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Abstract

The Faculty of Theology in Chernivtsi was one of the most famous institutions

in our country and beyond. Among the teachers here, Father Ioan Zugrav occu-

pies an honored place. He was Professor in Chernivtsi during the last decade of

the faculty, from 1938 to 1948. Showing a particular aptness for the historical

theology, Father Ioan Zugrav has dedicated his doctoral research to the attempts

for ecclesial unity made from the council of Lyons (1274) till council of Florence

(1439). After some studies for specializing in the history of the church, he pub-

lished numerous articles with a predominantly historical, but also liturgical or

pastoral character, thus making a significant contribution to the history and life

of the Church in Bukovina. Because has been scarcely about Father Ioan Zugrav,

this study aims a moral and scientific recovery of the memory of which that

served the Church and the theological education in Bukovina. The study presents

his life and his scientific work, emphasizing the period when he worked as a pro-

fessor in Chernivtsi, when he published his writings in „The Candle”, the Journal

of the Metropolitan of Bukovina.

Keywords: Faculty of Theology in Chernivtsi, Ioan Zugrav, Church history, „The
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Biserica [i `nv\]\mântul teologic românesc au avut o mul]ime

de vrednici slujitori. Unii au p\truns mai adânc `n con[tiin]a Bise-

ricii, al]ii, din diverse motive, `n special din cauza contextului politic

neprielnic, cum a fost perioada comunist\, s-au strecurat, discret,

prin istorie. Singur Dumnezeu, Atoate[tiutorul, Cel Care cunoa[te

osteneala fiec\ruia `n „ogorul” S\u, va a[eza, la vremea pe care o

va hot\r`, pe fiecare la locul cuvenit. 
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Despre vrednicul de pomenire preotul profesor doctor Ioan

Zugrav s-a scris nedrept de pu]in. Prietenul [i „omologul”1 s\u de la

Ia[i, renumitul [i regretatul pr. Scarlat Porcescu, a consemnat dou\-

trei pagini `n revista „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, cu prilejul

mut\rii sale la via]a ve[nic\2, iar pr. profesor Mircea P\curariu, `n

al s\u Dic]ionar al teologilor români, `i prezint\ biografia [i con-

tribu]ia publicistic\ `n spa]iul teologic3.

Personal, despre pr. profesor Ioan Zugrav nu [tiam prea multe.

Citind mai multe studii referitoare la Facultatea de Teologie din

Cern\u]i, am aflat c\ acesta a fost cadru didactic titular la presti-

gioasa institu]ie de cultur\ teologic\ [i c\ a desf\[urat o lucrare

academic\ de seam\. ~n ultimii ani, cercetând mai multe documente

din Arhiva Centrului eparhial Ia[i, articole din revista „Mitropolia Mol-

dovei [i Sucevei” [i revista „Candela” a Mitropoliei Bucovinei, am

`ntâlnit numele s\u, uneori doar men]ionat sau `n calitate de autor

al unor studii [i articole. 

Astfel, plecând de la cele dou\ premise, anume c\ nu s-a scris

mai nimic despre el [i c\ numele lui apare de mai multe ori, atât `n

documentele Mitropoliei, cât [i ca semnatar al unor contribu]ii [tiin-

]ifice, am considerat moral obligatoriu s\ fac o scurt\ prezentare a

vie]ii [i activit\]ii celui care a fost eminent student, bun profesor [i

mare pedagog. 

Via]a lui Ioan Zugrav

Din p\cate, cel pu]in pân\ `n momentul de fa]\, nu se cunosc

decât s\race informa]ii despre via]a sa. Pe de alt\ parte, [i cele care

se p\streaz\, destul de pu]ine la num\r, se refer\ aproape exclu-

siv la activitatea sa, mai cu seam\ la cea [tiin]ific\. 

