu aspect ortodox, cu o cupolă, construită de pă-
rintele Serge Poukh), se afl ă sub Biserica Ortodoxă Rusă din 
afara Rusiei (ROCOR). Acolo se găsesc vechi credincioși ruși 
precum și noi credincioși de diferite origini. Aceste parohii 
se afl ă sub episcopul Agapit (Gorachenko), care locuiește în 
Germania.
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Aceste comunități grecești și rusești adună laolaltă credincioși 
care s-au integrat în realitatea occidentală și care au învățat să 
folosească diferite limbi în timpul slujirilor, precum și să țină 
cont de mediul în care trăiesc. Cu toate acestea, noul mare val 
de emigranți din Europa de Est ar putea schimba această situație.

Trebuie să amintim și de existența a trei comunități ro-
mânești (la Bruxelles, Antwerp și Liège), a unei parohii bul-
gare și a unei parohii sârbe (ambele în Bruxelles), care aparțin 
de Bisericile lor de acasă, prin eparhiile din Europa Occiden-
tală, ale căror sedii se găsesc în afara Belgiei.

Există, de asemenea, trei parohii sub Biserica Ucraineană 
în Exil. În Genk (Limburg) a fost construită o frumoasă bi-
serică în stil baroc ucrainean. Patriarhia de Constantinopol 
a primit aceste comunități în 1990; ele par a rămâne izolate 
față de celelalte comunități ortodoxe din Belgia.

În ansamblu, chiar dacă în Belgia nu există niciun organ 
episcopal ortodox de coordonare, relațiile dintre comunitățile 
ortodoxe sunt frățești. Una dintre manifestările lor comune 
este slujirea din Duminica Ortodoxiei, care reunește, în fi e-
care an, reprezentanții tuturor jurisdicțiilor din Bruxelles.

Alte semne de colaborare panortodoxă pot fi  văzute prin 
intermediul unor organizații (cum ar fi  Asociația Ortodoxă 
din Bruxelles sau mișcarea locală a tineretului ortodox, lega-
tă de Syndesmos), în care colaborează ortodocși din diferite 
jurisdicții. Există, de asemenea, alte evenimente organizate 
în comun, cum ar fi  congresele ortodoxe organizate de Aso-
ciația Ortodoxă din Belgia (la Bruges-Maele în 1972, la Na-
toye în 1977 și la Blankenberge în 2000); precum și Con-
gresele Asociației Ortodoxe din Europa Occidentală (la Gent, 
în 1983 și la Blankenberge în 1993 și 2005). Unele parohii 
publică o revistă. De asemenea, unele cărți și recenzii sunt 
publicate împreună de către ortodocșii din Belgia.

Există și relații ecumenice: unii ortodocși participă în di-
ferite asociații ecumenice (ACAT, adică „Acțiunea Creștinilor 
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pentru Abolirea Torturii”, „Pax Christi”) și în instituțiile ofi -
ciale. Se poate spune că prezența ortodoxă în cercurile ecu-
menice din Belgia ar putea fi  mai puternică, chiar dacă orto-
docșii sunt o minoritate în această țară.

Unii ortodocși au legături strânse cu comunitățile catoli-
ce de rit răsăritean, de exemplu cu parohia Sfântului Ioan 
Botezătorul sau a Arătării Domnului din Bruxelles sau cu 
Mănăstirea Chevetogne.

Nu putem să nu amintim despre faptul că unele Biserici Or-
todoxe au propriii lor reprezentanți în cadrul instituțiilor europe-
ne de la Bruxelles. Patriarhia de Constantinopol a pus bazele 
primei reprezentări în 1995, urmată de Bisericile din Grecia, Ru-
sia și România. S-ar putea ca și alte Biserici să le urmeze exemplul.

Această panoramă a ortodoxiei din Belgia și Luxemburg 
nu ar fi  completă dacă nu am vorbi despre situația juridică. 
În 1985, Biserica Ortodoxă a fost recunoscută ofi cial de că-
tre statul belgian ca denominație, precum cea catolică, pro-
testantă și anglicană, religia mozaică și islamul. Această 
recunoaștere legală, completată prin decretele din 1988, le 
oferă drepturi ortodocșilor din Belgia, dar în același timp 
le impune și îndatoriri. O recunoaștere similară a avut loc 
în 1998, în Marele Ducat al Luxemburgului. Drepturile sunt 
legate de posibilitatea salarizării preoților din unele parohii, 
precum și a implicării în media (cu programe ortodoxe la 
radio și televiziune), în spitale și închisori; alături de alte 
confesiuni și religii (catolică, protestantă, anglicană, moza-
ică și islamică), ortodocșii pot organiza cursuri de religie 
ortodoxă în școlile publice (din 1988-1989 în Flandra, iar 
din 1997 în regiunea francofonă a țării). Obligațiile impuse 
implică nu numai respectarea condițiilor de aplicare a aces-
tor dispoziții, ci și înțelegerea că actele comunității ortodo-
xe au, de acum încolo, un ecou în societatea belgiană.

La fel ca în cazul tuturor comunităților creștine, viitorul 
Bisericii Ortodoxe din Belgia și Luxemburg se afl ă în mâini-
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le lui Dumnezeu. Dintr-un punct de vedere omenesc, unii 
și-ar putea dori ca ortodocșii să meargă înspre o tot mai adân-
că înrădăcinare în țara în care trăiesc, rămânând totuși alipiți 
de ortodoxia tradițională și universală. Ortodocșii, în pofi da 
diferitelor lor origini, sunt legați prin unitatea credinței și a 
tainelor. În viitor, aceștia ar trebui să-și întărească propria lor 
mărturie comună, fără a uita că se afl ă în Europa Occiden-
tală, pe un vechi pământ creștin. Aceștia trebuie să devină 
conștienți, împreună cu ceilalți creștini, de realitățile lumii 
contemporane; împreună, ei sunt responsabili de a fi  martori 
vii ai Evangheliei.
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Biserica Ortodoxă din Olanda

Prof. Joost van Rossum (cu colaborarea 
părintelui Th eodore van der Voort și a surorii Martha)

Începuturile

Prima parohie ortodoxă din Olanda a fost fondată în 
Amsterdam între 1763 și 1766, de către comercianți 
și marinari greci. Nu numai grecii participau la sluj-

be, dar și rușii. Parohia a fost deservită doar de preoți greci 
până în prima jumătate a secolului al XIX-lea. După 1852 
toți preoții parohiei erau ruși. Biserica era închinată Sfi ntei 
Ecaterina și se găsea într-o mansardă a unei case din Am-
sterdam, pe Oude Zijds Voorburgwal.

La începutul secolului al XIX-lea, o prințesă din Rusia, Anna 
Pavlovna, care era căsătorită cu regele olandez William al II-lea, 
a construit o capelă. Era o capelă privată, situată în palatul ei 
din Haga, cu hramul Sfânta Maria Magdalena. Pentru a săvârși 
slujbele, au fost trimiși din Rusia un preot și câțiva cântăreți. 
După moartea regelui William în 1849, Regina Anna Pavlovna 
s-a retras în satul Soestdijk, în partea centrală a țării, unde a 
fost construită o altă capelă ortodoxă. Regina a acordat, de ase-
menea, sprijin fi nanciar parohiei din Amsterdam și a onorat-o 
cu prezența de câteva ori. Anul morții ei, 1865, a marcat pen-
tru acele timpuri sfârșitul existenței Bisericii Ortodoxe din 
Olanda, întrucât, după foarte scurt timp, parohia din Amster-
dam, care avea doar foarte puțini enoriași, a fost și ea închisă. 
Sosirea emigranților ruși de după Revoluția rusă din 1917 mar-
chează începutul unei noi ere în istoria Bisericii Ortodoxe din 
Olanda, cu înfi ințarea unei parohii la Haga în 1922.
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Spre o „ortodoxie olandeză”

În perioada următoare celui de-al doilea război mondial 
(1939-1945), ortodoxia a devenit tot mai cunoscută. Pot fi  
invocate mai multe motive care stau la baza acestui fenomen. 
De exemplu, publicarea de cărți despre ortodoxie, cum ar fi  
cele scrise în 1937 și 1940 de către o personalitate carismati-
că, un catolic, Dr. Pjotr Hendrix (d. 1979): Creștinătatea Ru-
să și Frumusețea Paștilor. Înainte de a deveni profesor de 
studii bizantine la Universitatea din Leyden, acesta a predat 
într-un liceu. Cele două cărți sunt o mărturie vie a ceea ce a 
văzut în timpul călătoriilor sale în Uniunea Sovietică. Acolo, 
el i-a întâlnit și pe unii înalți demnitari ai Bisericii Ruse, pre-
cum mitropolitul Serghie al Moscovei. În 1947 a fost publi-
cată o altă carte scrisă de un teolog protestant, pastorul Fetter, 
Rușii și Biserica lor. În unele cercuri, aceste scrieri au contri-
buit la o mai bună înțelegere a ortodoxiei.

Lucrarea săvârșită în unele parohii catolice de rit bizantin 
(numite „uniate”, fi ind atașate de Biserica Catolică), care erau 
localizate în mai multe orașe mari ale țării, a însemnat, de 
multe ori, o primă introducere în ortodoxie; ei respectau cu 
sfi nțenie modul ortodox de a se ruga după rânduiala slavonă 
sau tipicul. Acest lucru a constituit o puternică atracție asu-
pra celor interesați de ortodoxie și, de asemenea, a contribu-
it în mare măsură la convertirea unor persoane. Dintre ei, 
unii au intrat în rândurile clericilor și ale monahilor. De fapt, 
primirea în Biserica Ortodoxă în anii 1940 a doi tineri călu-
gări benedictini care au devenit preoți: Jakob Akkersdijk în 
1946 și Adriaan Korporaal în 1952, a marcat începutul unei 
ortodoxii „olandeze”. Ei au fost povățuiți în alegerea lor de 
către părintele Dionisie (Loukine), un rus care și-a început 
activitatea de preot în parohia din Haga, unde a sosit în 1936. 
El a fost un tânăr absolvent al Institutului Teologic „Sfântul 
Serghie” din Paris. A învățat repede limba olandeză. A fost 
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adevăratul pionier al ortodoxiei olandeze, mai ales atunci 
când a început să slujească unele părți ale Sfi ntei Liturghii în 
limba olandeză. În 1947 a reușit să publice o carte despre Bi-
serica Ortodoxă: Ortodoxia Rusă, fi ind de fapt o serie de 
conferințe pe care le-a susținut în Țările de Jos la începutul 
anilor 1940. Această carte a avut și ea un oarecare impact.

Apoi, numărul de ortodocși a început să crească, nu nu-
mai pentru că existau unii olandezi care s-au convertit la 
ortodoxie, ci și pentru că după al doilea război mondial 
(1939-1945), un nou val de emigranți ruși a ajuns în Țările 
de Jos.

Printre primele parohii în care s-a folosit limba olandeză 
trebuie să o amintim pe cea din orașul universitar Gronin-
gen, fondată în 1961 de către părintele Johannes (Jan) Have-
man, un olandez convertit la ortodoxie, care preda sociologie 
la universitate.

Traducerea tuturor cărților liturgice în olandeză, din tex-
tele grecești originale, a durat mai mulți ani și a fost realiza-
tă, în principal, de către părintele Adriaan Korporaal. Acest 
lucru a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea liturgică a 
tuturor parohiilor și a comunităților monahale, care erau de-
ja înfi ințate în Olanda și Belgia.

În anul 2005, numărul total al ortodocșilor din Olanda a 
fost estimat la aproximativ 20 000, iar cel mai mare număr 
de parohii sunt sub Patriarhia de Constantinopol. Parohiile 
„rusești” de sub Arhiepiscopia Bisericilor Ortodoxe Ruse din 
Europa Occidentală (Rue Daru, Paris) se afl ă sub Patriarhia 
de Constantinopol, la fel ca parohiile grecești (sub mitropo-
litul grec cu reședința la Bruxelles). Există mai multe parohii 
sub Patriarhia Moscovei, care, de la moartea arhiepiscopului 
Jakob (Akkersdijk), un olandez convertit (1914-1991), se afl ă 
temporar sub arhiepiscopul Simon din Bruxelles. Există și 
parohii sub alte jurisdicții. Unele parohii se afl ă sub Biserica 
Ortodoxă Rusă din afara Rusiei (ROCOR).
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În continuare, va fi  prezentată istoria fi ecărei parohii or-
todoxe din Olanda.

Parohiile de tradiție rusă

În Haga, parohia fondată de emigranții ruși în 1922, și ea 
închinată Sfi ntei Maria Magdalena, se găsea într-o casă pe 
Sweelinckstraat 54. Aceasta servește până astăzi drept casă pa-
rohială. Primul preot a fost părintele Alexis Rozanov. Urmașul 
lui a fost ieromonahul Dionisie (Loukine). Cu ajutorul unui 
comitet de prieteni olandezi a fost cumpărată o casă nelocui-
tă pe Obrechtstraat 9, la celălalt capăt al grădinii casei parohi-
ale; aceasta a fost transformată într-o biserică ortodoxă, care 
a fost sfi nțită în 1937 de către mitropolitul Evloghie de la Paris 
(Rue Daru, Patriarhia de Constantinopol).

Părintele Dionisie și parohia au decis să se alăture Patri-
arhiei Moscovei, urmând exemplul mitropolitului Evloghie 
de la Paris (d. 1946), care a luat această hotărâre la sfârșitul 
vieții sale, în 1945. Cu toate acestea, un număr important de 
emigranți ruși din Olanda nu au fost de acord cu această ale-
gere și s-au alăturat Bisericii Ruse din afara Rusiei. Ei au 
înfi ințat unele parohii în Amsterdam și Arnhem, care încă 
mai există. Din anul 2001, parohia din Haga este folosită de 
bulgari și se afl ă sub Biserica Bulgariei, care nu este în comu-
niune cu Patriarhia ofi cială a Bulgariei.

După ce în 1951 părintele Dionisie a plecat de la Haga cu 
scopul de a-și continua activitatea în Rotterdam, parohia a fost 
deservită de alți preoți: în anii 1950 de către părintele Irineu 
Souzomil, în anii 1960 de către părintele Vladimir Gousseff , 
iar din 1968 până în 1971 de către părintele Nicolae Ozoline, 
un tânăr absolvent al Institutului Teologic „Sfântul Serghie” 
din Paris. El a fost urmat de părintele Benjamin Dergatsch 
(până în 1982) și arhimandritul Nikon Yakimov (din 1982 pâ-
nă astăzi).
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În Rotterdam, în 1950, părintele Dionysios a fondat o pa-
rohie localizată la început într-o ambarcațiune, care servea și 
drept casă parohială. În 1958 a fost găsită o nouă locație într-o 
casă particulară (Persijnstraat nr. 16), iar acolo, în 1959, a fost 
sfi nțită o capelă închinată Maicii Domnului „Grabnic Ascul-
tătoarea” (Skoroposlushnitsa). Ambarcațiunea a fost folosită 
ulterior de către parohia din Haarlem, însă doar pentru o pe-
rioadă scurtă de timp. Noua capelă a primit numele de Sko-
roposlushnitsa întrucât părintele Dionisie a ajutat la rezistența 
olandeză în timpul celui de-al doilea război mondial, iar du-
pă o percheziție dureroasă a casei sale de către SS a făgăduit 
să închine acelui nume prima biserică ortodoxă din Olanda 
care va fi  înfi ințată după război. Părintele Dionisie a fost hi-
rotonit episcop în 1966; s-a retras în 1972 și a murit în 1976.

În altă parte din Rotterdam a fost construită, pe de-a-ntre-
gul în stil rusesc, o nouă biserică închinată Sfântului Alexan-
dru Nevski; sfi nțirea ei s-a făcut de către mitropolitul Chiril 
de Smolensk în 2004. Din 1990, preot este părintele Grigorie 
Krasnotsvetov. Slujbele se săvârșesc în slavonă.

Înainte de a deveni călugări și preoți, părinții Adriaan 
Korporaal și Jakob Akkersdijk au fost membri ai parohiei 
părintelui Dionisie din Haga. În timpul războiului, aceștia au 
fondat un schit în provincia Limburg. În anul 1948 au pus 
bazele unei parohii ortodoxe „olandeze” în Haga, închinate 
Sfântului Ioan Botezătorul; iar în 1954, unei mănăstiri cu 
același sfânt ocrotitor, de asemenea, în Haga. În urma unei 
întâlniri personale în 1953 cu arhiepiscopul de San Francis-
co, Ioan Maximovici, al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara 
Rusiei, care locuia pe atunci în Europa, vizitând de mai mul-
te ori noile întemeieri și devenind părintele duhovnicesc atât 
al părintelui Jakob și cât și al părintelui Adriaan, comunitatea 
a ajuns sub această jurisdicție în 1954.

În această mănăstire și parohie, limba liturgică era, și în-
că mai este, doar olandeza.
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În anul 1965, părintele Jakob a fost hirotonit episcop de 
Olanda în catedrala Rusă Sfântul Iov de la Bruxelles, de către 
mitropolitul Filaret de New York (Biserica Ortodoxă Rusă 
din afara Rusiei). Cu toate acestea, mai târziu, în 1972, după 
retragerea episcopului Dionisie, parohia și mănăstirea au re-
venit la Patriarhia Moscovei, iar episcopul Jakob a fost numit 
arhiepiscop în 1979. El s-a retras în 1988 și a murit în 1991. 
Părintele Adriaan a murit în 2002. De atunci încoace, preot 
este părintele Boris Chapchal.

Pe lângă bisericile din Haga, Rotterdam și Groningen, în 
1974 a fost fondată și o altă parohie în Amsterdam, sub Patri-
arhia Moscovei, de către Alexis Voogd, lector de limba rusă 
la Universitatea din Amsterdam. El a fost primit la ortodoxie 
în 1967 de către mitropolitul Antonie (Bloom) de Suroj al Pa-
triarhiei Moscovei din Londra. La început a slujit în calitate 
de citeț și dirijor de cor în biserica Sfânta Maria Magdalena 
din Haga. Mai apoi, acesta a simțit că ar fi  nevoie de o parohie 
în Amsterdam, capitala Olandei. Alexis Voogd (d. 2002) a fost 
hirotonit diacon în 1974 și preot în 1978, de către mitropoli-
tul Antonie de Suroj. La început, pentru o vreme, slujbele din 
Amsterdam erau săvârșite în mai multe biserici catolice, ală-
turi de comunitatea ortodoxă sârbă (1975-1980); apoi, în 1995, 
a fost cumpărată o veche biserică protestantă și transformată 
într-un lăcaș ortodox cu hramul Sfântul Nicolae, Făcătorul de 
minuni.

