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Episcopul Bartolomeu Stănescu1, 
„un pionier al reflecţiei creştine asupra 
societăţii moderne”2, sau „filosoful social-
creştin”3 se naşte la 25 august 1875. După 
absolvirea studiilor teologice în Bucureşti, 

în 1905 pleacă la Paris ca diacon la Capela Română. La Université Paris Sorbonne, 
obţine două licenţe, în litere şi în drept, iar mai apoi începe studiile de doctorat în 
sociologie sub îndrumarea profesorului Émile Durkheim. Nu reuşeşte să-şi finalizeze 
teza, „La portée sociale du principe d’autorité”4, fiind chemat în ţară pentru a deveni 
arhiereu la 1 aprilie 19125. În 1913 primeşte funcţia de administrator al Casei Bisericii, 
fiind singurul arhiereu care a ocupat acest post6. Susţine încă de la început intrarea 
României în război7 alături de Franţa. În 1917 pleacă şi el în Moldova, cerându-i 

1 Am optat pentru prenumele „Bartolomeu”, deşi de foarte multe ori numele său apare 
scris şi în alte variante (Vartolomeiu, Vartolomei, Vartolomeu, Bartolomei, Bartolomeiu) 
pentru că este cel mai întâlnit în vorbirea comună contemporană. 

2 Daniel Barbu, Republica absentă. Politică şi societate în România postcomunistă, ediţia a 
II-a, Nemira, Bucureşti, 2004, p. 294.

3 Arhim. Iuliu Scriban, „Cărţi, reviste şi ziare”, în Biserica Ortodoxă Română, seria a II-a, 
anul 43, nr. 5 (530), mai 1925, p. 308. 

4 Bartolomeu Stănescu, Produsuri sufleteşti şi realităţi verificate, Tipografia Cozia, Râmnicul-
Vâlcii, 1934, p. V.

5 Veniamin Pocitan, Biserica Ortodoxă Română din Paris, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
C. 257/1940, Bucureşti, 1941, p. 146. 

6 C. Dobrescu, Casa Bisericii 1902-1919, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1920, p. 14. 

7 Dumitru Cristescu, Viaţa şi înfăptuirile Prea Sfinţitului Episcop Vartolomeiu până la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, Tipografia „Episcopul Vartolomeiu”, Râmnicul-Vâlcea, 
1936, p. 67.
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ministrului de Război să fie trimis pe front pentru că „pe lângă entuziasmul patriotic 
ce-l însufleţea, însăşi primirea salariului de Profesor Universitar îl obliga să fie 
nelimitat la dispoziţia patriei sale scumpe”8. Nu primeşte acceptul nici de la Vintilă 
Brătianu, nici de I. Gh. Duca, ministrul Instrucţiei Publice, şi se înscrie profesor la 
Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Bogzeşti, lângă Roman, predând limba română 
şi religia. Cânta la strană în fiecare duminică pentru că nu avea veşminte arhiereşti 
şi ţinea predică. În 1919 este numit locotenent al Episcopiei de Argeş, cerându-le 
preoţilor să nu mai lucreze în bănci pentru că există o nepotrivire, conform lui 
Francisc de Assisi, între misiunea lor şi lucrul cu banul9. 

În 1921 este ales episcop al eparhiei Râmnicului Noului Severin unde îşi propune 
„formarea omului moral, a omului evanghelic, reîncreştinarea lui şi transformarea 
societăţii într-un cămin evanghelic”10. Între 1921 şi 1936 deţine funcţia de Preşedinte 
al Comitetului de Redacţie a oficiosului „Biserica Ortodoxă Română”. Este în 
acelaşi timp unul dintre promotorii revistei „Solidaritatea”, o mişcare intelectuală 
social-creştină lipsită, însă, de reputaţia postumă de care s-au bucurat alte mişcări 
interbelice. În 1938, întră în concediu pentru o perioadă de 2 ani11 şi se retrage la 
mânăstirea Bistriţa, de unde nu se va mai întoarce până la sfârşitul vieţii, în 1954. 
Este, de asemenea, pe toată perioada ocupării scaunului de episcop şi membru 
de drept al Senatului, fiind exclus la 6 iulie 1939, pe motiv că nu purta uniforma 
Frontului Renaşterii Naţionale şi că nu depusese jurământul12. 

8 Ibidem, p. 69.

9 Vartolomeiu Stănescu, „Îndemn către cucernicii preoţi, către cinstiţii diaconi, către 
cuvioşii monahi şi monahii şi către cântăreţi şi paraclisieri din de Dumnezeu păzita 
Eparhie a Argeşului pentru munca gospodărească potrivită misiunii lor”, în Dumitru 
Cristescu, op.cit., p. 78.

10 Dumitru Cristescu, op.cit., p. 91.

11 „Hotărârea pe care am luat-o, ca să intru în a treia pasă a vieţii mele, mi-a fost inspirată 
de Ea [Fecioara Maria], printr-un text din Sfânta Scriptură, pe care am deschis-o, când 
m-am simţit îmboldit puternic în cugetul meu s-o deschid. Îmi numesc situaţia de acum 
ca fiind pentru mine a treia fază a vieţii, pentru că prima am trăit-o în şcoalele prin care 
am trecut; iar pe-a doua am trecut prin aplicare în instituţiile laice şi bisericeşti a celor 
învăţate în şcoli din ţară şi în străinătate. De astă dată, fiind liber să mă mişc cum vreau 
eu, voi fi prin armele dobândite unde mă aflu, mult mai în plin pregătit pentru folosul 
românesc, dacă nu şi internaţional, aşa cum sunt hotărât să ajung, neînţeles în bună parte 
de Parohia Olteană, pe care din această cauză m-am hotărât s-o părăsesc, sunt sigur, că 
voi fi pe deplin înţeles, dacă nu şi urmat, de lumea care mă va asculta şi care mă va citi în 
lucrările tipărite şi răspândite de mine, în limbile pentru care îmi fac pregătirea”. (Arhiva 
C.N.S.A.S., Fond Informativ, Scrisoare a lui Bartolomeu Stănescu către Vasile Tivig, 17 
ianuarie 1939, dosar nr. 53328, fila 133.)

12 Radu Florian Bruja, Carol al II – lea şi Partidul Unic: Frontul Renaşterii Naţionale, Junimea, 
Iaşi, 2006, p. 182.
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Vocaţia profetică

Reflecţia sa intelectuală este una de istorie socială şi politică inspirată de 
demersul contrarevoluţionarilor francezi şi al creştinilor sociali europeni. Folosind 
instrumentele intelectuale de tip liberal13, episcopul oltean încearcă să identifice linia 
de mijloc între radicalismul revoluţionar de la 1789 şi conservatorismul partizanilor 
principiilor şi ierarhiilor Vechiului Regim. Într-un demers de tip hegelian cauză-efect, 
el nu oferă o istorie a evenimentelor, ci o filosofie a istoriei, în care „două mari forţe şi 
două mari drepturi, autoritatea şi libertatea, coexistă şi se înfruntă în mod natural”14. 
Discursul episcopului Bartolomeu Stănescu este unul de factură analitică pornind 
de la dreptul natural şi coexistenţa în societate a două principii complementare: 
libertatea şi autoritatea. O însemnată sursă de inspiraţie o reprezintă Émile Durkheim, 
pentru care statul are ca matrice familia patriahală romană, societatea sub forma 
naţiunii fiind o colecţia de grupuri intermediare autonome15. Statul, „partea de la 
suprafaţă, adică numai efortul comun legal organizat”16, este cel mai mare organ 
al unui complex, care nu trebuie confundat cu organismele intermediare (armata, 
Biserica, şcoala), a căror principală trăsătură este că sunt îndreptăţite să gândească 
şi să acţioneze singure, fără să reprezinte întreaga societate17. 