Cel care avea s\ devin\ preotul profesor Ioan Zugrav s-a n\scut

`n localitatea Române[ti, jude]ul Suceava, pe 23 august 1893, `n

1 Am utilizat termenul modern de „omolog”, `ntrucât, pentru o anumit\ peri-

oad\ de timp, amândoi au fost directori ai [colilor de cânt\re]i, unul `n Suceava,

iar cel\lalt la Ia[i.
2 Pr. Scarlat Porcescu, Preotul profesor Ioan Zugrav, `n „Mitropolia Moldovei

[i Sucevei”, an LVIII (1982), nr. 7-8, pp. 654-656.
3 Pr. prof. dr. Mircea P\curariu, Dic]ionarul teologilor români, Editura Enci-

clopedic\, Bucure[ti, 2002, pp. 530-531.
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familia preotului Ioan Zugrav, „descendent, f\r\ `ndoial\, al unui

pictor sau zugrav bisericesc”4. 

A studiat la Liceul Clasic Ortodox Român din Suceava, `n 1904-

1912, dup\ care la Facult\]ile de Teologie, Filosofie [i Litere [i Drept

ale Universit\]ii „Franz-Joseph” din Cern\u]i. Pe 25 iulie 1918 a sus-

]inut, `n conformitate cu normele academice, a[a-numitul examen

Rigorosen5, a c\rui promovare d\dea candidatului dreptul la sus]i-

nerea public\ a tezei de doctorat. Examenul de doctorat `n teologie

a avut loc `n 1919, `n timpul decanatului lui {tefan {aghin [i al rec-

toratului lui Vasile Tarnavschi.

Cursurile de specializare `n Istorie bisericeasc\ le-a urmat la

Universitatea din Bucure[ti, apoi la Institutul Catolic [i la „École de

Chartes”, ambele din Paris.

Dup\ finalizarea studiilor, a activat ca preot, mai `ntâi `n Parohia

Botu[ana, jude]ul Suceava, dup\ care la Biserica „Sfântul Nicolae”

din R\d\u]i, pân\ `n 1937. Dup\ cei doi ani, `n care a fost secretar

[i misionar eparhial la Cern\u]i (1937-1938), având o bun\ pre-

g\tire teologic\ [i fiind apreciat pentru lucrarea sa de doctorat, s-a

dedicat `nv\]\mântului teologic superior, devenind cadru didactic

la Facultatea de Teologie din Cern\u]i. 

De[i „op]iunea [i predilec]ia sa, pân\ la acea dat\, era Istoria

Bisericii universale, cu toate acestea a predat, `ntru totul onorabil”,

discipline ale Teologiei Practice, activând ca profesor de Liturgic\

[i Pastoral\, fiind titular `ntre anii 1938 [i 1948. Dup\ desfiin]area

Facult\]ii de Teologie de la Cern\u]i - Suceava, prin contopirea ei

cu cea de la Bucure[ti (`n 1948), profesorul Ioan Zugrav, „nefiind

`ncadrat la noua institu]ie de `nv\]\mânt superior, resemnat dar cu

onoarea omului de distinc]ie intelectual\”, a fost numit, `n calitate

de profesor [i director, la {coala de cânt\re]i biserice[ti din Su-

ceava, unde a activat pân\ la sfâr[itul anului [colar 1952-1953, când

s-a retras la pensie6. Aproximativ `n aceea[i perioad\, pentru scurt

timp, este men]ionat ca profesor la {coala de cânt\re]i biserice[ti de

la M\n\stirea Neam].

4 Pr. Scarlat Porcescu, op. cit., p. 654.
5 Pr. lect. dr. Mihai Vizitiu, Virginia Popa, Istoria `nv\]\mântului teologic din

Moldova [i Bucovina, `n „Teologie [i Via]\”, 2007, nr. 1-6, p. 108.
6 Pr. Scarlat Porcescu, op. cit., p. 655.
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Concret, din documentele aflate `n Arhiva Centrului eparhial Ia[i

afl\m c\ pe lâng\ M\n\stirea Neam] a luat fiin]\, `n 1952, {coala

Medie Tehnic\ de cânt\ri biserice[ti7. Deschiderea oficial\ a cursu-
rilor a avut loc pe 23 octombrie8. Dup\ s\vâr[irea slujbei de sfin]ire

a apei [i rostirea rug\ciunilor de `ncepere a cursurilor, a luat cu-

vântul delegatul Mitropoliei, consilierul Constantin Andone. Deschi-

derea propriu-zis\ a cursurilor a f\cut-o p\rintele profesor Ioan

Zugrav, prin sus]inerea prelegerii Introducere `n studiul istoriei bi-

serice[ti 9. ~ntre profesorii seminarului se num\rau diac. Ioan Ivan

(Catehismul), arhim. Vasile Vasilache (Via]a monahal\), arhim. Victor

Ojog (Muzica, Tipicul [i Liturgica), Nicodim Sachelarie (Istoria bi-

blic\ a Vechiului [i Noului Testament) [i p\rintele profesor Ioan

Zugrav (Istoria bisericeasc\). 