Ginerele părintelui Alexis, părintele Serghei Ovsiannikov, 
absolvent al Academiei Teologice din Sankt-Petersburg, l-a 
urmat în calitate de păstor al parohiei. În 2005, această co-
munitate a cumpărat o mănăstire catolică (Tichelkerk) din 
mijlocul orașului pentru a o transforma în biserică ortodoxă. 
Limbile liturgice sunt slavona și olandeza.

În Groningen, bazele comunității ortodoxe au fost puse 
de către părintele Jan Haveman. În 1961 a fost hirotonit pre-
ot în cadrul Patriarhiei Moscovei din Haga de către mitropo-
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litul Nicolae (Eremine). Părintele Jan a început să săvârșească 
slujbele în limba olandeză în această parohie din Groningen, 
închinată Schimbării la Față. La scurt timp, unii studenți au 
început să frecventeze slujbele și s-au alăturat corului. Mai 
mulți dintre ei au devenit ortodocși. După retragerea din 1972, 
părintele Jan s-a mutat la Maastricht, unde a început o altă 
parohie (vezi Maastricht).

Începând cu 1970, parohia Schimbării la Față săvârșea sluj-
bele într-o capelă catolică dintr-un cimitir. În 1988, parohia a 
achiziționat un depozit vechi care a fost transformat într-o bi-
serică cu două apartamente. Biserica a fost sfi nțită de către ar-
hiepiscopul Simon din Bruxelles (Patriarhia Moscovei) în anul 
1993, în a doua zi de Crăciun. Din anul 1990, parohia este de-
servită de ieromonahul Onufrie, iar din 1998, și de către iero-
monahul Yewsevy (Eusebiu) (vezi mănăstirea din Himmelum).

În Maastricht, părintele Jan Haveman (vezi Groningen) a 
început slujirea în 1972, înainte de a trece sub jurisdicția Rue 
Daru în 1974. Sănătatea fi indu-i fragilă, avea nevoie de ajutor 
la altar, iar un tânăr pictor de icoane din zonă, Paul Hommes, 
a fost hirotonit diacon în catedrala Sfântul Alexandru Nevski 
din Paris, Rue Daru, de către arhiepiscopul Gheorghe (Ta-
rassov). Atunci când starea de sănătate i s-a deteriorat, în 1977, 
protopopul Arhiepiscopiei Ruse din Europa Occidentală, pă-
rintele Marc Nicaise, cu acceptul arhiepiscopului Gheorghe, 
l-a desemnat pe preotul nou-hirotonit, părintele Guido De 
Vylder, pentru a-l ajuta pe părintele Jan. La acea vreme, arhi-
episcopul Gheorghe a recunoscut comunitatea și a dat bine-
cuvântare pentru noua parohie. Părintele Jan s-a mutat în 
Belgia, unde a murit în 1993.

S-a cumpărat un fost magazin din centrul Maastrichtului 
care a necesitat foarte multă muncă pentru a fi  transformat 
într-un lăcaș de cult; noua biserică a fost sfi nțită în 1985 de 
către arhiepiscopul Gheorghe (Wagner) (Rue Daru). Slujbe-
le sunt săvârșite în limba olandeză.
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Din reședința sa de la Maastricht, părintele Guido a ajutat 
la înfi ințarea de parohii în Deventer, Breda și Kollumerpomp. 
În 1992 a fost numit preot al vechii parohii ruse Sfântul Ale-
xandru Nevski din Liège (Belgia) și, după ce a depus voturi-
le monahale și a primit numele de Gabriel, a devenit protopop 
al parohiilor de sub Rue Daru, din Olanda, Belgia, Germania 
de Vest și nordul Franței. În Maastricht, a fost succedat de 
părintele Lambert van Dinteren. Din 2004, parohia este de-
servită de părintele Th eodore van der Voort.

În anul 2001, arhimandritul Gabriel a devenit episcop vi-
car al arhiepiscopului Serghie (Konovaloff ) (Rue Daru). Du-
pă moartea acestuia din urmă, în 2003, episcopul Gabriel a 
fost ales arhiepiscop al Bisericilor ortodoxe ruse din Europa 
Occidentală și exarh al Patriarhiei Ecumenice (Rue Daru) de 
la Paris.

În Deventer, încă din 1950, un mic grup de familii rusești 
care trăiau în împrejurimi se adunau în mod regulat pentru 
a sluji liturghia. Inițial, afl ându-se sub jurisdicția Bisericii 
Ruse din afara Rusiei, după un confl ict cu preotul slujitor, 
această comunitate a fost deservită de către unii preoți olan-
dezi din diferite jurisdicții. Părintele Stephan Bakker (vezi 
Amersfoort) și, mai târziu, părintele Guido De Vylder (vezi 
Maastricht) vizitau parohia în mod frecvent. În 1983, paro-
hia a trecut sub jurisdicția Rue Daru. Slujbele aveau loc într-un 
turn medieval, iar din 1984, în capela unui vechi azil. Paro-
hia a devenit cu adevărat organizată doar odată cu sosirea 
părintelui Th eodore van der Voort, în 1984. În anul 1999, 
parohia a reușit să achiziționeze un fost magazin din centrul 
vechi al orașului pe care l-au schimbat într-o frumoasă ca-
pelă, sfi nțită în 2001 de către arhiepiscopul Serghie și episco-
pul Gabriel (Rue Daru). Slujbele sunt ținute în olandeză și, 
parțial, în slavonă.

Unii ortodocși au simțit nevoia de a avea o biserică orto-
doxă în zona de sud-vest a Olandei. Odată cu venirea unor 
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preoți vorbitori de olandeză, în 1980, a început să se forme-
ze o comunitate în Breda. Pentru câțiva ani, părintele Guido 
obișnuia să vină de la Maastricht în fi ecare lună pentru a slu-
ji liturghia. Odată ce s-a găsit un preot stabil, parohia a înce-
put să crească. Aceasta face parte din jurisdicția Rue Daru. 
Din 1985 au început să fi e ținute slujbe regulate, iar după o 
perioadă de slujiri în diferite capele catolice, în anul 1988 li-
turghia era săvârșită în mod regulat în capela unei mănăstiri 
catolice de maici. În 1990, parohia a primit statutul ei cano-
nic, iar părintele Martin Erlings a devenit primul ei paroh. 
Începând cu anul 1992 parohia și-a găsit un alt loc, capela 
cimitirului polonez. După ce în 2003 părintele Martin a mu-
rit, în același an diaconul parohiei, părintele Lucas Gabriels, 
a fost hirotonit preot, astfel încât viața parohială să poată 
continua. Slujbele sunt ținute în limba olandeză.

În Kollumerpomp, parohia Sfântului Pantelimon a prins 
viață după cum se arată în continuare. La începutul anilor 
1980, un mic grup de ortodocși din provincia nordică Frysland 
și-au întemeiat propriul loc de închinare. Slujbele au început 
într-o capelă, proprietatea privată a unei familii ortodoxe, în 
câte o sâmbătă din fi ecare lună. Timp de mai mulți ani, până 
la numirea lui ca arhiepiscop în 2003, părintele Guido venea 
de la Maastricht pentru a sluji liturghia. Comunitatea se afl ă 
sub jurisdicția Rue Daru. Limbile liturgice sunt olandeza și 
friziana, care nu este un dialect, ci o limbă ofi cială. Din 2004, 
părintele Th eodore van der Voort este responsabil pentru 
această comunitate. Din 2003 este, de asemenea, protopopul 
parohiilor din Olanda și Flandra de sub Rue Daru.

În Amersfoort, parohia închinată Sfântului Corneliu Sutașul 
(„Sotnik”) a fost fondată în 1983 de către părintele Stephan 
Bakker, care fusese hirotonit în 1975 de către arhiepiscopul 
Jakob de la Haga. Inițial, parohia s-a afl at sub jurisdicția Pa-
triarhiei Moscovei, dar, din 1987, este sub Patriarhia de Con-
stantinopol. Limba liturgică este olandeza.
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În Eindhoven, în anul 1991, a fost înfi ințată o parohie în-
chinată Sfântului Nectarie de Eghina, afl ată sub Patriarhia de 
Constantinopol. Parohul este părintele Silouan Osseel. Sluj-
bele sunt săvârșite în limba olandeză.

Parohiile ortodoxe grecești

În 1947, comunitatea greacă din Rotterdam a hotărât să or-
ganizeze o parohie ortodoxă greacă în acest oraș și important 
port maritim. Piatra de temelie a fost pusă în 1954. Biserica, 
în stil bizantin, cu hramul Sfântului Nicolae Făcătorul de mi-
nuni, a fost sfi nțită în anul 1957. În Utrecht a fost înfi ințată, în 
1976, o altă parohie ortodoxă greacă, cu hramul Bunei Vestiri.

Cei doi preoți greci care au reședința în Olanda slujesc 
atât în Amsterdam, Groningen, Gorinchem, Nijmegen, cât 
și în Wageningen: în aceste orașe nu dispun de biserici pro-
prii, însă se bucură de ospitalitate în cadrul bisericilor cato-
lice. Slujbele se reduc la o sâmbătă din fi ecare lună. Limba 
liturgică este greaca.

Alte jurisdicții

Încă din anii 1980 au fost înfi ințate parohii care aparțin și 
altor jurisdicții. În general, acestea nu dețin o biserică, iar 
slujbele sunt ofi ciate o dată pe lună.

Biserica Sârbă este reprezentată în Amsterdam, Culem-
borg, Ede, Emmer-Compascuum, Nijmegen, Rotterdam și 
Utrecht; Biserica Bulgară în Haga; iar Biserica Română în 
Haarlem și în Schiedam. Acestea sunt biserici „etnice”; limba 
lor liturgică este stabilită în funcție de jurisdicția respectivă.

Mănăstirile

În Olanda au fost înfi ințate mai multe mănăstiri, printre 
care Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Haga (Patri-
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arhia Moscovei), fondată în 1954 de către părinții Adriaan 
Korporaal și Jakob Akkersdijk, care a fost locuită la început 
atât de călugări, cât și de maici, iar după moartea părintelui 
Adriaan din 2002, numai de maici.

În Sint-Hubert, în provincia Nord-Brabant, a fost fondată 
o mănăstire în 1972 de către Pachom (van Neerven), care a 
viețuit câțiva ani în Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul 
din Haga. El a reușit să cumpere o mică fermă și să o trans-
forme într-o mănăstire, închinată proorocului Ilie. În anul 
1974 a fost tuns călugăr de către arhiepiscopul Gheorghe (Ta-
rassov) și a fost hirotonit preot în catedrala Sfântul Alexan-
dru Nevski (Rue Daru) din Paris. Personalitatea carismatică 
a părintelui Pachom a atras oameni din toată Olanda și, foar-
te curând, acolo s-a înfi ințat o parohie. Părintele Pachom, 
fost jurnalist, este un predicator dăruit. Unii enoriași au luat 
inițiativa de a publica predicile sale, în 1999, sub titlul Din 
Cuvântul Vieții. Din păcate, părintele Pachom suferă de o 
formă gravă de diabet zaharat și, în acest moment, el nu mai 
poate sluji. Cu toate acestea, stând în scaunul său cu rotile, el 
încă iubește să predice cu aceeași râvnă în timpul liturghiei. 
De altfel, el își petrece zilele într-un azil din apropiere. Încă 
de la început, mănăstirea s-a afl at sub Arhiepiscopia Rusă din 
Europa Occidentală (Rue Daru). Slujbele sunt săvârșite în 
olandeză, însă, deocamdată, mai rar.

În Asten, în aceeași provincie din Nord-Brabant, a fost 
fondată în anul 1989 o mănăstire ortodoxă de maici, cu hra-
mul Nașterea Maicii Domnului, de către actuala egumenă, 
maica Maria (Hulsker). Maica Maria a petrecut câțiva ani în 
Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Haga și, mai târziu, 
în mai multe mănăstiri din Serbia și Grecia. Mănăstirea din 
Asten se afl ă sub Patriarhia de Constantinopol. Slujbele sunt 
ținute în olandeză, greacă și, ocazional, în engleză. Este o co-
munitate internațională, cu călugărițe care provin din dife-
rite țări. Din 2003, comunitatea are propriul ei preot, Matthew 
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Arnold, un englez căsătorit cu o olandeză, care a fost hiroto-
nit preot de către episcopul Atenagora, un fl amand din Bel-
gia, episcop vicar al mitropolitului ortodox grec de Bruxelles, 
Pantelimon.

O altă mănăstire se găsește în provincia nordică Frysland, 
în satul Himmelum. Aceasta a fost fondată în anul 1999 de că-
tre doi frați care și-au desăvârșit formarea lor monahală în mă-
năstiri ortodoxe din Polonia. În 1990 și 1998 au fost hirotoniți 
ieromonahi, primind numele Onufry și Yevsevy (Eusebiu). O 
fostă biserică protestantă a fost transformată într-o mănăstire 
ortodoxă cu ajutorul unor prieteni și a unor tineri din Polonia. 
Mănăstirea închinată Sfântului Nicolae, Făcătorul de Minuni, 
aparține Patriarhiei Moscovei. Slujbele sunt ținute în olande-
ză, slavonă și friziană.

Asociația ortodoxă a Sfântului Nicolae din Mira

Un reper important în istoria ortodoxiei din Olanda a fost 
constituit de înfi ințarea, în 1980, a Asociației Sfântului Nico-
lae din Mira (Vereniging van Orthodoxen Hl. Nikolaas van My-
ra). Inițiativa a aparținut lui Th eodore van der Voort, absolvent 
al Universității din Groningen, care a urmat apoi studii la Aca-
demia Teologică din Sankt-Petersburg (atunci Leningrad), și 
care a devenit în 1982 preotul parohiei din Haga, iar apoi a 
celei din Deventer.

Modelul asociației a fost preluat din cadrul asociațiilor 
ortodoxe care existau în alte părți din Europa (Fraternité 
Orthodoxe în Franța și Fellowship of Saint John the Baptist în 
Anglia), adaptat, însă, la legile olandeze. Țelul principal este 
de a crea o platformă prin care ortodocșii din toate jurisdicțiile 
din Olanda s-ar putea întâlni. De asemenea, aceasta permite 
ortodocșilor să își facă simțită prezența în Olanda într-un 
mod mai explicit. După ce s-a obținut binecuvântarea din 
partea celor trei ierarhi ortodocși (grec și rus din Rue Daru, 
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sub Patriarhia de Constantinopol, și cel rus din Patriarhia 
Moscovei), ceremonia de deschidere a avut loc la Utrecht, cu 
o conslujire în cadrul unei liturghii arhierești, conduse de 
către arhiepiscopul Jakob (Akkersdijk), pe atunci singurul 
episcop ortodox cu reședința în Olanda. A avut loc în lunea 
de după Rusalii, ziua Sfântului Duh, în 1980. A fost un mo-
ment memorabil, având în vedere istoria complexă a juris-
dicțiilor ortodoxe din Olanda. Unele dintre activitățile co-
mune sunt:   o reuniune anuală care are loc, de obicei, în luna 
iunie, într-una dintre parohii; publicarea unui „Anuar” (Ja-
arboek) care conține, printre altele, articole despre probleme 
teologice și alte aspecte care privesc ortodoxia, a unei „cro-
nici”, precum și a unui raport anual al tuturor parohiilor or-
todoxe din Olanda și o listă detaliată a tuturor parohiilor și 
mănăstirilor ortodoxe din Olanda, cu informații practice 
despre locație, căi de acces și programul slujbelor. Din 1996, 
același tip de informații sunt publicate în Anuarul Bisericilor 
Precalcedoniene (sau Ortodoxe Orientale) din Olanda. De 
asemenea, asociația organizează pe parcursul anului mai mul-
te weekend-uri de studiu, la care sunt invitați vorbitori din 
toată Europa; tabere de vară pentru copii și adolescenți, în 
cooperare cu unii tineri ortodocși belgieni din zona vorbi-
toare de limbă olandeză; organizarea de pelerinaje în Olanda 
și în exterior. Mai mult, asociația reprezintă Bisericile Orto-
doxe din Olanda în Consiliul Național al Bisericilor Olandeze 
și în Consiliul de Legătură dintre Bisericile Olandeze și Stat.
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Messager Orthodoxe 117/118, (1991), pp. 89-91.

- Besse, J., ‘L’Archimandrite Adrien de La Haye’, Le Messager 
Orthodoxe 138, (2003), pp. 85-88.

- David (ierom.), ‘Th e Netherlands’ Orthodox Church’, Th e 
Orthodox Word, (Nașterea Domnului, 1968), pp. 265-266.

- Forest, J., ’A roundabout way of becoming Orthodox : an 
interview with Father Alexis Voogd’, Sourozh, 91, (februa-
rie 2003), pp. 27-39.

- Roessingh, A., ‘Eenstuk geschiedenis ; de Lage Landen en 
de Orthodoxie’, Jaarboek (1982), pp. 86-89 ; (1989), pp. 
103-107.

- Stuit-Groznaiu, A., articol fără titlu (despre parohiile de sub 
jurisdicția Patriarhiei Moscovei), Jaarboek (1981), pp. 19-21.

Adrese și site-uri web

Vezi Anuarul publicat în fi ecare an, care poate fi  obținut 
de la Asociația Ortodoxă a Sfântului Nicolae din Mira, email: 
kerstenelshout@wxs.nl; site web: www.orthodoxekerk.org/
users/vereniging

Profesorul Joost van Rossum este olandez; dânsul predă istoria 
bizantină și istoria Bisericii la Institutul Teologic Ortodox „Sfântul 
Serghie” din Paris.
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Biserica Ortodoxă 
din Danemarca în secolul XX

Pr. Paul Sebbelov

Până la începutul anilor 1920, existența Bisericii Or-
todoxe, credința ortodoxă și viața bisericească or-
todoxă erau practic necunoscute în Danemarca. Iar 

cei care știau ceva despre ortodoxie, o priveau ca pe un lucru 
exotic, găsit în depărtate țări, la mare distanță de obișnuita 
lor viață protestantă luterană din Danemarca.

Cu toate acestea, în 1884, în capitala Copenhaga, era deja 
sfi nțită o catedrală ortodoxă, biserica Sf. Alexandru Nevski. 
Acest lucru a fost înlesnit de relațiile matrimoniale stabilite 
între familiile regale ale Danemarcei și Rusiei, atunci când, 
în anul 1866, prințesa daneză Dagmar se căsătorește cu prințul 
moștenitor rus, viitorul Alexandru al III-lea, iar ea devine 
împărăteasa Maria Fiodorovna. În timpul primelor patru de-
cenii, această „biserică rusească regală” a rămas un domeniu 
închis, fi ind folosită doar când țarul și familia sa vizitau Da-
nemarca.

Totuși, aceste condiții s-au schimbat în mod radical după 
Revoluția rusă din 1917 și sosirea unui val de refugiați ruși 
în Europa Occidentală, inclusiv în Danemarca. Fosta biseri-
că „regală” s-a transformat într-o parohie ortodoxă obișnuită, 
folosită mai ales de emigranții ruși.