În concepţia sa, autocefalia şi patriarhatul reprezintă doar momente şi etape care 
facilitează Bisericii posibilitatea unui viu apostolat în societate prin lipsa ingerinţelor 
externe, dar şi interne: „Astăzi Biserica s-a osificat sub forma unei simple întocmiri 
de birou şi de formalism administrativ”18. În acest context, datoria oamenilor Bisericii 
este să-i asigure statutul de organism social autonom şi să-i înlesnească capacitatea 
de a produce consensul şi sufletul naţional. Pentru Durkheim esenţa societăţii 
este coeziunea membrilor săi sub forma solidarităţii şi prin inspiraţia conştiinţei 
colective. Aceasta din urmă prinde contur în gândirea elitelor române prin procesul 
de „nation-building”. Biserica este pentru sociologul francez un sistem unificat de 
practici şi credinţe privind lucrurile sacre care are ca funcţie socială coeziunea 

13 Alexandra Ionescu, „Chipuri ale binelui comun. Două încercări etico-politice româneşti”, 
în Miruna Tătaru – Cazaban, Teologie şi politică de la Sfinţii Părinţi la Europa Unită, 
Anastasia, Bucureşti, 2004, pp. 137-145.

14 François Guizot, Istoria civilizaţiei în Europa de la căderea Imperiului Roman până la 
Revoluţia Franceză, traducere de Cristian Preda şi Miruna Tătaru-Cazaban, introducere 
de Aurelian Crăiuţu, Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 18. 

15 Émile Durkheim, Professional ethics and Civic Morals, Taylor and Francis Groups, London, 
2003, p. 45. 

16 Bartolomeu Stănescu, „Datoriile economico-sociale ale statului din punct de vedere 
creştin”, în Solidaritatea, revistă social-creştină, anul V, nr. 1, 2, 3, iunie 1924, p. 28. 

17 Émile Durkheim, op.cit., p. 48.

18 Prea Sfinţia Sa Episcopul Vartolomei Stănescu din Eparhia Râmnicului Noul Severin, 
„Cuvântare despre educaţia copiilor, rostită la conferinţa „Alianţei Universale” dela 
Stokholm, în luna august 1925”, în Biserica Ortodoxă Română, seria II, anul 43, nr. 12 
(537), decembrie 1925, p. 716. 
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indivizilor. Statul lui Durkheim înseamnă nevoie, organizare şi ordine, indivizii 
nefiind animaţi doar de interesul propriu, ci se unesc între ei şi conştientizează 
grupurile pe care le formează (conştiinţa colectivă). Bartolomeu Stănescu se înscrie 
în programul profesorului său, care este unul de „limitare a statului prin indicarea 
unui scop etic, cu rezonanţe kantiene, care să i se impună acestuia şi ale cărui 
rădăcini se află în societatea civilă. Cuplului conceptual (german şi păgân): societate 
civilă atomizată – stat de putere i se opune, deci, un cuplu (francez şi creştin): 
societate organizată – stat etic”19. 

Autoritate şi libertate

Statul, deci, nu încadrează voinţa colectivă, doar ghidează comportamentul 
colectiv. Omul are din naştere drepturi înnăscute, care sunt modelate de asociere, în 
timp ce societatea poate şi trebuie să adauge ceva la înzestrarea naturală a omului20. 
Modernizarea, sub forma secularizării spaţiului public şi a declinului credinţei 
personale, aduce cu sine vidul de autoritate. Schimbările economice, sociale şi 
politice trebuie, deci, însoţite de una morală întrucât „spiritualitatea secolului al 
XIX-lea nu se susţine pe un plan egal de autoritate”21. Persoana umană nu se topeşte 
în societate, ci participă la crearea conştiinţei colective, fiind ea însăşi o fiinţă socială. 
Concepţia organicistă asupra societăţii este identificabilă concepţiei conservatoare, 
potrivit căreia societatea trebuie să funcţioneze în mod unitar şi indivizibil. 

Toate societăţile funcţionează pe două principii absolut necesare construirii unei 
democraţii care să corespundă demnităţii persoanei umane: libertatea şi autoritatea. 
Reîntregirea României şi spiritul democratic al vremii pun în discuţie coexistenţa 
acestor două principii în arhitectura societăţii româneşti: „Punctul de plecare al 
acestei înjghebări însă nu mai poate să fie, nici principiul de autoritate singur de 
care s-au condus în alcătuirile lor societăţile vechi şi medievale, nici principiul de 
libertate singur, către care se îndreaptă aproape exclusiv preferinţele societăţilor 
revoluţionare de astăzi; ci, punctul de plecare trebue să pornească din împreunarea 
dintre ele a acestor două principii, cu precădere însă a principiului de libertate 
asupra celui de autoritate”22.

Datorită principiului libertăţii, care pune în valoare individualitatea persoanei 
umane, popoarele şi-au dobândit dreptul la autodeterminare. Valoarea principiului 
autorităţii stă în „economisirea energiilor omeneşti şi în coordonarea şi omogenizarea 

19 Dominique Colas, Genealogia fanatismului şi a societăţii civile, traducere din limba franceză 
de Cristina Arion, Mircea Secure şi Alina Vasile, Nemira, Bucureşti, 1998, p. 345. 

20 Émile Durkheim, op. cit., p. 50.

21 C. Rădulescu-Motru, Românismul. Catehismul unei noi spiritualităţi, Fundaţia pentru 
literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, p. 47. 

22 Arhiereul Bartolomeu Stănescu, „Principiile de bază ale reorganizării noastre sociale. 
Ce însemnătate ar avea pentru reorganisarea Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România 
întregită”, în Solidaritatea, revistă social-creştină, anul I, nr. 5-6, august-septembrie 1920, 
p. 164. 
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lor, de către autoritate, care le dospeşte într-o singură frământătură prin puterea şi 
influenţa comandamentului ei unic”23. Democraţia modernă încercând să balanseze 
aceste două principii a găsit soluţia optimă în regimurile monarhice constituţionale. 
Conlucrarea dintre libertate şi autoritate se întâmplă, însă, doar în sfera politică, 
nereuşind, cu excepţia statelor anglo-saxone, să cuprindă şi celelalte sfere ale 
societăţii. În spaţiul românesc, excesul de autoritate a dus la crearea unei societăţi 
ierarhizate şi clienteliste dominată de statul autoritar, în care s-a cultivat „datoria 
supunerii şi a absenteismului”24.