Conform m\rturiei p\rintelui Porcescu, dup\ ie[irea la pensie

a p\rintelui profesor Ioan Zugrav, la sugestia vrednicilor de pome-

nire mitropoli]i ai Moldovei [i Sucevei Justin Moisescu [i Teoctist

Ar\pa[u, acesta s-a `ngrijit „de organizarea [i completarea bibliotecii

de la re[edin]a mitropolitan\ din Suceava [i orânduirea `n condi-

]iuni muzeografice a unor obiecte biserice[ti cu valoare istoric\ [i de

art\ de la amintita re[edin]\”. Astfel, p\rintele Ioan Zugrav a adunat

„c\r]i, printre ele rarit\]i, manuscrise, colec]ii de reviste vechi, ta-

blouri [i fotografii cu caracter istoric, pe care, cu sprijin chiriarhal,

le-a expus `ntr-o `nc\pere corespunz\toare din cl\direa st\re]iei

M\n\stirii „Sfântul Ioan cel Nou”10. Aceast\ din urm\ activitate, con-

cluzioneaz\ p\rintele Porcescu, a fost, „`n ultimele decenii ale vie]ii

sale, preocuparea sa de c\petenie”. 

Despre preg\tirea teologic\ a pr. Zugrav afl\m câteva informa]ii

din dou\ surse: una intern\, respectiv opera sa scris\, [i cealalt\

7 Pr. Ion Vicovan, Mitropolia Moldovei [i Sucevei la jum\tatea veacului al XX-lea –

pagini de istorie, Editura Performantica, Ia[i, 2009, p. 96.
8 Cursurile au `nceput atât de târziu pentru a se `ncheia campania agricol\ de

toamn\, lucru solicitat de altfel de exarhul m\n\stirilor Moldovei, Sebastian Rusan,

motivând c\ `n luna octombrie `ncepe „strângerea recoltelor de toamn\ [i `ns\-

mân]area de toamn\”. Mitropolitul, aprobând propunerea exarhului, `[i fundamen-

teaz\ astfel r\spunsul: „Apreciind motivele invocate `n referat, pentru ca m\n\stirile

s\ nu cad\ `n legea sabotajului, excep]ional aprob\m `nceperea cursurilor la 15 oct.

a.c., cu acea condi]ie ca `n decursul iernii s\ se ]in\ mai multe ore la cursuri, pentru

a recupera timpul pierdut cu `nceperea cursurilor”. Ibidem, p. 97.
9 Ibidem.
10 Ibidem. 
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extern\, din m\rturiile celor care l-au cunoscut `n mod nemijlocit.

Dintre cei din urm\ m\ voi opri asupra prietenului [i, cum preci-

zam mai sus, „omologului” s\u, p\rintele Scarlat Porcescu, el `nsu[i

om de aleas\ cultur\ teologic\. Acesta, `n paginile dedicate profe-

sorului Zugrav, `n afar\ de pu]inele repere biografice cunoscute,

preluate atât de pr. profesor Mircea P\curariu, cât [i de autorii vo-

lumului dedicat istoriei `nv\]\mântului teologic superior din Mol-

dova [i Bucovina, precum [i de subsemnatul, [i cu excep]ia câtorva

dintre titlurile lucr\rilor sale, face o prezentare, din p\cate extrem

de sumar\, a profesorului Ioan Zugrav. Astfel, p\rintele Porcescu

`l prezint\ ca pe un om bine preg\tit, „`ncepând cu [coala primar\,

pân\ la universitate, dar, mai cu seam\, pe cale autodidactic\, `n

biblioteci”, având o „bogat\, frumoas\ [i variat\ cultur\”11. Dup\

aceast\ lapidar\ prezentare, p\rintele Porcescu dezvolt\ afirma]iile

de mai sus. 