Regimul sovietic nou-instituit a încercat să facă tot posi-
bilul pentru a pune mâna pe parohie și pe clădirea bisericii; 
însă, în 1924, o decizie a Curții Supreme din Danemarca a 
asigurat libertatea acestei vulnerabile comunități față de con-
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trolul comunist. Mai apoi, parohia Sf. Alexandru Nevski din 
Copenhaga a fost organizată, la fel ca multe alte parohii rusești 
din Europa, sub omoforul și autoritatea mitropolitului Evlo-
ghie, o administrație care mai târziu avea să devină cunos-
cută îndeobște sub numele de „Jurisdicția din Paris” (Rue 
Daru).

De atunci, parohia ortodoxă rusă din Copenhaga a trăit 
într-o relativă pace pentru următorii patruzeci de ani. Cu 
toate acestea, la mijlocul anilor șaizeci au avut loc turbulențe 
puternice. Membri infl uenți ai parohiei au văzut în schimba-
rea jurisdicției o oportunitate personală. Prin urmare, aceștia 
au luat legătura cu arhiepiscopul Filotei (Narko, 1905-1984) 
din Hamburg, Germania, și l-au rugat să primească Biserica 
Sf. Alexandru Nevski în jurisdicția sa. Arhiepiscopul Filotei 
aparținea de așa-numita Biserică Sinodală sau Biserică Or-
todoxă Rusă din afara Rusiei (ROCOR). Arhiepiscopul Filo-
tei a acceptat invitația și chiar i-a trimis mai multe scrisori 
preotului paroh spunându-i că se poate considera demis din 
funcție și că în curând va fi  înlocuit cu un preot „sinodal”.

Toată această tulburare a activat iarăși autoritățile daneze 
și au urmat alte câteva cazuri în instanță. Rezultatul fi nal a 
fost un verdict din 1974 al Curții Supreme, care arăta că în-
cercarea Bisericii Sinodale de a prelua biserica Sf. Alexandru 
Nevski a fost ilegală. Mai mult, Curtea a precizat în mod ex-
pres că arhiepiscopul Filotei, și împreună cu el Biserica Si-
nodală, nu aveau sub niciun chip vreo autoritate legală în 
ceea ce privește clădirea Bisericii Ortodoxe și a parohiei din 
Copenhaga.

Cu toate acestea, zece ani mai târziu, în 1984, ceea ce s-a 
dovedit a fi  imposibil de pus în aplicare într-un mod legal s-a 
întâmplat atunci într-un mod care nu poate fi  descris decât 
ca o lovitură de teatru. Preotul legitim din Copenhaga a mu-
rit, iar arhiepiscopul Bisericii din Exil (arhiepiscopul Marcu 
Arndt) și preoții săi au pus pur și simplu mâna pe clădirea 
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bisericii, au schimbat încuietorile și cheile, și i-au convocat 
pe susținătorii lor locali la o „adunare generală”, în cadrul că-
reia s-a luat decizia că din acea zi biserica Sf. Alexandru Ne-
vski va trece sub administrarea sinodală. Bineînțeles, urmașul 
legitim al preotului paroh, un norvegian, în persoana părin-
telui Johannes, și mulți alți laici au protestat, însă echilibrul 
puterii la acel moment a fost în avantajul intrușilor. Ca ur-
mare a acestui act necanonic de violență, mulți credincioși 
ortodocși au fost lipsiți de casa lor bisericească. Până în aceas-
tă zi (2005), biserica Sf. Alexandru Nevski din Copenhaga 
este încă sub controlul sinodalilor.

Pe parcursul ultimei jumătăți a secolului XX s-a mai schim-
bat ceva. De la o biserică rusă de cerc închis, parohia Sf. Ale-
xandru Nevski a devenit tot mai „multi-etnică”. Un număr 
din ce în ce mai mare de convertiți danezi s-au alăturat pa-
rohiei, pe lângă greci, români, sârbi și alții, inclusiv refugiați 
etiopieni. În același timp, am început să vedem o problemă 
tot mai mare în faptul că a doua și a treia generație de ruși 
nu mai vorbeau limba rusă, și nu mai erau familiari cu sla-
vona bisericească și obiceiurile din țara strămoșilor lor.

Aceste schimbări au dus la o nevoie tot mai mare ca lim-
ba daneză să fi e introdusă ca limbă liturgică. O astfel de ce-
rere a întâlnit, și încă întâlnește, o aspră opoziție în unele 
cercuri naționaliste rusești din Danemarca, care insistă că 
totul trebuie să rămână așa cum a fost „dintotdeauna”, mai 
exact, așa cum a fost oarecând în Rusia.

În cele din urmă, neînțelegerile privitoare la limbajul li-
turgic, și, în general, la întrebarea dacă ortodoxia ar trebui 
sau nu să fi e defi nită pe vecie ca o religie rusă exclusiv etnică, 
au condus la o altă scindare a parohiei Sf. Alexandru Nevski.

Confruntările și discuțiile au devenit tot mai intense în 
anii 1990. Cu toate acestea, în anul 2001, un mic grup format 
în principal din enoriași vorbitori de limbă daneză au părăsit 
parohia Sf. Alexandru Nevski, iar cu binecuvântarea fostului 
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arhiepiscop Serghie, de la exarhatul din Paris (Rue Daru), au 
fondat o nouă parohie cu hramul „Acoperământul Maicii 
Domnului”.

Prin urmare, în Danemarca, începând cu anul 2001, exis-
tă pentru prima dată o parohie ortodoxă fondată de enoriași 
locali, danezi (dar și de alte naționalități), care folosește ca 
limbă liturgică limba locală, daneza. Fiind foarte mică, având 
în jur de 25 de membri și câțiva catehumeni, parohia încă nu 
are o biserică proprie, dar ofi ciază dumnezeieștile slujbe în 
toate duminicile și sărbătorile într-o casă la nord de Copenha-
ga, care este de asemenea reședința preotului. Datorită mici-
mii ei, parohia este legată de mult mai cuprinzătoarea parohie 
a Sfântului Nicolae din Oslo, Norvegia.

Pe parcursul celor patru ani de existență, parohia Acope-
rământul Maicii Domnului a cunoscut o importantă creștere. 
Acest lucru îl putem lua ca pe un semn că de acum intrăm 
într-o epocă în care ortodoxia devine o parte obișnuită a vieții 
creștine din Danemarca, atât pentru danezi, cât și pentru oa-
menii de diferite naționalități care locuiesc acolo.

Site-ul web de mai jos oferă mai multe informații (în lim-
ba daneză) despre Biserica Ortodoxă din Danemarca: www.
ortodoks.dk

Părintele Paul Sebbelov a fost al doilea preot slujitor la parohia 
Sfântul Nicolae din Oslo și este acum responsabil pentru parohia 
Acoperământul Maicii Domnului din Copenhaga, Danemarca, afl a-
tă sub exarhatul rus din Paris (Rue Daru). Părintele Paul este danez 
din naștere și a avut o lungă carieră de predare a limbii daneze, li-
teraturii și fi lmului. După convertirea la ortodoxie în anul 1990, a 
studiat teologia la Universitatea din Copenhaga și la Institutul „Sfân-
tul Serghie” din Paris. A fost hirotonit diacon la Paris în 2002 de că-
tre arhiepiscopul Serghie. A fost hirotonit preot în 2003 la Oslo de 
către arhiepiscopul Gabriel. 
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Biserica Ortodoxă din Norvegia modernă

Th omas Arentzen

Începuturile

L ocuitorii Norvegiei sunt doar câțiva; sunt și mai puțini 
dacă vorbim de ortodocși. Astăzi, cei sub 10 000 de 
credincioși ortodocși care locuiesc în țară constituie 

o minoritate puternică.
Pe lângă creștinismul din Occident de dinaintea schismei 

secolului al XI-lea și misiunea Sfântului Trifon de Pechenga 
(†1583), în Norvegia, în următoarele secole și până în zilele 
noastre, a existat o viață ortodoxă puțin notabilă. Sfântul Tri-
fon, născut în regiunea Novgorod din Rusia, a evanghelizat 
populația laponă din nordul îndepărtat al Norvegiei; viitoa-
rea religie și cultură a acestor laponi a fost cea ortodoxă. Cu 
toate acestea, statul luteran, mai mult sau mai puțin, a inter-
zis bisericile non-luterane. Acest lucru se datorează probabil 
și pentru că două dintre țările vecine, Rusia și Finlanda, erau 
deschise creștinismului ortodox.

La fel ca și în alte părți din Europa Occidentală, ortodoxia 
și-a făcut apariția în Norvegia în urma Revoluției ruse. În 
1918, o slujbă de pomenire pentru familia țarului a fost pri-
ma slujire ortodoxă publică din Norvegia modernă. Cu aceas-
tă ocazie, au fost prezenți regele Haakon VII al Norvegiei (un 
văr al Țarului Nicolae) și fostul consul rus. Doi ani mai târ-
ziu, un număr de refugiați ruși au sărbătorit Paștele ortodox 
aproape de Trondheim, în Trøndelag. În Oslo, anii 1920 au 
cunoscut slujiri sporadice ale liturghiei, la care participau 
refugiați și ruși din cadrul consulatului.
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La începutul anilor 1930, rușii au făcut primul pas în con-
struirea unei parohii în Oslo; comunitatea lor a fost inițial o 
ramură a parohiei Schimbării la Față din Stockholm. Chiar 
înainte ca al doilea război mondial să ajungă la țărmurile 
norvegiene, imigranții ruși au reușit să găsească un sediu 
permanent pentru slujirile lor, închiriind o sală a Bisericii 
Luterane de stat. Biserica Ortodoxă a Finlandei i-a dăruit 
micii comunități o catapeteasmă și alte obiecte bisericești de 
la vechea Mănăstire Valaam (din Rusia). Parohia Sfântului 
Nicolae a fost înfi ințată în anul 1936 și închinată cunoscutu-
lui sfânt din Mira. Ea a aparținut și aparține încă Arhiepisco-
piei Ortodoxe Ruse a Europei Occidentale, Paris (Rue Daru, 
Patriarhia de Constantinopol).

Publicul norvegian și-a amintit de existența Bisericii Or-
todoxe atunci când, în 1936, preotul paroh a săvârșit căsăto-
ria prințului Sturdza de România cu o mireasă norvegiană.

La acel moment, acesta era singurul lăcaș ortodox din țară 
și i-a cuprins nu numai pe ruși, dar și pe alți ortodocși. Un 
eveniment de importanță istorică a avut loc atunci când, în 
1952, comunitatea a primit primul ei preot non-rus, arhi-
mandritul elvețian Th erapon Hümmerich. El a fost și primul 
preot care a slujit Biserica din Norvegia pentru o perioadă 
mai lungă de timp. Printre altele, a înfi ințat o capelă ortodo-
xă lângă o casă de refugiați ruși (așezământ pe care tot el l-a 
inițiat), pe insula Helgøya din Mjøsa, unde el însuși a fost 
îngropat treizeci de ani mai târziu. Capela nu mai există, în-
să enoriașii de la Sfântul Nicolae continuă să-și pomenească 
morții la cimitirul ortodox de acolo.

Parohii și mănăstiri

Grecii din Norvegia au trudit pentru a înfi ința și o paro-
hie greacă. În anul 1965, au fondat a doua parohie ortodoxă 
din Norvegia, cu hramul Buna Vestire. În cele din urmă, au 
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obținut propria lor biserică în centrul orașului Oslo, sfi nțită 
în 1992 și afl ată sub jurisdicția mitropolitului grec al Suediei 
(Patriarhia de Constantinopol). Comunitatea este încă pre-
dominant greacă, la fel ca și limba liturgică. Întrucât sunt 
deserviți de un preot care trăiește în Suedia, grecii nu au sluj-
be săptămânale.

Precum în societatea seculară, tot așa și în viața Bisericii 
lucrurile s-au schimbat în deceniile de după 1960. Poziția 
Bisericii Luterane de stat a slăbit chiar mai mult decât înain-
te. A existat o creștere a imigrației din țările ortodoxe, iar anii 
1990 au fost martori la înfi ințarea multor parohii noi, toate 
localizate în Oslo.

Înfi ințate de către grupuri etnice din cadrul bisericii Sfân-
tului Nicolae, aceste noi parohii sunt naționale în natura lor 
(ca și cea a Bunei Vestiri), și sunt preocupate nu numai de 
nevoile religioase ale enoriașilor, ci și de cele culturale. În ciu-
da tensiunii create de înfi ințarea acestor noi parohii, relațiile 
inter-ortodoxe au fost, mai mult sau mai puțin, pașnice. Cu 
toate acestea însă, nu există o cooperare formală notabilă în-
tre diferitele parohii și liderii acestora.

Cele mai multe dintre noile parohii nu au propria lor bi-
serică permanentă, ci se folosesc în slujirile lor de biserica 
greacă din Oslo (sau de capele luterane sau catolice).

Întrucât adunărilor le lipsește un preot și o locație perma-
nentă, datele de mai jos se pot schimba.

Parohia ortodoxă sârbă a Sfântului Vasile de Ostrog să-
vârșește slujbe cel puțin de două ori pe lună. A fost înfi ințată 
în mod ofi cial în anul 1992, cu toate că în Oslo au existat 
activități ortodoxe sârbe sporadice chiar și înainte de aceas-
tă dată. Parohia a crescut și a devenit plină de viață datorită 
numărului de refugiați din fosta Iugoslavie stabiliți în Nor-
vegia și faptului că a avut un preot rezident încă din anul 
2000. Preotul slujește în orașele Kristiansand, Bergen, Pors-
grunn și Stavanger. Ocazional, slujește în alte orașe și în Is-
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landa, unde trăiesc aproximativ 400 de sârbi, precum și ruși. 
Limba liturgică este slavona. Parohia face parte din Patriar-
hia Sârbă din Belgrad și este condusă de episcopul pentru 
Marea Britanie și Scandinavia, care locuiește în Stockholm.

Printre celelalte comunități ortodoxe de imigranți, se gă-
sesc și comunitățile bulgară și română.

Comunitatea românească a Patriarhiei Române se bucu-
ră de slujiri lunare în biserica greacă. Slujbele sunt ofi ciate de 
preotul parohiei românești din Göteborg, Suedia. Limba lor 
liturgică este limba română.

Parohia bulgară a Sfi nților Chiril și Metodie folosește aceeași 
biserică. Pr. Angel Petrunov din Patriarhia Bulgariei vine din 
Suedia pentru a sluji comunitatea. Liturghiile se săvârșesc în 
slavonă. Ambele comunități folosesc calendarul nou.

În ultimii ani, ortodoxia din Norvegia a cunoscut o dez-
voltare importantă. Comunitățile au ajuns de la obști mici și 
puțin vizibile de imigranți, la a fi  participanți de nădejde în 
viața publică a unei societăți din ce în ce mai pluraliste. Ast-
fel, Biserica a atras atenția norvegienilor creștini și necreștini.

În 1997, pentru a-i slujii pe rușii care trăiesc în Norvegia, 
Patriarhia Moscovei a fondat în mod ofi cial parohia ortodoxă 
rusă a Sfi ntei Olga. Preotul parohiei este tânărul egumen din 
Finlanda, Kliment Huhtamaki. Pentru un timp, noua comu-
nitate s-a folosit de fostul consulat sovietic pentru slujiri și ca 
reședință a preotului. Totuși, în anul 2004, mitropolitul Chiril 
de Smolensk și Kaliningrad a sfi nțit o fostă capelă mortuară 
luterană – situată în centrul orașului Oslo, în cimitirul cen-
tral, un loc verde, frumos și cu acces facil – dându-i numele 
de Biserica Mântuitorului Nostru. Adunarea este foarte acti-
vă și are un cor mic dar energic. Liturghiile și vecernia sunt 
săvârșite săptămânal în slavonă. Parohia a pus bazele unor 
ramuri parohiale active în orașe norvegiene importante, cum 
ar fi  Tromsø, Bergen și Trondheim. Unii dintre membrii ei 
norvegieni au organizat un grup în cadrul comunității – gru-
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pul Sfânta Treime – care lucrează pentru a face Biserica mai 
accesibilă etnicilor norvegieni. Printre altele, aceasta săvârșește 
o dată pe lună slujbe în limba norvegiană și nădăjduiește să 
pună bazele unei parohii „norvegiene” sub jurisdicția Patri-
arhiei Moscovei.

O mică fermă, asemenea unei mănăstiri, poate fi  găsită în 
Folldal, de-a lungul vechiului traseu de pelerinaj de la Oslo 
la Trondheim, unde Saint Olaf a fost îngropat și unde a fost 
cinstit timp de 1000 de ani. Capela este închinată Sfântului 
Olaf, sfântul patron al Norvegiei. Este locuită de către călu-
gărul norvegian Jonas Johannessen.

O altă parohie a Patriarhiei Moscovei – biserica Sfânta 
Irina din orașul Stavanger – este deservită de către părintele 
Mihail Slavkin.

Mai mult, Patriarhia Moscovei are o oarecare activitate în 
orașul Kirkenes, în apropiere de granița ruso-norvegiană, în 
care preotul vine de la Murmansk (Rusia).

Mica parohie de imigranți a Sfântului Nicolae a ajuns o vie 
comunitate panortodoxă, cu propria biserică în Oslo și cu fi -
liale parohiale în orașele Bergen și Stavanger. Până acum este 
cea mai veche și cea mai mare comunitate clar multietnică. 
Între timp, clădirea bisericii vechi a devenit prea mică pentru 
adunare; cea nouă a fost sfi nțită de arhiepiscopul Gabriel (Rue 
Daru) în 2003. Tot atunci, el a hirotonit un preot și un diacon. 
Aceasta a fost prima hirotonie a unui preot ortodox în Nor-
vegia modernă. Au conslujit preoți din Patriarhia Moscovei.

Membrii parohiei sunt din aproape toate țările ortodoxe 
din lume – inclusiv cele oriental-ortodoxe – însă preotul, di-
aconul și mulți dintre membrii ei activi sunt norvegieni. Obiec-
tivul pe termen lung este a se transforma într-o parohie a 
ortodoxiei „norvegiene” sau locale. Comunitatea slujește săp-
tămânal liturghia și vecernia într-un amestec de norvegiană 
și slavonă. O dată pe lună slujbele sunt ofi ciate doar în nor-
vegiană. Împărtășirea deasă este un lucru obișnuit.
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Biserica Sfântului Nicolae este responsabilă cu revitaliza-
rea și continuarea ortodoxiei lapone, centrate în jurul capelei 
de lemn a Sfântului Gheorghe din Neiden, în regiunea de 
frontieră dintre Norvegia, Rusia și Finlanda. Această capelă 
este cea mai veche clădire ortodoxă rusă din Norvegia; a fost 
ridicată de către Sfântul Trifon însuși în secolul al XVI-lea. 
Mulți laponi au fost botezați în apele curgătoare din jurul 
capelei și au fost îngropați în pământul din acel loc sfi nțit. 
Grupul etnic al așa-numiților „laponi răsăriteni” a fost orto-
dox încă din secolul al XVI-lea, însă a fost divizat de către 
bine păzitele frontiere de mai târziu dintre Rusia, Finlanda 
și Norvegia. Astăzi, liturghiile sunt săvârșite în capela cea 
mică în fi ecare toamnă. Cu această ocazie, credincioși și cle-
rici din cele trei țări se adună și slujesc împreună.