Creştinismul social şi autonomia societăţii

Dincolo de filosofia socio-politică a contrarevoluţionarilor francezi, cea de-a 
doua sursă importantă a reflecţiei episcopului oltean o reprezintă creştinismul 
social. Vehemenţa cu care a criticat liberalismul i-au adus numele impropriu de 
socialism creştin. Dar, se deosebeşte fundamental de socialism25 pentru că nu 
propune desfiinţare instituţiilor liberale (proprietatea privată, moştenirea, salariul), 
ci transformarea lor în conformitate cu spiritul creştin. Propune întoarcerea la 
corporaţiile profesionale (vechile bresle medievale): ţărani, patroni, muncitori şi 
susţine implicarea statului pentru repaosul duminical, salariul just, reglementarea 
regimului muncii. Creştinismul social cuprinde răspunsurile care privesc viaţa 
socială în manifestările ei religios-morale, economice şi politice26 şi propune un 
întreit patronaj: tatăl în familie, patronul în atelier şi Biserica în societate.

Creştinismul social, izvor al creştin-democraţiei europene, se înscrie în curentul 
personalismului social şi politic, denunţând statolatria27 şi sacrificarea persoanei 
umane în instituţiile create de modernitate: „În ordinea socială statul modern a 
sacrificat persoana individului, el dă individului sufragiul universal, egalitatea de 
drepturi, libertatea de opinii şi aruncă persoana izolată, goală, fără nicio armătură 
socială care s-o susţină şi s-o apere”28. Statul are rolul de protector, nu de tiran, el 
garantează, dar nu suprimă libertatea persoanei. Libertatea persoanei se impune 
datorită calităţii ei de drept înnăscut, natural, în timp ce mesajul evanghelic 
este eminamente favorabil libertăţii. Egalitatea este doar de ordin moral, ei nu-i 
corespunde şi una socială, oamenii nu sunt reductibili unii la ceilalţi29. 

23 Ibidem., p. 165.

24 Ibidem., p. 171.

25 Nicolae T. Buzea, Socialismul şi creştinismul social, Tipografia Eparhială „Cartea 
Românească”, Chişinău, 1926, pp. 201-294.

26 ***, „Creştinism social”, în Biserica Ortodoxă Română, seria a II-a, anul 43, nr. 8 (533), 
august 1925, p. 457. 

27 Daniel Barbu, op.cit., p. 278.

28 Ion Miclea, Elemente de Politică Creştină, Tipografia Vremea, 1947, p. 25. 

29 Alexandru Mamina, Dimensiunea religioasă a gândirii contrarevoluţionare franceze, 
Corint, Bucureşti, 2002, pp. 84-86. 



124

Un grup de teologi şi intelectuali creştini creează în anul 1920 revista şi Cercul 
de Studii Social-Creştine „Solidaritatea”30. Născută în jurul episcopului Bartolomeu 
Stănescu şi apărută sub înaltul patronaj al mitropolitului-primat Miron Cristea, 
mişcarea este privită la început drept „un modernism în biserica noastră, acuzaţie ce 
a rămas fără ecou”31. Revista şi cercul de studii căutau să expună ideile creştinismului 
social într-o variantă corespunzătoare teologiei ortodoxe. „Reformele sociale venite 
de după războiu, trebuiau să ducă la formarea unei adevărate democraţii româneşti. 
O adevărată democraţie nu se poate însă concepe decât în spirit creştin. De aceea 
P.S. Vartolomeiu al Râmnicului Noului-Severin trasează într-o serie de articole, 
care sunt puterile sociale ale creştinismului şi reorganizarea noastră pe bază de 
principii creştine”32.

Episcopul Bartolomeu Stănescu, datorită funcţiei pe care o ocupă, încearcă şi 
punerea în practică a ideilor creştinismului social print-o intensă activitate culturală33 
şi conferinţe preoţeşti34: „În Eparhia Râmnicului Noului-Severin se lucra intens sub 
conducerea actualului Episcop Vartolomeiu, la afirmarea principiilor creştine în 
viaţa parohială. Aceste înfăptuiri se îndreptă spre vindecarea marilor viţii sociale, ce 
rod viaţa satelor. Se formează o admirabilă falangă de suflete apostolice. Se face operă 
de asistenţă: culturală, socială, economică şi juridică, pe baza principiilor de iubire 
şi dreptate evanghelică. Aci avem deaface cu o organizaţie minuţioasă, condusă cu 
mare zel de către episcopul local. Înconjurat de clerici distinşi, societatea Renaşterea 
a preoţimii oltene este denumită cu drept cuvânt: Evanghelia în acţiune”35.

Criticând cele două mari viziuni politice ale epocii, socialismul şi liberalismul 
clasic, primul, pentru că oferă prea puţină libertate, iar cel de-al doilea, prea puţină 
autoritate şi prea multă secularizare, B. Stănescu36 aduce în discuţie prioritatea 
binelui comun la nivel naţional, solidaritatea, prioritatea muncii asupra capitalului, a 
moralei asupra politicianismului, concepţii pe care le putem identifica şi în scrierile 
personaliste ale lui Jacques Maritain37. Democraţia pe care şi-o doreşte este una a 

30 Printre organizatorii mişcării amintim pe Şerban Ionescu, Ştefan Bodgan, C.A.Teodorescu 
şi Vasile Gh. Ispir. 

31 Şerban Ionescu, Mişcarea social-creştină în Biserica Ortodoxă Română, Monitorul Oficial 
şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1934, p. 3. 

32 Ibidem. 

33 Preotul Mihail Gregorian, „Din Eparhia Râmnicului Noul-Severin. Centrul parohial”, în 
Noua Revistă Bisericească, anul VII, nr. 7, octombrie 1926, pp. 103-106; „Muncă spornică”, 
în Noua Revistă Bisericească, anul V, nr. 9-12, 1 august – 30 septembrie 1923, p. 148. 

34 „Conferinţe preoţeşti”, în Noua Revistă Bisericească, anul V, nr. 3-5, 1 mai – 15 iunie 
1923, pp. 49-51. 

35 Şerban Ionescu, op. cit., p. 6. 

36 Sursele gândirii sale politice sunt contrarevoluţionari francezi – Louis de Bonald, Joseph 
de Maistre, René de Chateaubriand, Felicité de Lammenais, Albert du Mun etc. 

37 Jacques Maritain, Integral Humanism: Temporal and Spiritual Problems of a New 
Christendom, Scribner, New York, 1968, passim. 
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persoanei, nu a individului. Ea face parte din ordinea naturală, fiind, în opinia 
sa, regimul politic de normalitate a unui popor: „Democraţia este în primul rând 
ştiinţa solidă asupra lucrurilor din lume, pe care le orânduieşte prin legi; şi ştiinţa 
profundă asupra sufletului omenesc, ca legătură pe care legile o mijlocesc între om 
şi mediul său de viaţă, să-i dea cu putinţă sufletului şi puterilor omeneşti să domine 
acest mediu, iar nu să fie dominate de ele”38. Prin urmare, legile democratice nu 
trebuie să fie impuse, ci născute prin adeziunea poporului menajat în libertatea şi 
demnitatea lui. Dacă în epoca medievală rolul statului a fost să domine poporul, 
acum este să-l slujească. 