Având `n vedere penuria informa]iilor referitoare la via]a pro-

fesorului Ioan Zugrav, red\m un fragment din articolul p\rintelui

Porcescu: „Prin capacitatea sa intelectual\ crescut\ [i maturizat\, cu

ochii a]inti]i critic pe foile c\r]ilor [i documentelor, el formula [i

emitea, totdeauna, judec\]i valoroase, aprecieri s\n\toase, logice.

Prin bog\]ia cuno[tin]elor, mai ales de ordin istoric, prin tot ceea ce

acumulase cu privire la na[terea, evolu]ia [i r\spândirea culturii

române [i prin amintirile sale privind oamenii [i evenimentele de

alt\dat\, el era o enciclopedie inepuizabil\. Conversa]ia cu acest

slujitor al altarului str\bun [i al [colii teologice, cu acest distins c\r-

turar, care a fost prezent `n presa bisericeasc\ a timpului s\u, era,

`ntotdeauna, interesant\, fiind elevat\ [i concludent\. Preot demn,

modest, convins, cump\nit `n mi[c\ri – n-ar fi putut concepe pre-

darea Liturgicii [i Pastoralei f\r\ experien]a preo]easc\ –, profesor

stimat de colegi [i studen]i, mânuitor iscusit al condeiului, dotat

cu spirit critic, cu sim] de ordine la elaborarea mintal\ [i la `nche-

garea frazei, p\rintele profesor Ioan Zugrav a fost un remarcabil

slujitor al [colii teologice [i al Bisericii noastre”12. 

11 Ibidem.
12 Ibidem, pp. 655-656. 
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 Opera sa [tiin]ific\

Având `n vedere, pe de o parte, perioada scurt\ `n care a ac-

tivat `n calitate de profesor la renumita Facultate de Teologie din

Cern\u]i, iar pe de alt\ parte, contextul politic, social, cultural etc.

neprietenos al vremii, opera sa [tiin]ific\ este una destul de bogat\.

Lucr\rile sale au fost publicate `n diverse reviste, cele mai multe

dintre ele fiind g\zduite de revistele mitropolitane „Candela”, „Mitro-

polia Moldovei [i Sucevei”, dar [i de alte publica]ii, cum ar fi

„Lumin\torul”, care ap\rea la Chi[in\u, „Cuvântul Preo]esc” – „orga-

nul oficial al preo]ilor”, al c\rui redactor a [i fost pe durata a mai

multor ani. Preciz\m [i faptul c\ a colaborat la elaborarea volu-

mului Monumente istorice biserice[ti din Mitropolia Moldovei [i

Sucevei, ap\rut la Ia[i, `n 1974.

Cu privire la valoarea lucr\rilor sale, acela[i venerabil pr. Scarlat

Porcescu afirm\ c\ pr. profesor Ioan Zugrav „n-a scris mult, dar toate

lucr\rile semnate de el au adus contribu]ii importante `n clarificarea

unor probleme”. Stilul s\u, afirm\ pr. Porcescu, era de coloratur\

didactic\-[tiin]ific\”, „punând `n lumin\ preg\tirea sa temeinic\”13.

~n cele ce urmeaz\ voi enumera c\r]ile, studiile, articolele [i re-

cenziile publicate `n revista „Candela”, unora f\cându-le o concis\

prezentare, r\mânând ca alt\ dat\ s\ revin asupra celorlalte, pre-

cum [i asupra celor publicate `n revista „Mitropolia Moldovei [i

Sucevei”, respectiv `n „Cuvântul Preo]esc”. 

~n revista „Candela”, pr. profesor Ioan Zugrav a publicat:

- ~ncerc\rile de unire de la Conciliul din Lyon (1274), pân\ la

cel de la Floren]a (1439), Cern\u]i, 1922 (teza de doctorat); 