Prima mănăstire ortodoxă pe pământul norvegian a fost 
înfi ințată în anul 1985. Schitul Sfântului Trifon este în pre-
zent locuit de doi călugări. Biserica mănăstirii este închinată 
Sfântului Trifon. În pustia mănăstirii se afl ă Capela Sfântului 
Serafi m, o capelă mică din lemn, construită în stilul Rusiei 
de Nord. Mănăstirea este situată în pădurile din Hurdal, la 
nord de Oslo. În pofi da locației sale în „pustie”, călugării se 
ostenesc pentru a sluji Biserica din Norvegia. Ei săvârșesc o 
lucrare catehetică și se îngrijesc de Editura Sfântul Trifon. 
Realizările călugărilor sunt vaste, incluzând aproape toate 
publicațiile ortodoxe din Norvegia și traducerile unui număr 
important de texte liturgice. Din păcate, în afară de această 
lucrare, nu au existat în limba norvegiană mai mult de câte-
va publicații ortodoxe. De exemplu, în limba norvegiană nu 
s-a tradus aproape nimic din literatura patristică.

Arhimandritul Johannes Johansen din cadrul schitului 
Sfântului Trifon este, de asemenea, preotul principal al bise-
ricii Sfântului Nicolae și slujitorul altor parohii din Scandina-
via afl ate sub jurisdicția Rue Daru. Celălalt călugăr, părintele 
Serafi m, slujește ca diacon în aceeași parohie.



BISERICA ORTODOXĂ DIN NORVEGIA MODERNĂ

173j

În Dalsfj orden, Norvegia de Vest – nu departe de Insula 
Selja unde a murit Sfântul Sunniva – se afl ă un centru orto-
dox numit Johnsegardsakademiet. Preocuparea lor este de a 
face ortodoxia cunoscută oamenilor din vestul Norvegiei 
prin prelegeri, rugăciuni și retrageri în natură. Centrul dis-
pune de o capelă închinată Sfântului Ioan Teologul.

Cu ceva timp în urmă o mănăstire de maici din Grecia a 
dorit să pună bazele unei alte mănăstiri în Norvegia de Vest, 
însă, deocamdată, proiectul s-a lovit de unele probleme prac-
tice care îl întârzie.

Preocupări actuale

Biserica Ortodoxă din Norvegia primește un număr mic, 
dar constant, de noi membri și convertiți. Majoritatea paro-
hiilor din Norvegia folosesc calendarul vechi. Convertiții, mai 
ales, tind să pună la îndoială această folosire a vechiului ca-
lendar întrucât simt nevoia de a se adapta mai mult la cultu-
ra și mediul în care trăiesc. O întrebare similară a apărut în 
ceea ce privește folosirea limbii norvegiene ca limbă liturgică.

Din păcate, niciuna dintre bisericile ortodoxe din Oslo nu 
a fost construită într-un stil ortodox, așa încât, din exterior, 
acestea nu arată ca alte biserici ortodoxe obișnuite. Aceasta 
este o chestiune fi nanciară.

În general, există o lipsă de clerici ortodocși, mai ales preoți 
și diaconi căsătoriți. În prezent, numărul total al preoților 
ortodocși care trăiesc și slujesc în Norvegia este de aproxi-
mativ cinci; există și un diacon. Cei mai mulți dintre aceștia 
sunt celibatari. Primirea preoților din Rusia (sau alte țări or-
todoxe) nu s-a dovedit a fi  un lucru ușor întrucât legile nor-
vegiene de imigrare sunt stricte.

Cu toate că subiectul ecumenismului este unul controver-
sat printre unii ortodocși din Norvegia, pentru o lungă peri-
oadă de timp parohia Sfântul Nicolae a jucat un rol important 
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în cadrul Consiliului Creștin din Norvegia (fi liala locală a 
Consiliului Mondial al Bisericilor din Geneva), iar parohiile 
grecești și sârbești s-au alăturat și ele recent organizației.

Infl uența și vizibilitatea ortodoxiei în societatea publică 
au crescut considerabil în ultimii zece ani. Parohiile Sfântu-
lui Nicolae și Sfi ntei Olga cooperează și comunică în mod 
activ cu alte culte creștine și cu societatea seculară. Două vi-
zite recente, în 2002 și 2003, ale charismaticului patriarh ecu-
menic de Constantinopol, Bartolomeu I, au atras o atenție 
pozitivă spre ortodoxie.

Parohiile sunt atente să nu facă prozelitism; fi ind, totuși, 
o mică minoritate într-o cultură care este, în principal, pro-
testantă sau secularizată, ele văd în contactul cu neortodocșii 
o parte importantă a vocației lor.

Parohia Sfântului Nicolae (Patriarhia de Constantinopol) și 
a Sfi ntei Olga (Patriarhia Moscovei), precum și schitul Sfântu-
lui Trifon își administrează propriile site-uri web și organizea-
ză cercuri de studiu, expoziții, cursuri de pictură a icoanelor și 
prelegeri pe teme creștine; unele slujbe ortodoxe au fost chiar 
difuzate la radio. Din păcate, în Norvegia nu există nicio școală 
ortodoxă sau seminar. S-au făcut încercări de a înfi ința o școală 
privată ortodoxă în Bergen, dar încă nu există niciun rezultat. 
Dr. Stig Symeon Frøyshov este primul teolog ortodox care pre-
dă la Facultatea de Teologie din Oslo.

Parohia Sfi ntei Olga a urmat parohiei Sfântului Nicolae 
în efortul de a lega ortodoxia modernă din Scandinavia de 
rădăcinile ei străvechi din perioada de dinainte de schismă, 
înainte de 1054. Astfel, ambele biserici îi cinstesc pe sfi nții 
norvegieni Olaf, Sunniva și Hallvard. Devine o obișnuință ca 
oamenii acestor parohii să organizeze pelerinaje ortodoxe la 
sfi ntele locuri în care au trăit Sfântul Olaf (adică la Trondheim 
și Stiklestad în ziua sărbătorii sfântului, „Olsok”, 29 iulie), 
Sfânta Sunniva (adică la Selja, în ziua sărbătorii „Sunnivadagen”, 
8 iulie), Sfântul Trifon (Neiden), care atrag numeroși cre-
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dincioși. Doi iconari, norvegianul Ove Grant Svele și rusul 
Serghei Poliakov, au depus eforturi pentru a întemeia o ico-
nografi e a acestor sfi nți.
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Ortodoxia din Suedia

Diacon dr. Bengt Hagström 
(cu colaborarea părintelui Misha Jaksic)

Prima misiune creștină cunoscută din Suedia s-a fă-
cut prin intermediul episcopului de Hamburg, Sfân-
tul Ansgar, în secolul al IX-lea. Primii doi mucenici 

cunoscuți din calendarul Bisericii Ruse, Sfi nții Teodor și Ioan 
de la Kiev, tată și fi u (sec. X), prăznuiți pe 12/25 iulie (calen-
darul nou, respectiv vechi), sunt considerați ca având origine 
vikingă. Prima sfântă despre care putem spune cu certitudi-
ne că s-a născut în ceea ce astăzi numim Suedia este Sfânta 
Anna (]1050), fi ica primului rege suedez creștin, Olov Skötko-
nung, căsătorită cu prințul de Novgorod, Jaroslav I. Pomeni-
rea ei se face pe 10/23 februarie.

După schisma creștinilor din 1054, creștinii suedezi au 
trecut sub Biserica Catolică din Roma. Mai târziu, în secolul 
al XVI-lea, odată cu Reforma, au devenit luterani. Apoi, a 
fost un timp în care erau interzise alte confesiuni creștine pe 
teritoriul suedez.

Pe parcursul mai multor secole a existat o vrăjmășie con-
tinuă cu teribilul vecin de răsărit, Rusia, problemă în care 
istoria suedeză înregistrează niște pagini întunecate. Însă, 
prin Tratatul de Pace de la Stolbova dintre Suedia și Rusia, 
din 1617, negustorilor ruși li s-a permis să aibă o biserică 
proprie în Stockholm. Parohia actuală a Schimbării la Față 
din Stockholm ne duce înapoi până la acel eveniment. Pri-
mele construcții care poartă acest nume au fost înfi ințate în 
1768. După mai multe mutări, în 1907, parohia a primit locația 
și biserica actuală din Stockholm. Parohia a rămas mică chiar 
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și după Revoluția rusă din 1917 și urmările ei. Înainte de al 
doilea război mondial (1939-1945), a crescut de la câteva zeci 
de enoriași la câteva sute. După război, a crescut într-atât în-
cât astăzi deservește aproximativ 2 500 de persoane, în ma-
joritate ruși, ucraineni, bieloruși și alți ortodocși din fosta 
Uniune Sovietică. În ultimele decenii s-au alăturat parohiei 
unii convertiți suedezi și alte persoane. Toți preoții erau ruși, 
cu excepția episcopului Ștefan Timchenko, care a slujit pa-
rohia din 1936 până în 1979, și care a fost ucrainean. După 
moartea acestuia din urmă, a fost ales un tânăr suedez, arhi-
mandritul Matias Norström, care a slujit parohia cu mare 
devotament până la moartea sa din 2005. El obișnuia să slu-
jească liturghia de mai multe ori pe săptămână, mai ales în 
biserica mamă din Stockholm, dar și în multele parohii 
înfrățite din centrul și sudul Suediei. Era fl uent în limba ru-
să și cel mai mult a slujit în slavonă, dar în primul weekend 
al fi ecărei luni obișnuia să slujească privegherea și liturghia 
în suedeză. Același lucru l-a făcut și când a mers în Lund, cel 
mai sudic avanpost al parohiei.

În 2004, în nordul extrem al Suediei, Överkalix, a fost 
înfi ințată o ramură a parohiei din Stockholm, preot fi ind pă-
rintele Benedict Pohjanen (un binecunoscut scriitor suedez), 
într-o capelă de lemn, în stil rusesc, decorată, în principal, 
de către soția sa, Monica, pictor de icoane. Parohia este mul-
tilingvă, dar slujbele sunt săvârșite mai ales în suedeză.

Pentru o lungă perioadă de timp înainte de Revoluția din 
1917, parohia Schimbării la Față a fost o biserică de ambasa-
dă, afl ată direct sub Mitropolia de Sankt Petersburg. În 1930, 
a intrat sub Patriarhia de Constantinopol, împreună cu toa-
te parohiile de sub mitropolitul Evloghie de la Paris. Se afl ă 
încă sub exarhatul Europei Occidentale (Rue Daru).

Așa că, până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial 
(1945), singura prezență ortodoxă vizibilă în Suedia a fost 
parohia rusă a Schimbării la Față din Stockholm.
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După război, lucrurile s-au schimbat. Refugiații din Uni-
unea Sovietică au făcut ca parohia să crească, cuprinzând și 
alte orașe, cum ar fi  Göteborg, Borås, Linköping și Örebro, 
unde slujirile erau o necesitate.

În 1990, un grup care a aparținut anterior parohiei Schim-
bării la Față a pus bazele unei alte parohii în Stockholm, a 
Sfântului Serghie, care doi ani mai târziu avea să fi e primită 
în Patriarhia Moscovei. De atunci, această a doua parohie 
rusă a creat mai multe și mici comunități ortodoxe în Västerås, 
Göteborg, Umeå și Luleå. Doi preoți slujesc acestor comunități: 
vicarul, părintele Vladimir Aleksandrov și parohul, părinte-
le Alexander Piskunov, ambii ruși.

Și estonienii au fugit în Suedia atunci când țara lor a de-
venit republică sovietică (1940 și 1944). Aproximativ 10% 
dintre ei erau ortodocși, adică aproximativ 2 000 sau 2 500 
de persoane, care au sosit în Suedia dimpreună cu liderul Bi-
sericii lor, mitropolitul Alexandru. Ei au fondat șase parohii 
și au ajuns să aibă preoți în Stockholm și Göteborg.

Din motive politice și/sau economice au migrat în Sue-
dia chiar și karelieni sau fi nlandezi. Acei karelieni care au 
fugit din Karelia au fost primiți cu generozitate în Finlanda, 
iar în anii de după cel de-al doilea război mondial mulți fi n-
landezi au încercat să se stabilească în Suedia, inclusiv mulți 
karelieni ortodocși. Prima parohie fi nlandeză a fost fondată 
în Borås, iar primul preot a fost un fi nlandez, vorbitor de 
estoniană, protopopul Martin Juhkam. Finlandezii și kare-
lienii au fost activi și în alte orașe, precum Stockholm și 
Göteborg.

Pe măsură ce au trecut anii, numărul ortodocșilor estoni-
eni și fi nlandezi/karelieni a scăzut, întrucât generațiile urmă-
toare nu au mai continuat să practice credința lor sau au 
părăsit Biserica Ortodoxă. Astăzi, puținii ortodocși estoni 
rămași în Stockholm sunt deserviți de către bătrânul lor pro-
topop, Nicolas Suursööt; parohia fi nlandeză este mai activă 
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(dar mult mai mică decât a fost înainte) și se slujește cam un 
weekend pe lună, de către preoți veniți din Finlanda.

Următorul val al imigrației creștin-ortodoxe în Suedia a 
venit din Balcani, în anii 1960 și 1970, oamenii căutând mai 
ales ceva de lucru. Printre aceștia, sârbii și grecii au fost cei 
mai numeroși: valorile date în 1992 au fost de aproximativ 
25 000 de sârbi și 17 000 de greci. În acest timp, au venit, de 
asemenea, și unii români.

De la începutul anilor 1970, grecii și ciprioții au fost 
conduși de către mitropoliții greci ortodocși ai Suediei și în-
tregii Scandinavii (Patriarhia de Constantinopol), Preasfi nțitul 
Părinte Polyevktos (1971-1973), iar apoi Preasfi nțitul Pavel 
(Pavlos), care este în prezent ajutat de doi preoți. Ei au paro-
hii în Stockholm (unde locuiește mitropolitul), în Göteborg, 
Uppsala și Malmö. Bisericile din Stockholm, Göteborg și 
Uppsala se afl ă în proprietatea lor. Parohiile fi nlandeze și es-
toniene din Suedia sunt, de asemenea, sub jurisdicția mitro-
poliei grecești.

Activitățile clericilor greci se focalizează pe grija pastora-
lă pentru grecii care trăiesc în Suedia, așa cum este cazul ce-
lor mai multe biserici „naționale”, care poartă grijă de imi-
granți, fi e ei români, bulgari sau macedoneni.

Românii ortodocși din Suedia sunt aproximativ 15 000, o 
treime dintre ei frecventând biserica. Aceștia au parohii în 
Stockholm, Göteborg și Malmö.

Există un număr destul de mare de macedoneni, mai ales 
în Malmö și Göteborg. Bulgarii sunt mai puțini la număr.

În ceea ce privește comunitatea sârbă, aceasta este cea mai 
mare comunitate ortodoxă din Suedia (aproximativ 23 000 
de persoane). Are multe parohii în partea centrală și de sud 
a țării, cu aproximativ 10 preoți. Episcopul acesteia, Dositei 
(Motika), cu domiciliul în Stockholm, este responsabil și pen-
tru restul Scandinaviei (cu excepția Finlandei), precum și 
pentru sârbii ortodocși din Marea Britanie. De asemenea, 
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episcopul Dositei construiește un centru spiritual ortodox în 
sudul Suediei (între Örkelljunga și Laholm).

Ceea ce este distinctiv în această eparhie este faptul că 
există trei parohii care folosesc, în principal, limba suedeză 
și îi primesc nu numai pe ortodocșii de diferite origini, ci și 
pe convertiții suedezi. Singura mănăstire ortodoxă din Sue-
dia se afl ă în această jurisdicție (a se vedea mai jos).

Parohia Sfi ntei Anna (închinată Sfi ntei Anna de Novgo-
rod) a fost fondată în Vadstena, în 1968, de către părintele 
Christoff er Klasson (d. 1999), un preot luteran care s-a con-
vertit la ortodoxie și a fost hirotonit preot în 1966 de către 
arhiepiscopul grec-ortodox Atenagora de Tiatira din Marea 
Britanie (Patriarhia de Constantinopol). Și-a început activi-
tatea sa de preot în cadrul acestei jurisdicții, iar la începutul 
anilor 1970 a fost primit în Patriarhia Sârbă de către episco-
pul pentru Europa Occidentală, Lavrentie (având reședința 
în Germania și fi ind responsabil pentru întreaga Europă Oc-
cidentală).

Părintele Christoff er i-a ajutat la început pe mulți imigranți 
ortodocși de diferite naționalități, printre care greci și sârbi. 
După câțiva ani, el a început să zidească parohii în Kristian-
stad (unde s-a și mutat) și în Göteborg. A călătorit de-a lun-
gul și de-a latul țării, ofi ciind slujbe și ținând prelegeri. A 
lucrat din greu pentru a traduce cele mai importante texte 
liturgice ortodoxe în limba suedeză. El poate fi  văzut ca „pă-
rintele” ortodoxiei suedeze. Urmașul lui în parohia Sfânta 
Anna din Eskilstuna (orașul în care parohia a fost mutată 
după perioada din Vadstena) a fost protopopul Ignatie Ek. Și 
el a năzuit ca un pionier pentru folosirea limbii suedeze în 
ortodoxie, traducând și publicând texte liturgice, ajutat de 
soția sa, Karin Elisabeth (d. 2005), care a contribuit mai ales 
în domeniul muzicii bisericești, adaptând folosirea textelor 
liturgice în suedeză. Ei au înregistrat și liturghia ortodoxă în 
limba suedeză. Din motive de sănătate, părintele Ignatie s-a 
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retras în anul 2002. El a lăsat parohia în mâinile părintelui 
Misha Jaksic care locuiește în Linköping (aproximativ 200 
km sud de Stockholm). Acesta, fi ind de origine sârbă, dar 
crescând în Suedia, săvârșește slujbele și liturghia atât în su-
edeză cât și în slavonă. Părintele Misha, pe lângă faptul că 
este vicar al parohiei Sfi ntei Anna, mai lucrează cu normă re-
dusă în calitate de coordonator ortodox al Consiliului Creștin 
al Suediei (Sveriges Kristna Råd sau SKR), o organizație de 
cooperare și dialog creștin. În prezent, parohia Sfânta Anna 
are centrul în Linköping, însă organizează slujiri și activități 
și în alte locuri din centrul Suediei: Stockholm, Örebro, 
Norrköping, Motala și Leksand. În ianuarie 2006 a fost hiro-
tonit cel de-al doilea preot al parohiei, părintele Michael 
Liljestrom, un fost preot luteran.