Este invocat, de asemenea, principiul subsidiarităţii, o reflecţie rară în spaţiul 
intelectual românesc39: „Biserica sfinţeşte şi luptă ea însăşi pentru dreptul fiecărui 
om ce vine în lume de a-şi pune în valoare toate puterile şi talentele lui, sfătuind, 
însă, pe fiecare să nu încalce dreptul nimănui. Aceasta este democraţia pe care 
o susţin eu. Democraţia este dreptul fiecărui om care vine în lume de a-şi pune 
în valoare puterile, talentele şi aspiraţiunile lui de perfecţionare sufletească, nu 
numai prin efortul propriu, care întâmplându-se să fie slab, el are dreptul să se 
sprijinească şi pe ajutorul semenilor săi şi al întregii societăţi omeneşti, cum 
porunceşte Hristos”40. Scopul Bisericii devine producerea de moralitate în corpul 
social şi păstrarea unităţii sufleteşti a naţiunii41, pentru că „acolo unde unitatea 
religioasă nu există sunt momente când naţiunea nu se arată întreagă”42. Astfel 
spus, susţinerea democraţiei are ca imbold redescoperirea valorilor creştine odată 
cu Revoluţia Franceză, aşa cum demonstra Jacques Maritain: „cu cât corpul politic 
e mai ataşat de valorile Evangheliei, cu atât e mai ataşat de valorile democraţiei, nu 
pentru că aşa ar impune statul, ci în mod natural”43. Însăşi Societatea Preoţească 
„Renaşterea”, care a jucat rolul unui grup intermediar autonom între corpul 
credincioşilor şi episcop ca factor de autoritate supremă, arată conlucrarea dintre 
autoritate şi libertatea de iniţiativă. Autoritatea Bisericii în societate are ca model 
autoritatea episcopului în eparhia sa. 

38 Vartolomeiu Stănescu, „Discurs la legea financiară, rostit în şedinţa senatului dela 
10 februarie 1923”, în Idem, Produsuri sufleteştişi realităţi verificate,Tipografia Cozia, 
Râmnicul-Vâlcea, 1934, p. 244.

39 Cătălin-Valentin Raiu, „Biserică şi stat în perioada interbelică: principiul subsidiarităţii 
în ortodoxia românească”, în Arhivele Totalitarismului, anul XVII, nr. 64-65, 3-4/2009, 
pp. 8-26. 

40 Vartolomeiu Stănescu, „Discurs în Senat la Legea Învăţământului P. Negulescu la 25 mai 
1924”, în Idem, Produsuri sufleteşti..., pp. 185 – 186.

41 Arhiereul Bartolomeu Stănescu, Scurte încercări de creştinism social, Atelierele Grafice 
SOCEC&Co., Bucureşti, 1913, p. 59.

42 Ibidem, p. 62.

43 Jacques Maritain, Omul şi statul, traducere de Livia Iacob, Institutul European, Iaşi, 2008, 
p. 145. 
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Construcţia naţiunii şi autonomia Bisericii

Marea Unire din 1918 a născut un stat puternic fragmentat, ceea ce a însemnat 
o dificilă provocare pentru construcţia identitară a naţiunii44. Biserica însăşi era 
fragmentată în patru tipuri de organizare, corespunzătoare evoluţiei istorice a celor 
patru provincii. Nevoia omogenizării acestor tipuri de organizare45 se înscrie în 
programul pe care ortodoxia românească trebuia să-l urmeze pentru a înlesni şi 
participa la construcţia naţiunii române. În acest sens, unificarea bisericească devine 
un imperativ al epocii: „Omogenizarea sufletelor deci şi unificarea lor într-un corp 
social solid şi creator, omogenizare şi unificare, în care sociabilitatea omenească 
îşi are adevăratele ei condiţiuni de existenţă. Este după cum vedem una dintre cele 
mai organice trebuinţe ale vieţii omeneşti; şi nimeni în afară de bisericile constituite 
(established church) nu o poate garanta şi îndeplini mai bine, pentru că nimeni în 
afară de biserici nu-i pot prezenta omenirei un ideal sau mijloc de realizare mai 
comun, mai permanent şi mai presus de puterile omeneşti, decât bisericile acestea 
şi îndeosebi cea creştină”46. 

Astfel, Bartolomeu Stănescu analizează statutul Bisericii Ortodoxe Române în 
societate pornind de la nevoile dominante ale societăţii: construcţia naţională şi 
încreştinarea vieţii publice. Dacă elita revoluţionară franceză inspirată din gânditorii 
Iluminismului şi-a propus distrugerea Vechiului Regim, o ordine politică bazată 
pe ierarhia socială tradiţională, pe care au înlocuit-o cu un contract social între 
cetăţeni47, naţiunea franceză a fost definită de Ernest Renan ca o asociaţie de 
cetăţeni egali şi liberi, protejaţi de un stat hipercentralizat care trebuie să asigure 
instrumentele puternice coeziunii subiecţilor săi. Naţiunea politică franceză este un 
plebiscit cotidian48, o alegere liberă de fiecare zi şi este opusă concepţiei germane, 
în care naţiunea este o comunitate de rasă şi limbă. Hans Kohn, diferenţiind 
naţionalismul voluntarist occidental şi cel organic specific Europei Centrale şi de 
Sud-Est, arată că în concepţia organicistă specifice sunt elementele conservatoare 
detaşate de individualismului liberal care dezvoltă un mod unitar şi indivizibil 
de funcţionare a societăţii. Este accentuată dimensiunea colectivă a drepturilor 

44 Irina Livezeanu, Cultural Politics in Greater Romania: regionalism, nation building and 
ethnis struggle, 1918-1930, Cornell University Press, New York, 2000, p. 297.

45 „Lucrările pentru unificarea bisericească”, în Noua Revistă Bisericească, anul III, nr. 17-
18, 1-31 decembrie 1921, p. 314.

46 Arhiereul Bartolomeu Stănescu, „Principiile de bază ale reorganizării noastre sociale. 
Ce însemnătate ar avea pentru reorganisarea Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România 
întregită II”, în Solidaritatea, revistă social-creştină, anul I, nr. 7-8, octombrie-noiembrie 
1920, p. 240.

47 Timothy Baycroft, Mark Hawitson (edited by), What is a nation? Europe 1789-1914, Oxford 
University Press, New York, 2006, p. 29. 

48 Ernest Renan, What is a nation?, with an indroduction by Charles Taylor, english version 
by Wanda Romer Taylor, Tapir Press, Toronto, 1996, pp. 18-33. 
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naţionale şi „recunoaşte statul naţional ca formă ideală de organizare politică, 
iar naţionalitatea ca sursă a tuturor energiilor culturale creatoare şi a bunăstării 
economice”49. 