Prefa]a (pp. I-VI) este urmat\ de subcapitolul „Bibliografia”, care

con]ine colec]ii de documente, cronici [i texte (pp. VII-XII). ~n „In-

troducerea” propriu-zis\, autorul abordeaz\ „Schisma definitiv\ de

la anul 1054” (pp. 1-6). ~n acest capitol, autorul eviden]iaz\ c\ pân\

[i cei mai de seam\ oameni, personalit\]i ale vremii sau apropiate

istoric de evenimentul din 1054, n-au realizat gravitatea actului re-

ligios consumat. Mai mult, ei n-au pomenit nici un cuvânt despre

schism\ `n operele lor. ~ntre ace[tia, el men]ioneaz\ pe Ioan Skilitzes,

Mihail de Atalia sau Mihail Pselos, cel din urm\ fiind supranumit

13 Pr. Scarlat Porcescu, op. cit., p. 656.
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„prin]ul filosofilor”. Dar nici istoricii din secolele urm\toare (XIII-XIV),

cu excep]ia unuia, care doar vag aminte[te despre ea, n-au consem-

nat producerea schismei. ~n schimb, afirm\ autorul, istoricii latini

i-au acordat mai mult\ aten]ie. 

~n capitolul I (pp. 7-34) autorul abordeaz\ tema „Raporturile

dintre papalitate [i Bizan] – de la schism\ (1054), pân\ la Conciliul

de la Lyon (1274)”. Cel dintâi subcapitol se refer\ la perioada

cuprins\ `ntre schism\ (1054) [i cruciada a IV-a (1204). Reluând

ideea c\ gravitatea actului de la 1054 nu a fost realizat\ de contem-

porani, autorul aduce ca argument [i faptul c\ la curtea `mp\ratului

Mihail VII Duca (1071-1078) se afla un aprocrisiar roman, epis-

copul Petru Anagni14. Dimensiunea negativ\ a schismei a fost con-

[tientizat\ „abia la ivirea pericolului turc”, atunci când bizantinii

aveau nevoie de ajutor militar [i alian]\ politic\ cu papii. ~mp\ra]ii

bizantini, având convingerea c\ doar unirea Bisericilor prezint\ in-

teres pentru papi, au apelat la ace[tia, oferindu-le unirea Bisericilor

[i cerându-le, `n schimb, ajutorul. Aceasta a fost [i convingerea cu

care `mp\ratul Mihail al VII-lea s-a adresat papei Grigore al VII-lea,

acesta din urm\ trimi]ând la Constantinopol pe patriarhul Vene]iei,

Dominic. Din p\cate, ajutorul n-a fost nici la vreme, nici pe m\-

sura necesit\]ilor. 

~n continuare autorul prezint\, pe scurt, dar bine documentat,

`ncerc\rile de „reconciliere” `ntre Bizan]ul de odinioar\, reprezen-

tat de `mp\ra]i, [i Roma, reprezentat\ de papi. Al doilea subcapitol

trateaz\ situa]ia Constantinopolului `n perioada latin\. Un scurt, dar

interesant, subcapitol se refer\ la `ncerc\rile de unire din anii de `n-

ceput ai Imperiului vlaho-bulgar, care, `ns\, n-a dus la nici un rezul-

tat (pp. 24-25). Cel de-al treilea important subcapitol abordeaz\

rela]ia „~mp\ratul Mihail Paleologul (1259-1281) [i unirea de la

Lyon (1274)”.

~n capitolul al II-lea, autorul analizeaz\ „Reac]iunea contra unirii

de la Lyon” (pp. 35-40), iar `n cel de-al III-lea „Chestiunea unirii sub

presiunea pericolului turc”. {i acest capitol este `mp\r]it `n mai multe

subcapitole, primul dintre ele referindu-se la situa]ia religioas\

sub domnia lui Andronic III (1328-1341), insistând asupra misiunii

14 Ioan Zugrav, ~ncerc\rile de unire de la Conciliul din Lyon (1274), pân\ la

cel de la Floren]a (1439), Cern\u]i, 1922, p. 7.