În sudul Suediei, în parohia Sfântul Dimitrie din Kristi-
anstad, părintele Christoff er a fost urmat de ieromonahul 
Tihon (Lundell), care, înainte de aceasta, a petrecut mai mulți 
ani în Mănăstirea Noul Valaam din Finlanda, iar apoi a de-
venit călugăr în Mănăstirea Sfânta Treime din Suedia. De 
asemenea, diaconul acestei parohii, părintele Stefan Rosén, 
conduce corul. Aici, precum și în Göteborg, limba liturgică 
este suedeza, cu scurte rugăciuni rostite în alte limbi, în funcție 
de prezența credincioșilor din diferite medii naționale.

În Göteborg, parohia Sfânta Maria Magdalena este con-
dusă de către arhimandritul Gabriel (Askefur), care a avut, 
de asemenea, legături adânci cu Mănăstirea Noul Valaam. El 
trăiește în noua mănăstire a Sfi ntei Treimi din Bredared, la 
ieșire din Borås, la 70 km est de Göteborg. Această mănăsti-
re a fost sfi nțită în anul 2001. Are trei călugări: părintele Do-
rotei Forsner, egumenul (starețul), și cei doi călugări de mai 
sus. Toți trei sunt suedezi. Părintele Dorotei a fost pregătit 
pentru viața monahală trăind timp de șase ani într-o mănăs-
tire din Serbia. El realizează traduceri ale textelor liturgice 
din slavonă și greacă. Slujbele mănăstirii sunt ținute, în prin-
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cipal, în limba suedeză, cu unele părți în greacă și slavonă – 
întrucât unele pasaje variabile ale slujbelor zilnice nu au fost 
încă traduse în suedeză. În 2005, cei care participau în mod 
regulat la liturghia de duminică erau în număr de aproxima-
tiv 15-20; uneori, în zilele de sărbătoare, vin din depărtare 
mult mai mulți oameni, atât proveniți din medii ortodoxe, 
cât și suedezi. Mănăstirea este încă destul de mică, dar poate 
juca un rol important pentru viitorul ortodoxiei din Suedia.

În continuarea acestei scurte schițe a vieții ortodoxe „su-
edeze” (convertiții suedezi fi ind de numai 1% până la 2% din 
totalul ortodocșilor din Suedia, reprezentați de aproximativ 
50 000-60 000 de persoane), permiteți-mi să subliniez faptul 
că ortodoxia s-a implantat în Suedia prin intermediul gru-
purilor naționale destul de mici și sărace (din punct de ve-
dere financiar), care au venit aici în diferite momente 
istorice și din felurite pricini: economice, politice, personale. 
Și-au dorit să găsească aici un nou început în viață, aducând 
cu ei tradițiile lor spirituale și culturale.

Dacă unii ortodocși nu și-au adus clericii lor (așa cum a 
fost cazul mitropolitului estonian Alexandru) pentru a slujii, 
aceștia au trebuit, fi e să permită unor preoți să vină, fi e să se 
folosească de un preot convertit (precum a fost cazul părin-
telui Christoff er).

De asemenea, noii veniți au fost nevoiți să găsească mij-
loace de trai și lăcașuri de închinare. Acest lucru s-a făcut cu 
sprijinul autorităților locale suedeze și al diferitelor organizații 
creștine, mai ales Biserica Luterană Suedeză (până în 1999 
fiind încă o Biserică de stat), care i-au ajutat pe creștinii 
nou-veniți să se organizeze.

În acest spirit ecumenic, în 1970, a fost înfi ințat la nivel 
național Consiliul Ecumenic al Bisericilor Ortodoxe și Ori-
entale (OÖKER), reunind majoritatea Bisericilor Ortodoxe 
și Oriental-Ortodoxe din Suedia. Una dintre sarcinile sale 
fundamentale este de a gestiona subvențiile din partea statu-
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lui suedez. Acest Consiliu îi ajută pe imigranții ortodocși să 
se integreze în societatea suedeză. De asemenea, în fi ecare 
an, organizează unele întâlniri între ortodocșii răsăriteni și 
orientali.

Din 1992, în fi ecare an, Biserica Luterană din Suedia or-
ganizează conferința „Zilele dialogului ortodox” (Ortodoxa 
Samtalsdagar), la care sunt invitați ortodocși răsăriteni și 
ortodocși orientali, precum și reprezentanți suedezi.

O altă asociație națională pentru educație, Bilda, care și-a 
început activitatea în anul 2001, are un departament edu-
cațional ortodox: Departamentul pentru Studii Ortodoxe și 
Cultură, al cărui coordonator este dl. Michael Ellnemyr, un 
suedez ortodox. Departamentul organizează sesiuni de stu-
dii ortodoxe și sprijină activitatea educațională, teologică și 
culturală a parohiilor ortodoxe, atât răsăritene cât și orien-
tale. De asemenea, organizează pelerinaje în Țara Sfântă. Pâ-
nă în prezent, una dintre cele mai importante realizări ale 
departamentului este organizarea, în 2005, a unui simpozion 
internațional de hristologie, legat de schisma de după Sino-
dul de la Calcedon (451) și de perspectivele vindecării rănii.

La nivel local, există un alt organism care are îndatoriri 
ecumenice similare: Comitetul Ortodox de Colaborare (Or-
todoxa Samarbetskommittén), fondat la Göteborg în 1971, 
la inițiativa lui Birger Hassel, un laic luteran. În trecut, acest 
comitet a contribuit la fi nanțarea misiunii regretatului pro-
topop Christoff er.

Alte aspecte interesante

Atât părintele Christoff er, cât și părintele Ignatie au pu-
blicat cărți și alte materiale scrise. De-a lungul anilor, părin-
tele Matias a redactat o mulțime de buletine parohiale tri-
mestriale, conținând materiale istorice, teologice și duhov-
nicești (două ediții, una suedeză și una rusă). Cel mai proli-
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fi c editor de cărți suedeze despre ortodoxie și patrologie, din 
ultimii douăzeci de ani, este un preot luteran, Per Åkerlund, 
care, în ultimii ani, împreună cu fi ul său, a tradus și a publi-
cat texte despre Părinții Pustiei, precum și lucrări de Georges 
Florenski, Vladimir Lossky, episcop Kallistos (Ware), Olivier 
Clément și părintele Sofronie. O traducere a unei „biblioteci 
patristice” este planifi cată în 12 volume; deja au fost publica-
te patru dintre ele (vezi www.artos.se).

În anul 2004, cu fi nanțarea Bisericii Ortodoxe Sârbe și a si-
rienilor ortodocși, editura ortodoxă Anastasis și-a început acti-
vitatea prin publicații conținând importante elemente liturgice 
și educaționale ortodoxe (vezi www.anastasismedia.se).

Există o revistă lunară în suedeză, Ortodox Tidning (Re-
vista ortodoxă), publicată încă din anul 1961 sub diferite nu-
me de către un laic ortodox, Wollmar Holmström, având un 
tiraj de circa 700 de exemplare, ajungând atât la ortodocși, 
cât și la neortodocși. Wollmar Holmström deține o librărie 
ortodoxă în Stockholm.

În zilele noastre, Suedia a devenit o țară mai degrabă se-
cularizată. Estonienii care au venit ca imigranți săraci au 
obținut poziții importante în noua lor patrie. Însă, în ultimii 
cincizeci de ani, cei mai mulți dintre urmașii lor și-au pier-
dut credința ortodoxă. Eu văd acest lucru ca pe un avertis-
ment și o lecție pentru toți ortodocșii imigranți din Suedia 
de astăzi, precum și pentru alți ortodocși suedezi.

Ortodocșii din Suedia trebuie să găsească modalități de a 
adapta tradiția ortodoxă la viața suedeză contemporană, de 
zi cu zi. Pentru aceasta, trebuie nu doar să păstreze tradiția, 
ci și să urmărească semnele vremurilor. Pentru a reuși, toți 
ortodocșii din Suedia trebuie să fi e uniți.

În fi nal, se poate spune că există o anumită colaborare in-
ter-ortodoxă, dar adesea este organizată de către gazdele su-
edeze. Nu există în mod ofi cial un „comitet”, o „comisie” sau 
o „asociație de întrajutorare” ortodoxă.



DIACON DR. BENGT HAGSTRÖM

186j

În iunie 2000, a avut loc, fi ind prezidată de către episco-
pul sârb, prima liturghie panortodoxă, pentru a sărbători 
aniversarea de o mie de ani de la botezul primului rege creștin 
al Suediei, Olov, la izvoarele Husaby, locul în care se spune 
că a fost botezat, și în care fi ica lui, Ingegerd, viitoarea Sfân-
ta Anna, este posibil să fi  fost, de asemenea, botezată. 

Bibliografi e selectivă (în limba suedeză) 

Klasson C., Biserica Ortodoxă, Uppsala, (1973).
Hallonsten G., Bisericile Răsăritene din Suedia, Skelleft eå, 

(1992).
Ek I., Credința ortodoxă în Suedia, Uppsala, (1999).
Publicație a Consiliului Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Schim-

barea la Față, Stockholm, (1999).

Site-uri web (în suedeză):

www.svensk-ortodoxi.org (despre ortodoxia suedeză, în spe-
cial în legătură cu parohia Sfi ntei Anna)

www.ryskaortodoxakyrkan.se (parohia Schimbării la Față)
www.sirillus.se (adresă a părintelui Bengt Pohjanen din 

Överkalix)

Adrese (se vor completa cu site-urile web de mai sus)

Ortodoxia greacă (Patriarhia de Constantinopol)
Birger Jarlsgatan 92, 11420 Stockholm

Ortodoxia rusă sub Patriarhia de Constantinopol
Birger Jarlsgatan 98, 11420 Stockholm

Patriarhia Moscovei
Bellmansgatan 13, Stockholm
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Biserica Sârbă
Stamvägen 80, 12539 Älvsjö 

Biserica Bulgară
Narviksgatan 9, 164 33 Kista

Biserica Română
Vanåsgatan 66, 216 20 Malmö

Biserica Finlandeză
c/o Cedergren, Floragatan 7 II, 114 31 Stockholm
Biserica Ortodoxă a Sfântului Nicolae, Bellmansgatan 13, 

Stockholm (împărțită de ortodocși fi nlandezi și estonieni)

Biserica Macedoneană
Hagalundsgatan 5, 214 39 Malmö

Librăria ortodoxă (Ortodox Bokhandel) Wolmar Hol-
ström, Johannesplan 1, 4 tr., 11138 Stockholm (metro Rad-
mansgatan)

Diaconul dr. Bengt Hagström a fost un medic practician care a 
trăit în Göteborg (Patriarhia de Constantinopol).
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Istoria Bisericii Ortodoxe 
din Finlanda în secolul XX

Conf. Teuvo Laitila

Biserica Ortodoxă Finlandeză (BOF) cuprinde în pre-
zent trei eparhii, formate din 25 de parohii, o mănăs-
tire de călugări și una de maici, având 12 călugări și 

călugărițe pe teritoriul statului Finlanda. Un singur arhiepi-
scop, doi mitropoliți, un episcop vicar și puțin peste 40 de 
preoți cu normă întreagă îi slujesc pe cei aproximativ 60 000 
de membri ai Bisericii. Majoritatea ortodocșilor din Finlanda 
sunt etnici fi nlandezi. Aproximativ 4 000 au altă origine de-
cât fi nlandeză și sunt, mai ales, vorbitori de limbă rusă. În 
conformitate cu legea din 1969 și statutul Bisericii Ortodoxe 
din 1970 (revizuit în 2002), BOF are o poziție juridică, fi ind 
a doua Biserică națională, după Biserica Luterană.

Introducere

Primele semne ale creștinismului din Finlanda au venit în 
timpul secolului al IX-lea pe fi liera Principatului Novgorod 
și din Europa Occidentală, din ambele direcții, datorită ger-
manilor și suedezilor. Infl uențele creștine răsăritene și occi-
dentale se întâlneau în istmul Karelia și în jurul lacului La-
doga, teritoriul la care mă voi referi mai jos ca fi ind Karelia. 
Astăzi, regiunea este situată în partea rusă a graniței fi no-ru-
se. Atunci când creștinismul a început cu adevărat să se înră-
dăcineze, în secolul al XII-lea, zona a fost contestată de Suedia 
și Novgorod. În secolul al XIV-lea, partea de sud a Finlandei 
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de astăzi a fost integrată în Suedia, iar Karelia împărțită între 
Suedia și Novgorod.

În timpului secolului al XIV-lea și mai ales al XV-lea, for-
ma răsăriteană a creștinismului s-a răspândit în jurul lacului 
Ladoga și au fost înfi ințate câteva mănăstiri. Cele mai cunos-
cute dintre acestea au fost Valamo (în rusă, Valaam) și Ko-
nevitsa (în rusă, Konevets), pe insulele lacului Ladoga. Totuși, 
acest lucru nu a însemnat că populația, formată în principal 
din fi nlandezi karelieni și vepsiani, a îmbrățișat toate aspec-
tele ortodoxiei. Mai degrabă, aceștia au încorporat unele prac-
tici ortodoxe în religia lor pre-creștină. Rezultatul a fost un 
amestec de ceea ce se poate numi folclor sau religie populară.

La sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al 
XVII-lea, Karelia a fost invadată de suedezi. Au existat încer-
cări de a-i forța pe ortodocși să se convertească la luteranism, 
confesiune pe care suedezii au adoptat-o la începutul seco-
lului al XVI-lea. Cu toate acestea, ortodocșii din Karelia nu 
aveau de gând să-și schimbe credința. În schimb, mulți au 
recurs la emigrarea în Rusia moscovită, în regiunea Tver, un-
de încă trăiesc aproximativ 100 000 din descendenții lor. 
Aceștia au fost înlocuiți cu luterani fi nlandezi, astfel încât, 
până la sfârșitul secolului al XVII-lea, populația ortodoxă din 
partea de vest a Kareliei a ajuns o minoritate. În est, ortodocșii 
și-au păstrat poziția lor majoritară.

Secolul următor a început cu Marele Război al Nordului. 
În Tratatul de Pace de la Nystatt (astăzi Uusikaupunki, un 
oraș de coastă din sud-vestul Finlandei), din 1721, Rusia a 
primit Karelia și partea de sud-est a Finlandei. Cu toate aces-
tea, relațiile dintre credincioșii ortodocși și luterani au rămas 
relativ pașnice. Bisericii Ortodoxe Ruse sau, mai exact, epi-
scopiei de Novgorod, iar din 1764 episcopiei de Sankt-Pe-
tersburg, cea care îi păstorea pe karelienii ortodocși, nu îi 
păsa prea mult de minoritatea izolată care împărtășea multe 
credințe și practici populare cu vecinii luterani. Mai mult de-
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cât atât, în partea cea mai vestică a zonei fi nlandeze, afl ată 
sub stăpânire rusă, o mică minoritate ortodoxă a dezvoltat 
un interes crescut față de luteranism, deoarece era propovă-
duit în fi nlandeză, în limba indigenă, pe care o puteau înțelege, 
față de slavona care era de neînțeles pentru ei, întrucât ni-
meni nu îi învățase.

După așa-numitul Război fi nlandez din 1808-1809, întrea-
ga Finlandă a fost anexată în 1809 Rusiei, ca un Mare Ducat 
semi-suveran. Atât din punct de vedere religios, cât și politic, 
perioada de la sfârșitul anilor 1860 până în 1917 a fost una a 
confl ictelor juridice repetate dintre politicienii fi nlandezi, ca-
re au devenit din ce în ce mai naționaliști, și administrația ru-
să. Confl ictul s-a datorat diferitelor interpretări a ceea ce țarul 
Alexandru I a proclamat în 1809, și anume, declararea Fin-
landei ca provincie sau ca stat semi-independent; și, prin ur-
mare, aceea ce a vrut să spună afi rmând că legile din perioada 
suedeză ar fi  efi ciente și în noul Mare Ducat. Începând cu 
sfârșitul anilor 1890, politicienii fi nlandezi luterani au văzut 
în țarul Alexandru o tendință de a acorda Finlandei o legislație 
separată și, în plus, un drept particular de a promulga legi noi, 
în timp ce guvernul rus susținea că legile separate din Finlan-
da nu pot contrazice legislația rusă și că politicienii fi nlandezi 
nu au dreptul să emită noi statute. Religia a devenit o proble-
mă deosebită, întrucât, în vremurile suedeze, luteranismul era 
religia de stat. Prin urmare, Senatul Finlandez pleda ca pe te-
ritoriul fi nlandez, parohiile ortodoxe să fi e administrate în 
conformitate cu aceleași principii și legi ca bisericile luterane; 
cu atât mai mult cu cât cei mai mulți dintre membrii parohi-
ei (în total aproximativ 50 000 la sfârșitul secolului al XIX-lea) 
erau vorbitori de fi nlandeză sau kareliană. Ortodocșii care 
erau vorbitori de limbă rusă sau etnici ruși numărau aproxi-
mativ 10 000.

Preoții ortodocși vorbitori de fi nlandeză sau kareliană, 
afl ați în poziții importante, dintre care unii aderând la ideile 
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naționaliste ale vremii, s-au conformat cererilor Senatului, 
întrucât doreau să îmbunătățească condiția ortodocșilor din 
Finlanda și, mai presus de toate, să promoveze folosirea lim-
bii fi nlandeze (iar nu slavona) ca limbă ofi cială în cadrul sluj-
belor și activităților parohiale. Clerul se temea, nu fără motiv, 
că altfel majoritatea ortodocșilor fi nlandezi se vor întoarce 
la Biserica Luterană, cea care folosea limba locală.

Administrația rusă era, de asemenea, interesată de con-
solidarea puterii sale asupra Kareliei. În 1892, țarul împreu-
nă cu cel mai înalt organ al Bisericii Ruse, Sfântul Sinod, au 
fondat o eparhie fi nlandeză separată, cu scopul de a forma o 
identitate „ortodoxă”, iar nu fi nlandeză, pentru populația or-
todoxă a Marelui Ducat. Cu toate acestea, datorită disputelor 
asupra modului în care costurile economice ale eparhiei ar 
trebui să fi e împărțite între administrația rusă și fi nlandeză, 
eparhia a început să funcționeze cu adevărat doar trei ani 
mai târziu, în 1895. Disputa fi no-rusă asupra drepturilor le-
gale ale ortodocșilor și asupra drepturilor luteranilor de a 
interveni în problemele Bisericii Ortodoxe din Finlanda a 
durat până la Revoluția din februarie 1917.