În ambele variante, democraţia modernă se naşte şi se conturează în formă 
naţională50. Legitimarea politică trece de la tradiţia dinastică şi religioasă la principiul 
suveranităţii popoarelor. În orice naţiune democratică, politicul instituie socialul, 
elitele aranjând societatea şi construind naţiunea în vederea realizării idealului 
de umanitate. Există astfel, o suprapunere conceptuală între societate şi naţiune. 
Fiind de formaţie intelectuală contrarevoluţionară franceză, Bartolomeu Stănescu 
nu prioritizează principiul laicităţii în construcţia naţiunii, deşi acesta „permite 
tuturor indivizilor, fie că nu aparţin nici unei Biserici, fie că fac parte din Biserica 
majoritară sau dintr-o Biserică minoritară, să participe în calitatea de cetăţeni la 
viaţa publică”51. Asimilându-l cu stânga revoluţionară şi cu doctrinele socialiste, 
episcopul oltean îmbrăţisează viziunea organicistă asupra naţiunii: „să facem din 
noi o singură fiinţă cu o singură credinţă, care să devină o forţă de neînvins”52. 
Naţiunea este una etnică, organică şi culturală, având nevoie de un suflet care să-i 
înlesnească atingerea idealului de umanitate în Hristos. Concepţia lui Bartolomeu 
Stănescu, deşi nu se construieşte ca o exaltare a naţiunii, se întâlneşte cu principiile 
naţionalismului la C. Rădulescu-Motru: „Naţiunea este o fiinţă separată de aceea a 
indivizilor. Ea se conservă şi se dezvoltă după legile ei proprii. Vieţile indivizilor, 
care o compun într-un moment dat, oricât de agitate ar fi, nu-i schimbă cursul. Prin 
înţelegerea naţiunii sale, el se înţelege pe sine”53. 

Mai multe societăţi şi-au structurat proiectul naţional pe un fond comun 
religios54, fenomen cu atât mai specific în spaţiul sud-est european, unde construcţia 
naţiunii şi a loialităţii faţă de statul-naţiune a implicat şi elementele religioase ale 
„naţionalismului integral”55. Dacă profesorul său, Émile Durkheim sesiza natura 
pseudo-religioasă a naţionalismului, („În acest moment sub influenţa entuziasmului 
general, lucruri de natură pur laică au fost transformate de opinia publică în lucruri 

49 Hans Kohn, The Idea of Nationalism, Collier Books, Toronto, 1969, p. 16. 

50 Dominique Schnapper, Comunitatea cetăţenilor: asupra ideii moderne de naţiune, 
traducere din limba franceză şi prefaţă de Ana-Luana Stoicea-Deram, Paralela 45, Piteşti, 
2004, p. 17. 

51 Ibidem, p. 127. 

52 Bartolomeu Stănescu, „Lupta împotriva propagandei revizioniste. Idei din conferinţa 
ţinută de P.S.Episcop Vartolomeiu la grandioasă manifestare naţionalistă din Craiova, 
ţinută la 28 mai 1933”, în Renaşterea, revistă de cultură religioasă, anul XII, nr. 6, iunie 
1933, p. b303.

53 C. Rădulescu-Motru, op.cit., p. 89. 

54 Dan Dungaciu, Naţiunea şi provocările (post)modernităţii, Tritonic, Bucureşti, 2004, p.151. 

55 Peter F. Sugar, Naţionalismul est-european în secolul al XX-lea, traducere de Radu 
Paraschivescu, Curtea Veche, Bucureşti, 2002, p. 21.
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sacre: acestea erau patria, libertatea, raţiunea. Există tendinţa înfiinţării unei noi 
religii, cu propriile sale dogme, simboluri, altare şi ceremonii”56), gândirea episcopului 
reflectă necesitatea aportului religiei la construcţia identitară a naţiunii române. 
Naţionalismul este o religie civilă, îndeplinind funcţia de surogat pentru religia 
tradiţională a comunităţilor de cetăţeni, doar în spaţiile unde ethosul comunitar 
şi-a pierdut dominanta religioasă. Aparţinând ordinii politice raţionale, naţiunea 
democratică doar împrumută caractere simbolice din domeniul religios, bazându-se 
mai mult pe morală, decât pe constrângere57. 

De aceea, când Bartolomeu Stănescu observă incompatibilitatea dintre strategiile 
construcţiei naţionale ale clasei politice şi idealurile Bisericii, cere ieşirea preoţilor 
din politică: „Preotul trebuie să fie în afară de politică, pe deasupra politicii şi 
în contra politicii”58. Mântuitorul îngăduie persoanei umane să facă parte dintr-o 
societate politică implicându-se în luarea deciziilor. Există, însă, un ideal de politică 
bazat pe aplicarea Evangheliei şi o vocaţie a preotului ca elită a comunităţii de a 
organiza viaţa socială, dar în societatea românească interbelică întâlnim „o politică a 
realităţilor murdare, uscate, spurcate şi imorale pe care o fac majoritatea oamenilor 
politici şi o împrumută şi preoţii noştri. Politica începe acolo unde se termină 
moralul. Politica se bazează pe minciună. Politica aceasta izbeşte libertatea omului. 
Politica aceasta nu poate mulţumi pe oamenii de conştiinţă. Politica aceasta tulbură 
echilibrul sufletesc. Politica aceasta stăruieşte o anarhie lăuntrică”59. Vehemenţa 
episcopului oltean denotă eşecul liberalismului românesc în a structura o societate 
care să aibă în centrul preocupărilor ei persoana umană. Denunţând paternalismul şi 
autoritarismul specific ţărilor post-bizantine vizibil în instrumentalizarea preoţilor 
în jocurile electorale, el nu face decât să observe eşecul transformării unei o societăţi 
dependente într-o comunitate de cetăţeni egali cu un ideal comun. Dacă preocuparea 
clasei politice româneşti a fost cum să convertească politic o ierarhie verticală cu 
o aranjare orizontală a elitelor60, preocuparea episcopului oltean este să creeze o 
reflecţie personalistă asupra instituţiilor conform sintagmei „omul este care face 
statul după cum are el nevoie, iar nu statul pe om”61.

Observaţiile lui Bartolomeu Stănescu ne arată că statul modern liberal a înlocuit 
supunerea ierarhică a vechiului regim cu o clasa dominantă laicizată. „Statele 
democratice din Răsărit au imitat şi ele nenorocirea aceasta a laicismului apusean; 

56 Émile Durkheim, op.cit., p. 214. 

57 Dominique Schnapper, op.cit., p. 141. 

58 Vartolomeiu Stănescu, „Preotul şi politica”, în Renaşterea, revistă de cultură religioasă, 
anul V, nr. 4, aprilie 1926, p. 250. 

59 Ibidem, p. 252.

60 Daniel Barbu, Cristian Preda, „Building the State from the Roof Down: Varieties of 
Romanian Liberal Nationalism” în Iván Zoltán Dénes (edited by), Liberty and the search 
for identity: liberal nationalism and the legacy of empires, Central European University 
Press, Budapest, 2006, p. 375.

61 Bartolomeu Stănescu, „Datoriile economico-sociale...”, p. 26. 
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şi, fără nicio cauză şi motivare bine-cuvântată, ne-am pomenit şi noi în ţara noastră 
cu Bonjuriştii atei, veniţi din Apusul modernizat. În felul acesta progresul omenesc 
a devenit progresul modern de astăzi, care nu însemnează în sine, decât progresul 
laicizat, adică materializat şi ateizat”62.

Pentru episcopul oltean, valorile contrarevoluţionare (familia, religia, auto-
ritatea63) pot servi societatea românească doar ajutate de cele descoperite de 
Revoluţia franceză – raţionalismul, libertatea, progresul: „Creştinismul a influenţat 
şi va influenţa civilizaţia lumii şi organizaţia socială a popoarelor creştine, întrucât 
în fiinţa lui, Libertatea, Egalitatea şi Fraternitatea, în numele cărora au izbucnit în 
lume atâtea revoluţii, nu sunt nişte simple idei abstracte, ci sunt dogme şi exerciţii 
creştineşti de toată ziua”64. Deci, modernitatea nu exclude valorile tradiţionale, la 
fel cum democraţia nu exclude religia. 

Ipoteza de lucru a episcopului oltean este că popoarele au nevoie de libertate 
şi democraţie în ceea ce priveşte temporalul şi de autoritate în ceea ce priveşte 
spiritualul, care să înnobilize şi să stingă pornirile animalice ale fiinţei umane. Astfel, 
viziunea politică a lui Bartolomeu Stănescu, ca iniţiator al mişcării pentru autonomie 
bisericească65, este aceea de a crea un stat subsidiar66, care să respecte autonomia 
corpurilor sociale intermediare dintre el şi cetăţeni. Proiectului său, inspirat din 
curentul creştinismului social, are în centru autonomia bisericească. Statul, prin 
natura laicismului său are apucături de indiferenţă religioasă şi incompetenţă practică, 
de aceea „se cuvine ca astăzi să contrabalansăm în cele bisericeşti autoritarismul 
statului nostru cu libertatea de competinţă şi de acţiune”67. Dacă secularizarea de la 
1863 a privat Biserica de funcţia sa socială cea mai importantă, care este educarea 
poporului68, instituţia divină are totuşi garantată constituţional autonomia, pe care 
trebuie s-o folosească pentru a „înlătura toate intervenţiile cârmuirii laice a Statului 
nostru”69. Cele două instituţii trebuie să rămână fundamental despărţite, dar nu 

62 Vartolomeiu, episcop al Râmnicului Noul Severin, Cum stăm cu progresul general la începutul 
anului 1928 sau Primejdia omenirii, Tipografia Cozia, Râmnicul-Vâlcea, 1928, p. 32. 

63 Raymond Aron, Opiul intelectualilor, ediţia a II-a, traducere din limba franceză de Adina 
Diniţoiu, Curtea Veeche, Bucureşti, 2008, p. 24. 

64 Arhiereul V. Băcăoanul, „Puterile sociale ale Creştinismului”, în Solidaritatea, revistă 
social-creştină, anul I, nr. 2, mai 1920, p. 73.

65 T.P.Păcescu, „Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române”, în Noua Revistă 
Bisericească, anul VII, nr. 1-3, aprilie-iunie 1925, p. 9. 

66 Chantal Millon-Delsol, Statul subsidiar, traducere de Maria Petruţ, Efes, Cluj-Napoca, 
2000, passim. 

67 Bartolomeu Stănescu, „Principiile de bază ale organizării noastre sociale II”, Solidaritatea, 
anul I, nr. 7-8, octombrie-noiembrie 1920, p. 238. 

68 Idem, „Interpelarea asupra stărei Bisericii Ortodoxe, desvoltată în şedinţa Senatului, de 
Vineri 28 Dec. 1923”, în Idem, Produsuri sufleteşti..., p. 300.

69 Idem, „Cronica internă – Rezoluţii episcopale”, Renaşterea, nr. 10, anul XIII, octombrie 
1934, p. 384.
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separate, întrucât domeniile de activitate rareori coincid: „Biserica trebuie să se ocupe 
de suflet, iar statul de instinctul de conservare a existenţei şi al traiului, în legătură 
cu tărâmul economic şi de spirit, în legătură cu cultura generală şi specială”70.

Discursul anti-comunist este o consecinţă firească a viziunii sale despre stat, 
care trebuie să fie unul minimalist şi garant al libertăţii şi demnităţii persoanei. Atât 
scrierile, cât şi discursurile sale din Senat şi forurile bisericeşti sunt atacuri împotriva 
comunismului: „Comunismul este o idee şi un sistem social hibrid şi omucid, care 
trebuie definitiv părăsit”71. Revoluţia bolşevică a anulat mai multe drepturi naturale: 
libertatea individuală şi instituţională, proprietatea privată, solidaritatea poporului, 
confiscarea produsului muncii proprii, pierderea posibilităţii de a-şi valorifica 
meritele şi competenţele72, prin care orice om ar putea deveni util binelui public. 

Autocefalia şi Patriarhatul

Autocefalia Bisericii este citită în cheie politică de majoritatea intelectualilor 
interbelici: „Astăzi unitatea ortodoxiei a trecut de mult dela monarhia ecumenică, - 
care şi-a pierdut caracterul internaţional şi tot prestigiul, fiind abia tolerată de statul 
naţional şi laic-turcesc, la posibilitatea unei forme federative ai căror membri trebuie 
să aibă importanţa statului pe care-l reprezintă”73. Pentru Bartolomeu Stănescu, lipsa 
autocefaliei este sinonimă cu primatul papal, prezentat ca „o împietate evanghelică 
şi o erezie socială”74. Înainte de 1848, românii trăiau în două dimensiuni deferite 
de naţiune: dimensiunea subnaţională (familie, parohie, sat) şi cea supranaţională 
(imperiu, Patriarhia Ecumenică)75. Avem acum de-a face cu replierea comunităţilor 
locale de credincioşi într-o Biserică puternică, autocefală şi mai târziu, Patriarhie, 
şi disoluţia formelor de autoritate supranaţională.

Primind misiunea ingrată de a organiza Biserica Ortodoxă Română în Cadrilaterul 
recent cucerit, arhiereul Bartolomeu Băcăoanul, aduce bulgarilor aceleaşi argumente: 

70 Idem, „Datoriile arhiereşti pentru vremurile de astăzi, cuvântare rostită la hirotonisirea 
Prea Sfinţiei Sale Galaction Godrun ca Arhiereu-Vicar al Eparhiei Râmnicului Noului – 
Severin la 31 martie 1935”, Renaşterea, revistă de cultură religioasă, nr. 5, anul XIV, mai 
1935, p. 167.

71 Idem, „Discurs la Legea Comercializării în Şedinţa Senatului de Joi 29 Mai 1924”, în Idem, 
Produsuri sufleteşti..., p. 337.

72 Vartolomeiu al Râmnicului Noul Severin, „Cârmuirea sovietică nimiceşte în Rusia până 
şi dreptul de închinare”, în Renaşterea, revistă de cultură religioasă, anul IX, nr. 3, martie 
1930, pp. 81-84. 

73 Nicolae Iorga, „Necesitatea înfiinţării patriarhatului”, în Titu Simedrea (editor), Patriarhia 
Românească. Acte şi documente, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1926, p. 8. 