Victoria naționalismului: de la o eparhie rusă 
la o Biserică autonomă sub Patriarhia 
de Constantinopol (c. 1917-1939)

În istoria națională fi nlandeză, ultimele două decenii îna-
inte de independență (1917) sunt, de obicei, numite „ani de 
rusifi care”. Natura și gradul de infl uență rusească asupra Fin-
landei la acea vreme sunt discutabile. Totuși, ceea ce este sigur 
este că, în această perioadă, sentimentele anti-rusești au deve-
nit un factor esențial în dezvoltarea naționalismului fi nlandez. 
Biserica Ortodoxă și clericii ei vorbitori de rusă, mai ales ar-
hiepiscopii Finlandei, Nicolae (1899-1905), Serghie (1905-1917) 
și Serafi m (1918-1923), erau bănuiți de sprijinirea rusifi cării, 
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întrucât doreau să întărească poziția ortodoxiei din Karelia. 
Acest punct de vedere este o reinterpretare naționalistă fi nlan-
deză, care ignoră faptul că totul a pornit de la primul arhiepi-
scop al Finlandei, Antonie (1892-1898), mai târziu mitropolit 
de Sankt Petersburg. Cu toate acestea, era nevoie de idei și 
sentimentele naționaliste pentru a construi noul stat fi nlandez, 
proclamat la 6 decembrie 1917. Prin urmare, în Finlanda, du-
pă 1917, a existat un val de activități și propagandă anti-ru-
sească și anti-ortodoxă. Istmul Karelian, în special, a devenit 
un adevărat câmp de luptă al naționalismului, cel mai proba-
bil pentru că era zona în care zeci de mii de ruși obișnuiau 
să-și petreacă vara și unde și-au cumpărat case de vacanță și 
alte bunuri imobile. Mai mult decât atât, au fost confi scate 
unele biserici ortodoxe în capitala fi nlandeză Helsinki, precum 
și în alte orașe, unde staționau trupele rusești, și au fost trans-
formate în biserici luterane sau folosite în alte scopuri, iar la 
inițiativa luteranilor fi nlandezi naționaliști, mai mulți clerici 
ortodocși au fost expulzați, majoritatea dintre ei din Karelia.

Tendința noului guvern fi nlandez a fost aceea de „fi nlan-
dizare” a ortodoxiei. În acest scop, încă din aprilie 1917, gu-
vernul a înfi ințat o comisie formată doar din clerici fi nlandezi, 
care să regândească poziția eparhiei ortodoxe fi nlandeze și 
să îi revizuiască legislația. Comisia a sugerat transformarea 
episcopiei într-o Biserică autonomă sub Patriarhia Moscovei. 
Guvernul fi nlandez a susținut acest lucru prin declararea la 
26 noiembrie 1918 a episcopiei ortodoxe ca Biserică suvera-
nă și, de fapt, făcându-o a doua Biserică națională, după Bi-
serica Luterană. Biserica Rusă a recunoscut acest lucru la 
începutul anului 1921, acordându-i poziția autonomă.

Cu toate acestea, cel din urmă scop al comisiei a fost ace-
la de a avea o biserică națională pe deplin independentă sau 
autocefală. Întrucât episcopia ortodoxă era prea mică pentru 
acel lucru, comisia a propus unifi carea acesteia cu eparhiile 
vorbitoare de kareliană din Oloneț și Karelia albă (Vienan 
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Karjala), precum și cu cele trei eparhii estoniene, care erau 
toate sub jurisdicție rusă. Acest plan a fost susținut la înce-
put cu multă râvnă de către unii lideri politici fi nlandezi, în-
trucât credeau că, în primul rând, Finlanda ar putea obține 
noi teritorii în Karelia rusă (unde „voluntari” fi nlandezi îi 
sprijineau pe karelieni în lupta împotriva Armatei Roșii) și, 
în al doilea rând, că doar o Biserică Ortodoxă cu totul inde-
pendentă ar putea fi  loială noului stat fi nlandez.

Perspectivele pentru noi teritorii în Est s-au năruit la în-
ceputul anilor 1920, același lucru întâmplându-se și cu spri-
jinul politicienilor pentru o biserică fi nlandeză autocefală. O 
alternativă propusă pentru prima dată în 1919 a fost autono-
mia sub Patriarhia de Constantinopol. Arhiepiscopul Bise-
ricii Ortodoxe din Finlanda (BOF), Serafi m, nu a sprijinit 
această direcție. După ce a refuzat să-l hirotonească pe pă-
rintele Herman Aav, un estonian pe care sinodul Bisericii l-a 
ales drept episcop vicar, întrucât el considera alegerea lui Aav 
ca fi ind necanonică, arhiepiscopul Serafi m a fost învins de 
către liderii clerului vorbitori de limbă fi nlandeză susținuți 
de unii politicieni fi nlandezi. După un schimb de scrisori, în 
iunie 1923, a fost trimisă o delegație la Istanbul pentru a-i 
cere patriarhului Meletie al IV-lea să recunoască dorința BOF 
de a deveni autocefală. După ce delegații fi nlandezi au co-
municat Sinodului Patriarhiei de Constantinopol numărul 
lor de credincioși, care nu era foarte mare, Sinodul a confi r-
mat autonomia în forma pe care a acordat-o Biserica Rusă. 
Cu toate acestea, în același timp și prin același document 
(Tomos), patriarhul a declarat că trecerea BOF la Patriarhia 
de Constantinopol era de natură permanentă, iar nu tempo-
rară. De asemenea, patriarhul l-a hirotonit episcop pe părin-
tele Herman.

După întoarcerea delegației, în iulie 1923, guvernul fi nlan-
dez, susținut de unele dintre cele mai remarcabile fi guri ale 
clerului vorbitor de fi nlandeză, l-a înlăturat pe arhiepiscopul 
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Serafi m. Politica lui nestatornică în problema calendarului pro-
vocase deja nemulțumire în guvern și în rândul clerului. După 
ce a susținut folosirea calendarului gregorian sau nou, acceptat 
ca ofi cial în octombrie 1921, Serafi m s-a răzgândit și a aprobat 
folosirea calendarului iulian sau vechi în unele parohii fi nlan-
deze de limbă rusă. Clerul vorbitor de fi nlandeză a cerut folo-
sirea calendarului gregorian încă de la începutul anilor 1900, 
întrucât cel iulian a cauzat mai multe probleme practice, mai 
ales în locurile în care populația ortodoxă era minoritară și lo-
curile de muncă, școlile și alte entități publice erau, prin urma-
re, administrate conform calendarului gregorian, folosit de 
Biserica Luterană. Datorită sprijinirii așa-numitului „calendar 
vechi” de către Serafi m, relația lui cu guvernul și clerul fi nlan-
dez s-a deteriorat. Cu toate acestea, pretextul pentru care Se-
rafi m a fost în cele din urmă înlăturat nu a fost calendarul, ci 
limba. La începutul anului 1924, fi nlandeza a devenit limba 
ofi cială a administrației Bisericii. Serafi m nu știa fi nlandeză, 
nici nu a cerut o dispensă. Prin urmare, a fost depus și trimis 
la Mănăstirea Konevitsa. Conducerea a fost transferată către 
episcopul Herman.

Totuși, cu toate că destituirea lui Serafi m a pus puterea ad-
ministrativă exclusiv în mâinile majorității vorbitoare de fi n-
landeză, aceasta nu a rezolvat problema calendarului. Atât 
credincioșii unor parohii vorbitoare de limba rusă cât și une-
le mănăstiri, în special Valaam, au rămas la vechiul calendar. 
Pentru a contracara acest lucru, consiliul bisericesc adminis-
trativ al BOF a făcut două lucruri, mânat fi ind de clerul fi n-
landez naționalist. Pe de o parte, a căutat sprijin din partea 
Patriarhiei de Constantinopol, care a acordat BOF o dispen-
să pentru a sluji la sărbători după calendarul gregorian sau 
„nou”, cu toate că Patriarhia Ecumenică presupunea că Paștile 
vor fi  sărbătorite după vechiul calendar. Acest lucru a pus 
într-o poziție difi cilă parohiile care foloseau calendarul vechi, 
deoarece refuzul lor de a urma linia ofi cială putea fi  interpre-
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tat ca o sfi dare. Pe de altă parte, consiliul a organizat, la sfârșitul 
anului 1925, un fel de curățenie în mănăstiri. Rezultatele au 
fost că, în primul rând, un număr de călugări atașați de ve-
chiul calendar au fost fi e ținuți în custodie în Mănăstirea Va-
laam, fi e expulzați și, în al doilea rând, credincioșii parohiilor 
vorbitoare de limba rusă, care nu au acceptat folosirea „nou-
lui stil”, au fondat în 1926 și 1927 două parohii (au fost înre-
gistrate în mod ofi cial ca asociații), care, din 1945, se afl ă sub 
Patriarhia Moscovei.

Se pare că atât Biserica Ortodoxă cât și guvernul fi nlandez 
au fost mai interesați de transformarea mănăstirilor, în spe-
cial Valaam, din fortărețe „rusești” în sfi nte locuri „pur fi n-
landeze”. În septembrie 1931, după discuții și planifi cări timp 
de mai mulți ani, a fost deschisă în Valaam o școală-internat 
pentru orfanii și săracii din Karelia. Conducerea BOF, în mod 
evident, se aștepta ca elevii școlii să se alăture mai târziu obștii 
mănăstirii și, astfel, să modifi ce compoziția ei etnică, din ru-
să în fi nlandeză, și, în cele din urmă, să ofere Bisericii noi ie-
rarhi fi nlandezi. Guvernul fi nlandez s-a temut că un Valaam 
„rusesc” ar putea fi  un fel de coloană a cincea și, prin urma-
re, a sprijinit școala. Cu toate acestea, arhiepiscopul luteran 
nu a văzut niciun motiv pentru care Valaam trebuia să mai 
existe; el a sugerat că ar fi  mai înțelept să fi e lăsată să moară 
în pace cu bătrânii ei călugări ruși.

Arhiepiscopul luteran nu a fost singurul care i-a privit cu 
suspiciune pe cetățenii de etnie rusă din Finlanda. Odată cu 
creșterea politicii de dreapta și a sentimentelor naționaliste, 
dacă nu chiar șoviniste, nu numai în Finlanda, ci și în diferi-
te părți ale Europei, rușii erau din ce în ce mai mult considerați, 
în cercurile naționaliste, nu numai străini Finlandei și fi nlan-
dezilor, dar și dușmanii lor de frunte. Un rezultat al acestei 
„demonizări” a rușilor (care, desigur, nu s-a întâmplat pentru 
prima dată în istoria fi nlandeză) a fost că, în special în situații 
de confl ict la nivel local și în retorica generală a politicienilor 
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de dreapta, ortodocșii fi nlandezi erau, de asemenea, numiți 
prin termenul peiorativ popular „rusnaci”. Poate că acela a 
fost unul dintre motivele pentru care ortodocșii vorbitori de 
limbă fi nlandeză au adoptat două politici în raport cu majo-
ritatea luterană. Pe de o parte, s-au întors înspre interior și 
s-au concentrat asupra propriilor afaceri interne, o alegere 
mult facilitată de faptul că cei mai mulți dintre ei au trăit într-o 
zonă compactă din Karelia. Pe de altă parte, ei au subliniat 
bunele lor relații „ecumenice” cu luteranii (cei care trăiau în 
Karelia) și, în unele cazuri, au arătat dorința lor de a se adap-
ta la societatea fi nlandeză, de exemplu, prin sprijinirea arma-
tei fi nlandeze și a altor simboluri externe ale statului fi nlandez. 
La începutul anilor 1930, BOF a sprijinit „fi nlandizarea” nu-
melor de familie și, mai ales a prenumelor. Cel puțin în mod 
simbolic, a fost de o mare importanță noul curs pe care Mă-
năstirea Valaam l-a luat sub noul ei conducător, egumenul 
Hariton, în jurul anului 1933. El a subliniat rolul ortodoxiei 
în realizarea unei istorii kareliene, iar nu ruse, loialitatea ka-
relienilor ortodocși față de Finlanda și rolul Mănăstirii Va-
laam ca „bastion al creștinismului” împotriva ateilor bolșevici.

Cu toate acestea, sfârșitul anilor 1920 și 1930 a fost im-
portant pentru BOF nu doar în termeni politici sau naționali, 
dar și în formarea unei Biserici naționale autonome. După 
ce, la sfârșitul anului 1917, banii veniți din Rusia s-au termi-
nat, clerul ortodox fi nlandez și Consiliul Bisericii au devenit 
cu totul dependenți din punct de vedere economic de statul 
fi nlandez. Alți factori care i-au „fi nlandizat” pe ortodocși au 
fost educația din școli în limba fi nlandeză și schimbarea (c. 
1924) limbii ofi ciale și liturgice în limba fi nlandeză. Cu toa-
te acestea, un alt factor a fost și seminarul teologic, care a fost 
fondat în 1918, în Sortavala, al doilea cel mai important oraș 
din Karelia. Acesta i-a pregătit pe preoți nu numai pentru a 
sluji în limba fi nlandeză, ci și pentru a fi  cetățeni fi nlandezi 
devotați. Directorul seminarului, părintele Serghei Okulov, 
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a fost unul dintre importanții preoți vorbitori de fi nlandeză 
și un promotor al ideii conform căreia ortodocșii vorbitori 
de limbă fi nlandeză erau cel puțin la fel de patrioți ca și lute-
ranii. Chiar dacă acest lucru poate să nu pară ceva deosebit, 
întrucât ortodocșii sunt de obicei loiali țării lor, în contextul 
naționalist al anilor 1920 și 1930 învățătura seminarului poa-
te fi  interpretată ca o expresie de ultra-naționalism.

Aproximativ în același timp, reînfi ințata asociație pentru 
educația ortodoxă a karelienilor, Frăția Sfi nților Serghie și 
Herman (prima, fondată în 1885, dar cu activitatea întrerup-
tă în jurul anului 1910), a lansat mai multe proiecte de misi-
une locală. Din punctul de vedere al Bisericii erau foarte 
necesare, întrucât viziunea tradițională a început să se clati-
ne în urma rapidei promovări de către companiile fi nlande-
ze a industriei lemnului în unele părți din Karelia, dominate 
în trecut de ortodocși, însoțită de o creștere a populației lu-
terane și a activităților unor misionari sectanți, precum pen-
ticostalii. Misiunea locală a fost călduros sprijinită de arhi-
episcopul Herman, care, de la mijlocul anilor 1920, a inițiat 
activități similare, de exemplu, întâlniri generale ale cân-
tăreților bisericești din corurile parohiale. Astfel, la sfârșitul 
anilor 1930, părea că membrii ortodocși  vorbitori de fi nlan-
deză din fosta eparhie rusă se integrau în societatea fi nlan-
deză, în timp ce membrii vorbitori de rusă, numărând câ-
teva mii, au ajuns o minoritate tăcută și introvertită, care fi e 
era privită ca un lucru exotic (în special de unii scriitori și 
artiști fi nlandezi), fi e era trecută cu vederea.

Confl ictul dintre ortodocși și luterani din timpul 
războiului și reintegrarea ortodocșilor în societatea 
fi nlandeză (1939-1960)

Izbucnirea celui de-al doilea război mondial a adus o schim-
bare în cadrul relațiilor ortodoxo-luterane. Când URSS a ata-
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cat Finlanda, la sfârșitul lunii noiembrie 1939, Karelia a fost 
evacuată. Majoritatea refugiaților, cam 420 000, erau luterani 
și doar 10-15 procente erau ortodocși. Ei au fost strămutați 
în diferite părți ale Finlandei și se pare că, indiferent de con-
fesiunea lor, toți au fost victime ale războiului. După doar trei 
luni și jumătate, Uniunea Sovietică și-a dat seama că nu poa-
te cuceri Finlanda. A fost încheiat un tratat de pace prin care 
Karelia a fost încorporată în URSS.

Pentru BOF, cele câteva luni de război și următoarele apro-
ximativ cincisprezece luni de după tratatul de pace au repre-
zentat un timp foarte difi cil. Parohiile și mănăstirile și-au 
pierdut proprietățile imobiliare, precum și o mare parte din 
bunurile lor mobile. Membrii parohiei au fost împrăștiați în 
diferite părți ale Finlandei. Din această pricină, a existat o în-
trerupere a slujbelor și a educației copiilor școlari, precum și 
a îndatoririlor pastorale. Cu toate acestea, înainte ca Biserica 
să aibă timp pentru a se reorganiza, recucerirea Kareliei de 
către trupele fi nlandeze în vara anului 1941 a schimbat din 
nou situația; cea mai mare parte dintre deportați, ortodocși, 
dar și luterani, au revenit în Karelia.

În plus, pe lângă recucerirea Kareliei, forțele fi nlandeze au 
ocupat o mare parte din Karelia-Oloneț și partea de vest a 
Kareliei albe (în fi nlandeză, Viena). Chiar dacă era pământul 
din Kalevala, epopeea fi nlandeză, acesta din urmă nu a făcut 
niciodată parte din Finlanda. Guvernul fi nlandez nu a știut 
cu exactitate cum să procedeze în problemele ecleziastice cu 
cei aproximativ 86 000 de locuitori, atât karelieni, cât și ruși, 
pe care URSS nu a avut timp să-i evacueze. Clerul luteran i-a 
considerat pe karelieni a fi , practic, păgâni, după ce au suferit 
două decenii de dominație sovietică. Însă, preoții ortodocși 
din Finlanda, constatând că femeile în vârstă continuă cu 
încăpățânare și cu fi delitate să-și săvârșească pravila și rugă-
ciunea particulară, în pofi da suprimării ofi ciale a religiei de 
către bolșevici, au considerat că ele au păstrat o mare parte 
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din autenticul duh ortodox. Preoții ambelor confesiuni au 
încercat să-i câștige pe karelieni de partea lor prin diferite 
mijloace, mai presus de toate prin botezarea (sau, în practică, 
poate chiar și rebotezarea) lor. Această „cursă pentru sufl ete” 
a provocat multă confuzie în rândurile karelienilor și nu mai 
puține dispute între clerul luteran și ortodox. În cele din ur-
mă, comandantul suprem al armatei, mareșalul Mannerheim, 
a rezolvat problema în aprilie 1942, prin emiterea unui statut 
care a stabilit în mod ofi cial limitele lucrării ambelor Biserici.

Din ianuarie 1943 până în vara anului 1944, karelienii care 
au aderat la BOF au fost învățați și slujiți în mod corespunză-
tor. Cu toate acestea, unii preoți luterani s-au opus cu dârzenie 
acestui lucru, argumentând că ortodocșii, în general, inclusiv 
cei care erau cetățeni fi nlandezi, erau nestatornici, întrucât 
„religia” lor era rusă, iar nu fi nlandeză. Confl ictul a rămas ne-
rezolvat până în iunie 1944, când contraatacul sovietic i-a obli-
gat pe fi nlandezi să se retragă.