74 Arhiereul V. Băcăoanul, „În ce raporturi de drept se va pune statul român cu confesiunea 
„greco-unită” a fraţilor transilvăneni?”, în Arhiva pentru drept şi politică, nr. 1, iulie-
septembrie 1919, p. 129.

75 A se vedea cap. „Naţiunea şi lucrarea democraţiei” în Pierre Manent, O filosofie politică 
pentru cetăţean, traducere din franceză de Mona Antohi, Humanitas, Bucureşti, 2003, 
pp. 83-98. 
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deşi, din 1872 bulgarii sunt schismatici, nemaifiind în comuniune cu Patriarhia de 
Constantinopol, ei şi-au păstrat credinţa adevărată. Cu toate acestea, le transmite că 
unirea lor cu Biserica Română dă puternicia grupului întreg şi a fiecărui membru 
în parte, fiind o lucrare dumnezeiască. Citându-l pe Sfântul Ciprian al Cartaginei, 
De Unitate Ecclesiae, arată că religia creştină a oferit omenirii acest mare dar al 
înfrăţirii popoarelor pe temeiul libertăţii şi umanităţii76.

Dacă naţionalismele pot să se găsească, încă de la originile lor, strâns legate 
de expresia unei credinţe religioase (de exemplu, lupta pentru independenţă se 
confundă cu lupta pentru libertatea religioasă)77, religia instituţionalizată este, în 
acest sens, unul dintre elementele pe care se construieşte naţiunea: „nevoia de 
omogenizare a sufletelor într-un ideal comun, permanent […] prin care să se poată 
închega, sub diferitele lor forme de state, popoare şi naţiuni, marile corpuri sociale, 
prin legături şi practici”78. Mai departe, evenimentul ridicării Bisericii Ortodoxe 
Române la rangul de Patriarhie se prezintă ca o creştere a vizibilităţii publice a 
Bisericii în drumul Ei de a deveni sufletul naţiunii. 

Episcopul Bartolomeu Stănescu primeşte calitatea de referent din partea Sfântului 
Sinod pentru a redacta Actul de înfiinţare a Patriarhatului Românesc. În acest sens, 
actul oficial este opera episcopului oltean. Poporul român a ajuns la „maturitate 
desăvârşită şi puternicie naţională”79, care devin drepturi şi datorii care-l leagă 
de popoarele şi statele dezvoltate, „ce au creat şi continuă să creeze progresul şi 
civilizaţia întregii omeniri”80. Poporul român devine partener al Europei pentru 
opera de progres general şi de civilizaţie. Rangul de Patriarh obligă poporul român la 
responsabilitate, adică să se îngrijească şi mai mult de Biserică. Poporul îşi înfiinţează 
propria lui „suveranitate politică şi bisericească”81. Pentru Bartolomeu Stănescu 
autoritatea socială prinde formă în instituţionalizarea religiei (esthablised church): 
„În vederea deci a maturizării şi a puterniciei neamului românesc, devenit astăzi 
prin mila lui Dumnezeu şi prin puterile lui, liber şi întregit, în vederea obligaţiunii 
acestui popor de a-şi pune în valoarea, progresul şi civilizaţia omenirii, maturitatea 
şi puternicia lui de azi şi de mâine prin toate instituţiile şi mijloacele pe care le-ar 
crede el necesare acestui scop, şi pe baza mai ales a autocefaliei noastre bisericeşti 

76 Vartolomeiu S. Băcăoanul, Carte pastorală destinată Clerului şi Creştinilor drept măritori 
de Răsărit din Noul Teritoriu Dobrogean, Atelierele Grafice SOCEC&Co., Bucureşti, f. a., 
p. 23. 

77 Raoul Girardet, Naţionalisme şi naţiune, traducere de Patricia Enea, Institutul European, 
Iaşi, 2003, p. 40. 

78 Arhiereul Bartolomeu Stănescu, „Principiile de bază... II”, pp. 239-240.

79 Vartolomeu al Râmnicului Noul Severin (referent), „Actul de înfiinţare a Patriarhatului 
românesc”, în Patriarhia Românească. Acte şi documente, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
Bucureşti, 1926, p. 34. 

80 Ibidem., p. 34. 

81 Ibidem., p. 35. 
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[…] Sf. Sinod hotărăşte:”82. Tot Bartolomeu Stănescu alături de Nectarie al Bucovinei 
şi Lucian al Romanului sunt însărcinaţi de Sf. Sinod să redacteze actul de notificare 
pentru celelalte Biserici surori. 

Autoritatea statului va trebui păstrată în „noua noastră legislaţie bisericească numai 
în măsura utilităţii ei, adică numai ca un element de sprijin şi de contrabalansare 
a libertăţilor de competinţă şi de acţiune a Bisericii noastre naţionale, şi nu ca o 
tutelă şi mijloc de sufocare şi de viţiere a puterilor şi aşezămintelor ei canonice. 
Prin autoritatea lui deci, din fericire atât de bine şi de puternic întemeiată, statul 
trebue să-i ajute Bisericii noastre să-şi creeze şcoale teologice şi confesionale, după 
regulele ei şi nu după ale statului, căci lupta pentru trai urmărită de stat nu e tot 
una cu lupta de moralizare şi de mântuirea sufletelor urmărită de Biserica creştină 
ortodoxă”83. Statul trebuie să se limiteze doar la a cere Bisericii garantarea ordinii 
publice şi a bunelor moravuri. Bartolomeu Stănescu este unul dintre cei mai activi 
sinodali în ceea ce priveşte legiferarea bisericească în perioada interbelică. În zilele 
de 24 şi 25 iunie 1919 este convocată la Mânăstirea Sinaia la iniţiativa Mitropolitul 
Moldovei, Pimen, o consfătuire pentru unificarea Bisericii, adunându-se în jurul 
aceleiaşi mese Dr. C. Angelescu, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Miron 
Cristea, Nicodim al Basarabiei, Bartolomeu Stănescu, Ion Inculeţ, Valeriu Branişte, 
Ion Lupaş, D. Boroianu. Aportul episcopului oltean este consemnat de scrierile 
epocii: „Spre onoarea episcopatului român din vechiul regat, trebuie să recunoaştem 
că organizarea autonomă şi constituţională a bisericii naţionale s-a făcut fără nici o 
zguduire, graţie spiritului înţelept şi lăudabilei tendinţe a înşişi membrilor acestui 
episcopat, care, printr-un luminos studiu al învăţatului arhiereu Bartolomeu 
Stănescu asupra autonomiei bisericeşti, a înlesnit mult calea unificării”84. De 
asemenea, implicarea acestuia în schimbarea calendarului şi în proiectul sinodului 
panortodox: „Pentru studiul chestiunii pusă pe tapet de distinsul ierarh, Sinodul, 
pe baza unui raport documentat al arhiereului Bartolomei Stănescu, azi, episcop 
de Râmnic şi Noul Severin, şi-a dat adeziunea, constatând necesitatea ţinerii unui 
Sinod ecumenic al Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi a tuturor neamurilor”85.