Tratatul preliminar de pace de la Moscova din luna sep-
tembrie a aceluiași an (confi rmat la Paris, în 1947) a pecet-
luit încorporarea Kareliei în URSS. Ortodocșii și, desigur, 
luteranii, au fost din nou evacuați și s-au stabilit în diferite 
părți ale Finlandei. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor 
din Oloneț și Karelia albă au rămas pe loc.

După război, BOF s-a confruntat cu aceleași probleme ca 
și la începutul anilor 1940: unde să săvârșească slujbele, cum 
să-și îndeplinească datoriile pastorale sau cum să-i învețe pe 
copii ortodoxia. Cu ajutorul guvernului și al Bisericii Lute-
rane, probleme materiale au fost în cea mai mare parte re-
zolvate până în 1960, însă problemele spirituale au rămas.

Înainte de a le discuta, voi face o digresiune în ceea ce 
privește un confl ict, care a dominat pentru mulți ani relațiile 
ecleziastice fi no-ruse.

În mai 1945, Biserica Rusă a propus o revenire a tuturor 
bisericilor, eparhiilor și parohiilor care s-au rupt de ea după 
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1917. Propunerea a creat o sciziune în cadrul BOF. Conform 
uneia dintre estimările neofi ciale, poate doar o cincime din 
membrii BOF, în principal minoritatea vorbitoare de limbă 
rusă, ar fi  fost dispuși să accepte propunerea rusă. Mănăsti-
rea Valaam a făcut un pas mai departe și, de fapt, a revenit 
în staulul Patriarhiei Moscovei.

În tulburările politice de la sfârșitul anilor 1940, condu-
cerea BOF nu a fost dispusă să respingă propunerea cu repe-
ziciune, întrucât, în acel moment, Finlanda se afl a din punct 
de vedere politic sub control sovietic. În schimb, în urma 
unei aprinse discuții din presă pe această temă, au amânat 
răspunsul pentru următoarea adunare bisericească, convo-
cată în 1950.

Adunarea a considerat că această problemă necesită o ana-
liză suplimentară și a încredințat decizia pentru următoarea 
reuniune din 1955. În primăvara anului 1953, Biserica Rusă 
a încercat să îndemne BOF, cu toate că nu foarte tare, spre o 
decizie „dreaptă”. Cu toate acestea, după neliniștile venite de 
la Constantinopol, adunarea bisericească din 1955 a decis că 
nu există niciun motiv pentru a schimba poziția BOF. În ce-
le din urmă, în 1957, Biserica Rusă a acceptat acest lucru, 
atunci când mitropolitul Nicolae l-a înștiințat pe arhiepisco-
pul Herman că în relațiile fi no-ruse criza ecleziastică a luat 
sfârșit. Mănăstirea Valaam a revenit la BOF. În istoria bise-
ricească finlandeză, acești ani, dintre 1945 și 1957, sunt 
cunoscuți sub numele de „criza canonică”. Totuși, datorită 
rezultatului ultim, perioada ar putea la fel de bine să fi e nu-
mită ca un timp al reintegrării BOF în societatea fi nlandeză.

O altă parte a reintegrării a fost rezidirea materială și spi-
rituală a Bisericii. Tratatul de la Moscova din 1944 a pecetlu-
it pierderea a circa 90 la sută din bunurile mobile și imobile 
ale Bisericii și evacuarea a aproximativ 70 la sută din membrii 
ei și a trei mănăstiri de călugări (Valaam, Konevitsa și una 
din zona de nord Petsamo, numită în rusă Pechenga) și a unei 
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mănăstiri de maici (Lintula). Pentru a compensa pierderile, 
statul fi nlandez a promulgat, la sfârșitul anului 1949, o lege 
privind rezidirea Bisericii Ortodoxe Finlandeze, pe baza că-
reia, cele 18 biserici din Karelia preluate de Uniunea Sovieti-
că au fost înlocuite cu altele 14 noi, situate în diferite părți ale 
Finlandei. Înainte, în țară, existau 11 parohii ortodoxe. Pe 
baza legii mai sus menționate, statul a sprijinit ridicarea de 
biserici și alte clădiri necesare în noile parohii.

Reconstrucția clădirilor și revenirea karelienilor a făcut 
ortodoxia mult mai vizibilă în toate părțile Finlandei. Cu toa-
te acestea, cei mai mulți dintre ortodocși nu au mai trăit într-o 
zonă compactă, ci au reprezentat o mică minoritate, disper-
sată în marea luterană. În unele locuri, aceasta a dus la o pre-
siune socială asupra „rusnacilor”. În alte locuri, ortodocșii 
erau acceptați dacă păstrau tăcerea cu privire la convingeri-
le lor religioase sau adoptau luteranismul. Aceasta din urmă 
s-a întâmplat, în general, prin căsătoriile mixte, care consti-
tuiau cele mai multe dintre căsătoriile ortodoxe. Nu este de 
mirare că după anul 1945, 500 până la 600 de ortodocși își 
părăseau Biserica în fi ecare an. Această stare a lucrurilor a 
continuat până la sfârșitul anilor 1960.

Condițiile sociale în care ortodocșii au trăit după 1944 erau 
nefavorabile pentru o zidire duhovnicească. Deja în 1930 cle-
rul BOF era îngrijorat cu privire la educația religioasă a tine-
rilor lor. După cel de-al doilea război mondial, situația s-a 
înrăutățit. Numărul de călugări și călugărițe a scăzut, iar în 
jurul anului 1960, unii călugări exilați din mănăstirile Petsamo 
și Konevitsa au fost integrați în obștea de la Valaam din Fin-
landa. În anii de după război, ortodoxia a fost predată în școli, 
dacă a fost, doar ocazional și fragmentar, întrucât în confor-
mitate cu legile fi nlandeze privind educația, școlile erau obli-
gate să ofere cursuri de ortodoxie doar dacă existau cel puțin 
opt elevi ortodocși care aveau nevoie de educație. Dacă erau 
mai puțini, datorită predării obligatorii a religiei, copiii erau 
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instruiți în luteranism. Situația s-a schimbat la sfârșitul anilor 
1950, când numărul minim de elevi a fost redus la trei. Grija 
pastorală era îngreunată, printre altele, datorită lipsei de preoți 
și de mijloace de transport. Misiunea locală a fost revitalizată 
de Frăția Sfi nților Serghie și Herman și de alte organisme or-
todoxe, însă din cauza lipsurilor fi nanciare și de personal, aceas-
ta a ajuns doar la un număr modest de persoane. Timp de mai 
mulți ani a existat, de asemenea, o lipsă de scrieri ortodoxe, 
deși situația a început să se îmbunătățească după sfârșitul ani-
lor 1960. Astăzi, educația ortodoxă (cu excepția „școlilor de 
vară” conduse de parohii individuale) se oferă elevilor în ca-
drul școlilor de stat.

O Biserică Finlandeză sau Ortodoxă? 
(din c. 1960 încoace)

Arhiepiscopul Herman s-a retras în 1960 și a murit în lu-
na ianuarie a anului următor. El a fost urmat de ieromonahul 
Pavel (Paavali în fi nlandeză), născut în 1914, care încă din 
timpul războiului a fost o fi gură binecunoscută în ortodoxia 
fi nlandeză, când a apărat cu fermitate dreptul BOF de a-și 
desfășura activitatea în regiunea ocupată, Karelia albă. În ce-
le din urmă, acesta a fost expulzat în 1943. În 1955 a fost ales 
episcop vicar pentru a-l ajuta pe bătrânul Herman, iar după 
moartea lui, episcopul Pavel a rămas singurul candidat pen-
tru arhiepiscop.

Anii 1960 în Finlanda au reprezentat perioada unor mari 
schimbări politice, culturale și economice. Orientarea de stân-
ga în politică și în cultură a însoțit mutarea în masă a populației 
din mediul rural înspre orașe. Noua generație a contestat va-
lorile naționaliste și de dreapta ale părinților și a descoperit, 
printre altele, ortodoxia. Același lucru au făcut, într-o măsu-
ră și mai mare, copiii acelor părinți care fi e s-au convertit la 
luteranism, fi e au rămas tăcuți cu privire la convingerile lor 
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ortodoxe. La început, numărul acestor noi ortodocși era mic, 
iar mulți dintre ei erau artiști și intelectuali sau aveau predilecții 
similare. Cu toate acestea, lucrarea lor a dat naștere unui nou 
interes în cultul ortodox și în pictura de icoane, iar începând 
cu sfârșitul anilor 1960, numărul celor care părăseau BOF a 
început să scadă și cel al convertiților să crească.

În interiorul BOF, transferul din 1961 al seminarului te-
ologic de la Helsinki (de unde a fost evacuat în 1940) la Kuo-
pio (unde a fost reședința arhiepiscopală încă din 1940), a 
însemnat sfârșitul unei lungi migrații. De asemenea, aceasta 
a însemnat că educația teologică ortodoxă a devenit mai sta-
bilă și a dobândit un caracter permanent. În anul 1965, Adu-
narea Generală a BOF a numit un comitet pentru a discuta 
despre înfi ințarea învățământului teologic ortodox superior. 
Doi ani mai târziu, Ministerul fi nlandez al Educației a numit 
un alt comitet. Din mai multe motive, înfi ințarea unui astfel 
de institut a fost amânată până în 1988, când seminarul teo-
logic a fost închis, iar un departament de teologie ortodoxă 
a fost deschis la Universitatea din Joensuu (sud-estul Finlan-
dei). Zece ani mai târziu, a mai fost adăugat un departament 
de așa-numita teologie „apuseană” (de fapt, teologie protes-
tantă), iar în anul 2002 ambele au fost transformate într-o 
facultate de teologie, formată din două departamente inde-
pendente, ortodox și „apusean”.

Pe parcursul anilor 1960, situația și viitorul vieții mona-
hale din mănăstirile Valaam și Lintula au fost discutate și 
chiar dezbătute. Călugării și călugărițele, dintre care cei mai 
mulți erau vorbitori de limbă rusă, erau bătrâni, iar înlocui-
tori nu se întrezăreau. Mulți s-au temut, sau, în unele cazuri, 
chiar au așteptat sfârșitul mănăstirilor; dar unii, atât ortodocși 
și luterani, nu au îngăduit ca acest lucru să se întâmple. Au 
fost fondate două asociații, una în 1967 pentru a sprijini Lin-
tula și alta în 1973 pentru Valaam, și în special datorită efor-
turilor lor decăderea materială a mănăstirilor a fost oprită. 
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Mai mult decât atât, eforturile lor au stârnit un interes în viața 
monahală în rândurile unor tineri fi nlandezi și chiar a unora 
mai puțin tineri. În jurul anului 1977, când a fost sfi nțită no-
ua biserică a Mănăstirii Valaam, viitorul mănăstirilor părea 
să fi e asigurat, precum și transformarea lor fi nală în instituții 
fi nlandeze.

Anii 1960 au fost martorii fortifi cării misiunii ortodoxe 
locale și externe. Ultima poate fi  împărțită în mai multe as-
pecte. Unul a fost reprezentat de adunările locale numite Ti-
istaiseurat („Asociațiile de marți”, numite așa după ziua în 
care primele astfel de asociații au început să se adune, cu șaizeci 
de ani în urmă). De obicei, acestea erau întâlniri informale, 
ale persoanelor în vârstă, pentru a discuta subiecte ortodoxe 
sau pentru a planifi ca și a efectua unele lucrări practice, cum 
ar fi  curățarea și decorarea bisericii lor parohiale. Alte aspec-
te erau diferitele activități ortodoxe de club pentru copii și 
iconari, festivaluri de muzică bisericească și editarea de cărți 
ortodoxe, care a început să crească în anii 1970 și mai ales în-
cepând cu anii 1980. Printre cele mai importante edituri or-
todoxe de astăzi, în afară de cele câteva neortodoxe, se 
numără Mănăstirea Valaam și Departamentul de publicații 
ortodoxe (Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto), fon-
dat în 1891, acesta din urmă afl ându-se sub purtarea de grijă 
a Consiliului Bisericesc al BOF. Numărul convertiților de la 
sfârșitul anilor 1980 și numărul de imigranți din fosta Uniu-
ne Sovietică de după 1991 a crescut rapid și a reprezentat o 
nouă provocare, în ambele cazuri, este aceeași: cum să-i faci 
pe noii membri să „internalizeze” ortodoxia? Desigur, Bise-
rica Ortodoxă are aceeași problemă cu „vechii” credincioși, 
care trebuie și ei să își pună întrebarea și să socializeze cu no-
ii veniți. Integrarea bisericească a imigranților a fost, și încă 
mai este, îngreunată de faptul că Biserica Ortodoxă Finlan-
deză dispune de puțini preoți vorbitori de limbă rusă și de 
neîndestulătoare materiale tipărite sau servicii pentru nevo-
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ile lor. Una dintre sarcinile noului episcop vicar, arhimandri-
tul Arsenie, ales în octombrie 2004, este de a realiza misiunea 
Bisericii printre imigranții proveniți din rândurile ortodocșilor.

În ceea ce privește misiunea externă, ideea a fost propusă 
Consiliului Episcopilor pentru prima dată în 1960 de către 
secretarul Asociației Ortodoxe de Tineret (Ortodoksisten Nu-
orten Liitto), însă ierarhii au declarat că, deși proiectul a fost 
lăudabil, Biserica trebuie mai întâi să fi nalizeze propriile sale 
proiecte de reconstrucție. Zece ani mai târziu, Frăția Sfi nților 
Serghie și Herman a luat inițiativa și a început să pregătească 
terenul pentru lucrarea misionară din Uganda. A fost aleasă 
această țară întrucât un preot ortodox ugandez, părintele Ilie 
Buzinde, era un prieten al conducerii frăției. Desigur, ches-
tiunea a fost, de asemenea, acceptată de către capul ortodo-
xiei din Africa, patriarhul Alexandriei, Nicolae al VI-lea. În 
1977, două femei fi nlandeze au plecat în Uganda. Cu toate 
acestea, datorită opresiunii fostului președinte Idi Amin și la 
inițiativa episcopului Teodor din Uganda, acestea s-au mutat 
în Kenya, unde și-au început activitatea construind școli și 
spitale și oferind educația necesară în duh ortodox. Misiunea 
continuă și astăzi și este condusă de către localniciortodocși.

Anii 1960, dar mai ales anii 1970 și 1980, nu au văzut doar 
integrarea crescândă a BOF în restul societății fi nlandeze, ci 
și întețirea contactului cu Biserica Luterană Finlandeză pe 
de o parte, și, pe de altă parte, cu Biserici surori ortodoxe. La 
nivel ofi cial, după contactele cu Patriarhia Ecumenică de 
Constantinopol, care a fost vizitată și a întors vizitele în mod 
regulat, cele mai importante relații au fost cu Biserica Rusă. 
Patriarhul Pimen a vizitat Finlanda în 1974 și 1981, mitro-
politul Ioan de Helsinki a întors vizitele în 1984 și 1986, iar 
mitropolitul Leon Oulu în 1987. Arhiepiscopul Pavel a efec-
tuat o vizită în Biserica Ortodoxă din America (OCA) în 
1970, când a fost canonizat un fost călugăr al Mănăstirii Va-
laam și un luminător creștin al Alaskăi, Herman. Arhiepi-
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scopul Pavel a adus înapoi cu el la Valaam o parte din moaștele 
Sfântului Herman; el a mai făcut încă o vizită în 1980.

Relațiile cu OCA au deteriorat pentru moment relațiile BOF 
cu Patriarhia de Constantinopol, care nu a recunoscut autoce-
falia acestei foste eparhii ruse. În 1978, ortodocșii fi nlandezi au 
sărbătorit a șaizecea aniversare a Statutului din 1918 cu privire 
la Biserica Ortodoxă, așa cum s-a arătat mai sus, și a seminaru-
lui teologic ortodox fi nlandez. Pentru a solemniza această oca-
zie, arhiepiscopul Pavel l-a invitat pe întâistătătorul OCA, mi-
tropolitul Teodosie, ca vorbitor de cinste. Patriarhia Ecumenică 
nu a acceptat acest lucru și invitația a fost anulată. În cele din 
urmă și această dispută a fost rezolvată. Totuși, înainte de aceas-
ta, unii ortodocși fi nlandezi au sugerat ruperea BOF de Con-
stantinopol. Problema a fost discutată pe larg în presa ortodoxă 
din 1979 și 1980. Mai mult decât atât, ca urmare a disputei, ad-
ministrarea BOF a fost reorganizată prin reîmpărțirea Bisericii 
în trei eparhii (la început era una și, după 1924, două eparhii): 
Karelia (eparhia arhiepiscopului, Kuopio fi ind „capitala”), Hel-
sinki (mitropolitul fi ind situat în capitala fi nlandeză) și Oulu (în 
orașul de coastă nord-vestic, unde locuiește mitropolitul).

Înainte de sfârșitul anilor 1980, BOF a avut relativ puține 
legături cu alte Biserici ortodoxe sau apusene. O excepție no-
tabilă a reprezentat parohia ortodoxă fi nlandeză din Suedia. 
A aparținut de drept de Mitropolia Ortodoxă Greacă din 
Scandinavia (o eparhie afl ată sub Constantinopol), dar cei 
mai mulți dintre membrii ei erau fi nlandezi și în parte kare-
lieni (din Karelia albă), care au emigrat în Suedia după al 
doilea război mondial. Până în 1981, un estonian exilat, pă-
rintele Martin Juhkam, a funcționat ca preot al parohiei. Du-
pă retragerea sa, preotul venea, de obicei, din partea BOF, cu 
binecuvântarea atât a mitropolitului grec al Scandinaviei, cât 
și a arhiepiscopului Finlandei.

În toamna anului 1986, arhiepiscopul Pavel s-a retras. El 
a fost urmat de mitropolitul Ioan de la Helsinki, care, la rân-



CONF. TEUVO LAITILA

208j

dul său, s-a retras în 2001 (după ce patriarhul Ecumenic Bar-
tolomeu I l-a numit în calitate de membru al Sinodului Per-
manent al Patriarhiei cu titlul „Mitropolit de Niceea”). Arhi-
episcopul de astăzi, Leo, este fostul mitropolit de Helsinki. Ce-
lelalte scaune sunt acum ocupate de mitropoliții Ambrozie 
(Helsinki) și Pantelimon (Oulu), care au avut amândoi poziții 
importante la Valaam înainte de alegerea lor din 1996 și re-
spectiv 1997. Al patrulea episcop, Arsenie, menționat mai sus, 
nu are un scaun al lui, cu toate că titlul său este „Episcop de 
Joensuu” (un oraș din sud-estul Finlandei).

Sub arhiepiscopul Ioan, care a studiat în Grecia și a ela-
borat acolo o dizertație cu privire la canoane, legăturile BOF 
cu lumea ortodoxă vorbitoare de greacă și activitățile ei ecu-
menice (de exemplu, participarea la dialogurile teologice cu 
Bisericile Occidentale și Orientale) s-au întărit și mai mult.