Extrem de interesantă este disputa sa cu ministrul Cultelor, Alexandru Lapedatu, 
care susţinea autoritarismul statului în chestiunile religioase în virtutea argumentului 
istoric: „Ţin să rectific o afirmaţiune a Prea Sfinţitului dela Râmnic, care a spus că 
Biserica a organizat Statul. E o profundă eroare. La noi, ca şi în alte părţi, Statul a 

82 Ibidem, p. 37. 

83 Arhiereul Bartolomeu Stănescu, „Principiile de bază ale reorganizării noastre sociale. 
Ce însemnătate ar avea pentru reorganisarea Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România 
întregită II”, în Solidaritatea, revistă social-creştină, anul I, nr. 7-8, octombrie-noiembrie 
1920, p. 245.

84 Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. Înalt 
Regent. Omul şi faptele. Contribuţiuni la studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române 
contemporane, volumul I, ediţie nouă, Napoca Star, Cluj, 2009, p. 342.

85 Ibidem, p. 357.
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organizat Biserica, ca atribut al suveranităţii sale”86. Astfel, în opinia clasei politice 
româneşti statul precede temporal Biserica: „Nu prin acest Stat, căruia i se contestă 
interesul pentru Biserică, s-a stabilit ierarhia? – Nu prin acest Stat s-a înfiinţat 
Sf. Sinod? – Nu prin acest Stat s-a câştigat autocefalia?”87. Bartolomeu Stănescu 
refuză legitimarea unei politici autoritate şi cere creşterea gradului de libertate 
instituţională a Bisericii în societate88. În ceea ce priveşte aportul său în dezbaterile 
Constituantei din anul 1923, în calitate de jurist, episcopul oltean doreşte să sugereze 
că Biserica este a societăţii, a corpului de credincioşi, şi, deci, se defineşte în raport 
cu societatea, nu cu statul, care „reprezintă pentru fiinţa neamului nostru mai mult 
trupul, cu nevoile şi puterile lui organice, iar biserica ortodoxă mai mult sufletul 
naţiunii”89. „P.S.S. Vartolomeu, episcopul Râmnicului şi Noului Severin, a spus 
că nu se împacă nici cu termenul „dominantă” din noul text, nici cu termenul 
„naţională”. P.S.Sa e de părere că termenul cel mai potrivit ar fi „biserica poporului 
român” recunoscându-i-se întâietatea între celelalte culte”90. În fapt, el descrie o 
arhitectură socială şi instituţională în care religiosul nu poate fi închis în cadre fixe, 
aşa cum va remarca Daniel Barbu: „Biserica este asemeni sufletului în trup: nimeni 
nu-i poate stabili reşedinţa şi măsura dimensiunile”91.

Întrucât Regatul României este definit ca un stat confesional şi constituţional, 
acesta trebuie să se delimiteze de atitudinea opresivă specifică secolului al XIX-
lea. Dacă până acum modernitatea a fost acceptată cu natura ei opresivă la adresa 
religiei, statul făcând „un simplu serviciu public din religia lui privilegiată, din 
cler un simplu corp de funcţionari, iar din biserica privilegiată a ţării o simplă 
instituţie de stat, de natura instituţiilor sociale pe care le poate crea şi desfiinţa 
prin legile lui”92, astăzi Biserica este datoare să folosească autonomia şi autocefalia 
cu responsabilitatea unei instituţii mature a neamului românesc: „Biserica noastră 
Ortodoxă deci, se găseşte astăzi, când biruieşte în lume democraţia evanghelică, şi 
când se încheagă România Mare, în îndoită nevoie, pe de o parte, de a se desface 
cu grabă de privilegierea opresivă a Statului, sub care a trăit în continuu de la 1822 

86 Alexandru Lapedatu, Statul şi Biserica. Cuvântare rostită în Senat la 29 Decembrie 1923, 
ca Răspuns la interpelarea P.S.Episcop al Râmnicului Noului Severin asupra situaţiei şi 
trebuinţelor Clerului şi Bisericii române, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1924, p. 9. 

87 Ibidem, p. 15.

88 Bartolomeu Stănescu, Produsuri sufleteşti..., pp. 275-344. 

89 Arhiereul V. Băcăoanul, „Principii pe cari va avea să se întemeieze autonomia Bisericii 
Ortodoxe de Răsărit în Regatul Român”, în Arhiva pentru drept şi politică, nr. 1, iulie-
septembrie 1919, p. 164.

90 „Reforma constituţională”, în Telegraful Român, anul LXX, nr. 90, 15/28 noiembrie 1922, 
p. 3. 

91 Daniel Barbu, „Biserica şi statul”, în România Liberă, anul XLVIII, nr. 14125, (serie nouă, 
nr. 91), duminică, 8 aprilie 1990, p. 2. 

92 Arhiereul V. Băcăoanul, „Principii pe cari…”, p. 162.
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încoace, adică de aproape un veac, iar pe de altă parte de a se feri în acelaşi timp cu 
multă luare aminte, în însăşi interesul paşnicei şi înţeleptei desvoltări a poporului 
nostru şi de separaţiune, oricât de obiectivă şi de prietenoasă i s-ar prezenta 
această separaţiune de Stat”93. Separarea era percepută la acel moment ca o ruptură 
profundă între stat şi Biserică. Franţa devenise după 1905 „o ţără fără busolă”,94 iar, 
în ianuarie 1918 Lenin declarase separaţia stat-Biserică în Rusia, neacceptând nici 
măcar modelul de stat laic sau neutru din punct de vedere religios. Biserica rusă 
îşi pierde privilegiile şi chiar personalitatea juridică, libertatea religioasă devenind 
o simplă libertate de cult95. 

În concluzie, gândirea socio-politică a episcopului Bartolomeu Stănescu 
referitoare la cele două evenimente majore ale istoriei Bisericii Ortodoxe Române 
în perioada modernă este rezumată de proiectul său creştin-social şi personalist. 
Societatea este un corp unitar care trebuie să-şi redescopere sufletul într-o democraţie 
modernă câştigată prin Revoluţia Franceză şi în care vocea fiecăruia poate fi auzită96. 
Construcţia naţiunii române nu se poate realiza fără Biserica Ortodoxă Română, a 
cărei afirmări identitare consolidează, în sens weberian97, binele comun.

93 Ibidem, p. 176-177.

94 „Discursul Prea Sfinţitului Episcop D.D.Vartolomeiu ţinut în ziua de 27 iunie 1926, la 
deschiderea Congresului Soc Renaşterea a preoţilor din Eparhia Râmnicului Noul Severin”, 
în Renaşterea, revistă de cultură religioasă, anul V, nr. 10, octombrie 1926, p. 369.

95 Hansjakob Stehle, „Christianity and Socialism: Some Aspects of State Policy towards 
Religion and Church Policy”, în Johann-Baptist Metz, Jean-Pierre Jossua (edited by), 
Christianity and Socialism, The Seabury Press, New York, 1977, pp. 76-77. 

96 Oliver O’Donovan, The Desire of the Nation: Rediscovering the Roots of Political Theology, 
Cambridge and New York, Cambridge University Press, 1999, p. 269. 

97 Max Weber, Politica, o vocaţie şi o profesie, traducere din limba germană de Ida 
Alexandrescu, Anima, Bucureşti, 1992, pp. 7-13.