După căderea comunismului, la începutul anilor 1990, le-
găturile cu reînfi ințata Biserică Estoniană (a fost înfi ințată mai 
întâi de către Patriarhia Moscovei la începutul anului 1921 ca 
o Biserică autonomă, dar a trecut, în 1923, sub jurisdicția Pa-
triarhiei de Constantinopol) și cu ortodoxia balcanică, în spe-
cial cu Biserica Română, au devenit mai puternice.

Numirea arhiepiscopului Ioan în calitate de conducător 
temporar al Bisericii Estoniene, din 1996 până la începutul 
anului 1999, a stârnit furia Bisericii Ruse, care a privit reîn-
fi ințarea Bisericii Estoniene de către Patriarhia de Constanti-
nopol ca pe o încălcare a drepturilor sale canonice. Pentru o 
vreme, între Biserica Rusă și BOF a izbucnit un fel de criză 
canonică la o scară redusă. Relațiile ofi ciale au fost aproape 
rupte, iar contactele multiple pe care ortodocșii fi nlandezi 
le-au stabilit cu coreligionarii lor din Karelia rusă și din redes-
chisele mănăstiri Valaam și Konevitsa de pe lacul Ladoga s-au 
împuținat. De la alegerea arhiepiscopul Leo din 2001, situația 
este mai puțin arzătoare, însă există încă dispute cu imigranții 
vorbitori de rusă din Finlanda. Se pare că o fracțiune a Bise-
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ricii Ruse se opune încorporării în BOF a imigranților și ar 
prefera alăturarea lor la cele două parohii rusești din Finlan-
da. Toți ceilalți ortodocși din Finlanda participă în cadrul pa-
rohiilor ortodoxe fi nlandeze și se afl ă sub ierarhia ortodoxă 
fi nlandeză. Există, de asemenea, o parohie „internațională” 
ortodoxă în Helsinki, a Sfântului Isaac (Sirul) din Ninive.

În Finlanda, Biserica Ortodoxă nu poate ignora relațiile 
cu religia majoritară a țării, luteranismul. Arhiepiscopul 
Pavel a stabilit deja relații de lucru cu Biserica Luterană Fin-
landeză. Acestea au devenit și mai cordiale în timpul peri-
oadei arhiepiscopului Ioan, mai ales pentru că el a fost un 
prieten apropiat al arhiepiscopului luteran de atunci, John 
Vikström. Cu toate acestea, BOF a accentuat întotdeauna 
propria moștenire și tradiție, cel mai vocal făcându-o, pro-
babil, în problema hirotoniei femeilor, pe care Biserica Lu-
terană Finlandeză a acceptat-o în 1988. Atât arhiepiscopul 
Pavel, cât și mitropolitul Ioan au considerat aceasta o pro-
vocare importantă pentru relațiile dintre ortodocși și lute-
rani. Totuși, din 1979, cele două Biserici au organizat îm-
preună un festival de muzică bisericească o dată la trei ani, 
iar din 1989, o dată la doi ani, s-au implicat într-un dialog 
teologic. Din motive care nu au fost exprimate în mod ofi -
cial, în ultimii ani, dialogul a fost întrerupt.

Pe lângă clericii din conducere, ortodocșii de rând au 
început și ei să stabilească unele contacte cu Bisericile Or-
todoxe surori, mai ales începând cu anii 1980. Contactele 
preliminare au fost, de obicei, stabilite în timpul reuniuni-
lor neofi ciale sau semi-ofi ciale, cum ar fi  vizitele membrilor 
parohiei, grupurilor de cântăreți bisericești sau iconarilor. 
Pentru un timp, în anii 1980, contactele de jos cu Biserica 
Ortodoxă din Polonia au fost destul de frecvente. De la în-
ceputul anilor 1990, au avut loc multe astfel de legături cu 
ortodocșii din Karelia și cu cei vorbitori de estoniană din 
Estonia și Rusia.



CONF. TEUVO LAITILA

210j

Încheiere

Ortodoxia din Finlanda, este, istoric vorbind, formată din 
mai multe straturi. Aceasta a fost adoptată pe fi liera Novgo-
rodului. Mai târziu a fost infl uențată de Rusia moscovită și 
imperială, precum și de precreștinismul local din Karelia. A 
fost afectată de luteranism mai ales în secolul al XIX-lea și la 
începutul secolului XX, în așa măsură încât arhiepiscopul 
Antonie chiar a susținut, pentru unele motive, că ortodocșii 
din Karelia erau semi-luterani. Situația este mai bună astăzi, 
însă lunga perioadă a administrației luterane și a infl uenței 
culturale asupra minorității ortodoxe nu a trecut fără a lăsa 
urme. De exemplu, parohia și administrația eparhială a BOF 
sunt în prezent organizate foarte asemănător cu Biserica Lu-
terană. Noua lege care privește religia, ce se afl ă în curs de 
pregătire, va schimba administrația eparhială într-o direcție 
mai centrată pe episcop.

Se poate observa, de asemenea, infl uența luterană în relația 
biserică-stat. După cum s-a afi rmat, Biserica Ortodoxă este 
a doua Biserică națională a Finlandei, iar relația acesteia cu 
guvernul este chiar mai aproape decât cea a Bisericii Lutera-
ne, care în ultimii ani s-a distanțat de stat. De exemplu, statul 
plătește salariile episcopilor ortodocși, dar nu și cele ale co-
legilor lor luterani. Adevărul este însă că, fără sprijinul fi nan-
ciar al statului, Biserica Ortodoxă nu ar putea rezista.

Unii luteranii au susținut că ortodoxia din Finlanda este 
destul de conservatoare. Spre deosebire de Biserica Luterană, 
BOF nu a fost în prim-planul reformei sociale sau a noilor 
mentalități cu privire la, să zicem, justiția socială sau ecologie, 
cu toate că ortodocșii fi nlandezi au urmat într-o anumită mă-
sură viziunea ecologică, „verde”, a patriarhului Bartolomeu al 
Constantinopolului. În cele mai multe cazuri, țelul Bisericii a 
fost acela de a conserva, mai degrabă decât a schimba. Cu toa-
te acestea, Biserica Ortodoxă Finlandeză nu a respins din start 
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tehnologia modernă, ci s-a adaptat la ea și, de exemplu, privește 
folosirea internetului în școli pentru educația religioasă ca un 
lucru benefi c pentru ortodoxie.

În concluzie, se poate spune că la cumpăna dintre secole-
le XX și XXI, BOF se readaptează la o lume postcomunistă 
globalizatoare prin intensifi carea contactelor sale cu restul 
lumii ortodoxe și prin accentuarea caracterului ei ortodox, 
specifi c, în mijlocul unei societăți luterane fi nlandeze din ce 
în ce mai secularizate și a comunității europene. Totuși, aceas-
ta este atât o Biserică fi nlandeză cât și una ortodoxă.

Note bibliografi ce

Din păcate, nu există multe studii despre Biserica Ortodo-
xă Finlandeză în alte limbi decât în fi nlandeză. În limba en-
gleză, mitropolitul de atunci din Helsinki, Ioan, a rezumat 
principalele caracteristici ale BOF din secolul XX în articolul 
său, „Th e Finnish Orthodox Church”, care a apărut în Eastern 
Christianity and politics in the twentieth century, ed. Pedro Ra-
met (Durham și Londra: Duke University Press, (1988), pp. 
267-285). Istoricul bisericesc fi nlandez Jyrki Loima a analizat 
naționalismul și ortodoxia în lucrarea sa „Nationalism and the 
Orthodox Church in Finland 1895-1958”, publicată de Teuvo 
Laitila și Jyrki Loima, în Nationalism and Orthodoxy (Renvall 
Institute Publications 15), Helsinki: Institutul Renvall, (2004), 
pp. 94-203. Slavistele fi nlandeze Natalia Baschmakoff  și Mar-
ja Leinonen ne oferă o prezentare generală asupra cetățenilor 
fi nlandezi vorbitori de limbă rusă între cele două războaie 
mondiale în Russian Life in Finland 1917-1939: a local and oral 
history (Studia Slavica Finlandensia 18). Helsinki: Institutul 
pentru Studii Ruse și Est- Europene, (2001). Perioada de au-
tonomie târzie este tratată de către unii istorici. Finlandezul 
Pertti Luntinen se referă la latura politică a perioadei de auto-
nomie târzie în lucrarea sa F. A. Seyn: A political biography of 
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a tsarist imperialist as administrator of Finland (Studia Histo-
rica 19), Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, (1985). Fin-
landeza Marina Vituhknovskaya ilustrează rolul naționalismului 
în Karelia în articolul ei „Cultural and political reaction in 
Russian Karelia in 1906-1907”, în Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas 49 (1), (2001), pp. 25-42. Istoricul englez Simon 
Dixon a studiat ultimii doisprezece ani dinaintea independenței 
fi nlandeze în lucrarea sa „Sergii (Stragorodskii) in the Russi-
an Orthodox Diocese of Finland: apostasy and mixed marri-
ages”, 1905-1917, în Slavonic and East European Review 82 (1), 
(2004), pp. 50-73. O prezentare generală este schițată în Ort-
hodoxy in Finland: past and present, ed. Veikko Purmonen, 
Kuopio: Orthodox Clergy Association 1984. În fi nlandeză 
există, desigur, numeroase studii. O selecție bună este oferită 
de bibliografi a lui Loima. Pe internet, unele materiale utile în 
limba engleză, și mai multe în fi nlandeză, pot fi  găsite pe si-
te-ul www.ort.fi .
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Anexă

Rememorări istorice și explicații ale unor termeni

În calitate de editor al acestei compilații de articole, sper că 
cititorul general va găsi lucruri expuse cât mai clar cu putință; 
acesta este motivul pentru care mai jos sunt explicate unele 
fapte istorice, jurisdicționale și de altă natură, pentru a veni 
în sprijinul citirii articolelor din această carte.

În contextul nostru, cel al Bisericii Ortodoxe, cuvântul „di-
aspora” desemnează răspândirea ortodocșilor, care acum lo-
cuiesc în afara țării lor de origine, tradițional ortodoxă, precum 
și oamenii care s-au convertit la ortodoxie; în locul cuvântu-
lui „diaspora”, unii preferă să vorbească despre „răspândirea” 
ortodoxă. „Filetismul” (din grecescul phylè, neamul) repre-
zintă o tendință de a identifi ca Biserica cu o anumită națiune 
sau etnie: această atitudine a fost condamnată ca erezie de 
către un sinod local de la Constantinopol din 1872.

Cuvântul „jurisdicție” se întâlnește în toate articolele și în-
seamnă, în contextul nostru, „reprezentarea” unei patriarhii 
sau a unei Biserici în afara granițelor sale geografi ce și patri-
arhale. În aceeași țară pot apărea diferite jurisdicții bisericești 
ortodoxe, fi ecare dintre ele condusă de un episcop „național” 
care reprezintă patriarhia sau Biserica lui în afara țării ei de 
origine. Al VIII-lea canon de la Sinodul I de la Niceea (325) 
prevede că nu ar trebui să existe mai mult de un episcop într-un 
loc. În prezent, acest canon nu este respectat în „diaspora”.

Pentru a încerca să se depășească aceste multiple repre-
zentări ale episcopilor ortodocși într-o singură țară, a fost 
fondat în 1967, în Franța, un Comitet inter-episcopal, urmat 
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în 1997 de către Adunarea Episcopilor Ortodocși din Franța 
(în franceză, „Assemblée des Evêques orthodoxes de France”, 
AEOF); în Germania, a fost creată în 1994 o comisie a Bise-
ricii Ortodoxe. Acest lucru facilitează nu numai un dialog 
mai fructuos între autoritățile ortodoxe care trăiesc în aceeași 
țară, ci, de asemenea, permite autorităților locale, politice, 
religioase și ecumenice, să aibă un interlocutor ortodox bine 
defi nit. Mai mult, face posibilă identifi carea comunităților 
ortodoxe care aparțin unei anumite patriarhii și cele care nu 
sunt canonice.

Președintele adunării, dar și al comisiei, este episcopul 
exarh (sau reprezentantul personal), din fi ecare țară, al patri-
arhului de Constantinopol, care este cunoscut sub numele de 
patriarh ecumenic sau „universal”. Ce înseamnă această pri-
oritate? Canonul 3 al Sinodului de la Constantinopol (381) 
oferă un primat onorifi c patriarhului de Constantinopol. În-
să acest lucru nu schimbă faptul că toate patriarhiile ortodo-
xe și Bisericile, împreună cu comunitățile lor din diaspora, 
constituie Biserica Ortodoxă sobornicească.

În articole sunt numite diferite grupuri creștine. Un arti-
col îi menționează pe vechii-credincioși, o mișcare impor-
tantă de la marginea Bisericii Ruse încă din secolul al XVII-lea.

Bisericile Ortodoxe Orientale, cunoscute și sub numele 
de precalcedoniane (Coptă, Etiopiană, Eritreană, Armeană, 
Ortodoxă Siriacă și Malankareză Indiană), sunt, de aseme-
nea, menționate. Sinodul de la Calcedon din 451 a dus la se-
pararea acestei familii a Bisericilor Orientale de Bisericile 
cunoscute astăzi ca Ortodoxă de Răsărit și Romano-Catoli-
că. Comunitățile ortodoxe orientale sunt, de asemenea, tot 
mai numeroase în Europa Occidentală. Din 1964, și în mod 
ofi cial din 1985, acestea participă la dialoguri teologice și 
practice cu diferite patriarhii și Biserici Ortodoxe, la nivel 
global și local. În limba engleză, denumirile „Oriental Orto-
doxă” și „Ortodoxă de Răsărit” au fost date cu scopul de a 
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diferenția între cele două familii de Biserici. Pentru concizie, 
în această carte, „ortodocșii de Răsărit” sunt numiți simplu 
„ortodocși”. Pentru a sprijini dialogul practic al acestor două 
familii de Biserici, începând cu 1993, am scris mai multe cărți 
despre viața și spiritualitatea acestor vechi creștini ortodocși 
orientali.

În ceea ce privește Biserica Romano-Catolică (în aceste 
articole numită simplu „Catolică”), nu trebuie să uităm nici-
odată că ei au fost uniți cu ortodocșii pentru mai mult de ze-
ce secole; toți au format o singură Biserică înainte de schisma 
din 1054, pricinuită, printre altele, de afi rmarea catolicilor că 
Sfântul Duh purcede de la Tatăl „și de la Fiul”, precum și de 
adăugarea acestui articol, fi lioque, la Simbolul de Credință 
(Crezul) care a fost promulgat odată pentru totdeauna de că-
tre Sinodul de la Constantinopol din 381.

Anumiți catolici de rit oriental sunt numiți „uniați” pen-
tru a arăta faptul că ei sunt uniți cu Biserica Romei. Printre 
aceștia se numără melkiții, care urmează ritul bizantin în 
limba arabă.

O altă importantă ruptură între creștini a avut loc în Eu-
ropa Occidentală, în secolul al XVI-lea, ca urmare a Refor-
mei, odată cu dezvoltarea Bisericii Protestante, Luterane, 
Reformate, Anglicane etc.

În Biserica Veche-Catolică, unii dintre membrii ei euro-
peni s-au separat de Biserica Romano-Catolică în secolul al 
XVIII-lea, iar alții au făcut acest lucru după primul Conciliu 
Vatican din 1870. În Elveția, această Biserică este numită 
„Creștin-Catolică”.

Slavona este limba liturgică a ortodocșilor ruși, folosită, 
de asemenea, în alte Biserici Ortodoxe (Bulgară, Sârbă, Po-
loneză).

În vremea Imperiului Bizantin și mai înainte, liturghia era 
slujită în greacă, iar această limbă este încă folosită în bise-
ricile ortodoxe grecești.
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Antimisul (care înseamnă „în loc de un altar”) este o bu-
cată de pânză de in sau de mătase, înfățișând pogorârea de 
pe Cruce a lui Hristos și pregătirea trupului Său pentru în-
mormântare. Acesta este semnat de către autoritatea episco-
pală și trebuie să fi e pus întotdeauna pe Sfânta Masă în vremea 
liturghiei euharistice (numită în această carte doar „litur-
ghie”). Pe acest „pocrovăț” sunt cusute părticele ale unor 
moaște de sfi nți. Trebuie să ne reamintim că primii creștini 
au săvârșit liturghia pe mormintele mucenicilor.

În tradiția rusă, „privegherea” este slujirea de cu seară a 
vecerniei împreună cu utrenia, înaintea unei duminici sau a 
unei zile de sărbătoare. Privegherea se încheie, de obicei, cu 
citirea Ceasului I.

Vechiul calendar, cel „iulian”, este calendarul roman revi-
zuit în anul 46 î.Hr. de Iulius Cezar, din care provine prezen-
tul calendar internațional, „cel nou” sau „calendarul grego-
rian”, adoptat în 1582 de către Papa de la Roma, Grigorie al 
XIII-lea. La fi ecare patru ani, a fost adăugat atunci un an bi-
sect, întrucât, de-a lungul vremii, a avut loc un decalaj pro-
gresiv între 21 martie și data reală a echinocțiului de primă-
vară; în secolul al XVI-lea acest decalaj a ajuns la zece zile, iar 
acum la treisprezece zile. Unele biserici ortodoxe au adoptat 
noul calendar. Ortodocșii care urmează vechiul calendar, cum 
ar fi  rușii, sârbii, polonezii și georgienii sărbătoresc praznice-
le cu treisprezece zile după noul calendar (de exemplu, Nașterea 
Domnului pe 7 ianuarie în loc de 25 decembrie). Însă, toți 
ortodocșii (cu excepția fi nlandezilor) sărbătoresc Paștile la 
aceeași dată, calculată după vechiul calendar iulian. În unele 
țări (Grecia, Cipru și România) există câțiva vechi-calendariști.

Postul Mare este perioada de dinainte de Paști (șapte săp-
tămâni).

O parohie sau o mănăstire numită „stavropighie” se afl ă 
direct sub ascultarea patriarhiei sale, fără intermedierea unui 
episcop eparhiot.
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Un „schit” reprezintă o sihăstrie în care viețuiesc unul sau 
mai mulți călugări.

Titlul de „arhimandrit” este unul onorifi c acordat unor 
preoți călugări.

Denumirile geografi ce menționate în articole pot fi  găsite 
cu ușurință în orice dicționar sau atlas competent. În ceea ce 
privește Finlanda, a fost necesară o hartă cu câteva nume 
pentru a înțelege complexa ei istorie ortodoxă.

Numele proprii sunt scrise de cele mai multe ori în forma 
lor din limba engleză, însă, uneori, și în limba țării respective.

Pentru a valida în viitor adresele indicate la sfârșitul fi ecă-
rui capitol, adrese care se pot schimba, consultați Orthodoxia, 
publicată în fi ecare an de Ostkirchliches Institut, Ostengasse 
31, 93047 Regensburg, Germania.
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