29Cultur\ [i spiritualitate rom=neasc\ 

egumenului Varlaam de Calabria, care s-a deplasat la Avignon, unde

se afla temporar re[edin]a papilor, cu scopul de a solicita ajutor

militar `mpotriva turcilor. Potrivit autorului, Varlaam a cerut mai `ntâi

ajutor `mpotriva pericolului turcesc, f\g\duind apoi unirea Biseri-

cilor, motivând „c\ grecii vor l\sa la o parte ura lor secular\ numai

dac\ vor primi o binefacere mare din partea latinilor, deoarece ini-

mile grecilor le separ\ de latini nu a[a de mult diferen]ele dogmatice,

ci mai mult relele cele multe suferite din partea latinilor”15. Varlaam

sus]ine c\ exist\ dou\ modalit\]i de a realiza unirea: una „prin `n-

trebuin]area de mijloace violente”, cealalt\ prin „persuasiune, pe

cale pa[nic\”, ultima fiind, evident, preferabil\, `ns\ ea presupune

convocarea unui sinod. Pentru convocarea lui se impune, `ns\, `n-

dep\rtarea pericolului turcesc. De aceea, afirm\ el, ajutorul militar

trebuie s\ fie cel dintâi pas, dup\ care va urma [i cel de-al doilea,

unirea Bisericilor. Mai mult, el sus]ine c\ grecii ar accepta mai u[or

unirea dac\ latinii vor da semne de generozitate. Pentru a fi mai

conving\tor, Varlaam demonstreaz\ c\ pericolul turcesc nu se `n-

dreapt\ doar `mpotriva grecilor, ci [i asupra armenilor, ciprio]ilor

[i „ioani]ilor, care sunt supu[ii latinilor”16. Dup\ ce relateaz\ rela-

]iile dintre Ioan V Paleologul (1341-1376, 1379-1391) [i Clement VI

(1342-1352), autorul se refer\ [i la cele dintre Ioan VI Cantacuzino [i

Clement VI, apoi la contactele dintre papa Inocen]iu VI (1352-1362)

[i Ioan VI Cantacuzino, dintre Inocen]iu [i Ioan V Paleologul, pre-

cum [i la tratativele dintre cel din urm\ [i papa Urban V (1362-1370).

O aten]ie deosebit\ o acord\ autorul „reconcilierii din anul 1369, de

la Roma”. Acest ultim subcapitol este important pentru c\ `n el

prezint\ c\l\toria pe care `mp\ratul bizantin Ioan V Paleologul a

efectuat-o la Roma, unde a fost `ntâmpinat de patru cardinali

catolici (un episcop, doi preo]i [i un diacon) ca un principe latin,

iar `nso]itorii s\i trata]i ca [i clerici latini. Pe 10 octombrie 1369,

`mp\ratul jur\, ca [i str\bunicul s\u, Mihail VIII Paleologul, credin]\

fa]\ de pap\, recunoscând punctele de doctrin\ stabilite la conciliul

de la Lyon: purgatoriul, c\s\toria dizolvabil\ doar prin moarte [i,

`n special, primatul „f\r\ nici o restric]iune”17.

15 Ibidem, pp. 43-44.
16 Ibidem, p. 44.
17 Ibidem, p. 66.
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Subcapitolul al VIII-lea prezint\ „~ncerc\rile de unire `n Princi-

patele Române”. Aici autorul se refer\ la: domnitorul Alexandru

Basarab, care era `ndemnat de papa Clement al VI-lea s\ nu pun\

piedici celor ce doresc s\ `mbr\]i[eze catolicismul, doamna Clara,

v\duva lui Alexandru Basarab, sf\tuit\ de papa Urban al V-lea s\-i

converteasc\ pe fiul ei vitreg Vlaicu-Vod\ [i pe supu[ii s\i la ca-

tolicism, domnitorul La]cu al Moldovei, `n timpul c\ruia a luat fiin]\

Episcopia Catolic\ de la Siret, precum [i la episcopiile catolice de

Arge[ [i Severin din }ara Româneasc\, Siret, Baia [i Bac\u din

Moldova, „care erau pasive, mul]umindu-se cu turma de vechi cato-

lici, nem]i [i unguri, cari-i aveau de cele mai multe ori numai titu-

lare”18. ~n mod firesc, autorul acord\ aten]ie sporit\ Sinodului de

la Konstanz (1414-1418), prezentând delega]iile ]\rilor ortodoxe,

greci, ru[i [i români19.

- C\r]ile biserice[ti mai vechi din vechea biseric\ episcopal\

din R\d\u]i [i `nsemn\rile de pe ele, `n „Candela”, anul XXXV

(1924), nr. 7-8, pp. 341-343. ~n acest articol, p\rintele Ioan Zugrav,

ca fost slujitor al bisericii men]ionate, enumer\ c\r]ile aflate `n pa-

trimoniul ei anterior st\pânirii austriece, ad\ugând acestei liste o

foarte scurt\ descriere. Prezen]a lor `n fosta Catedral\ episcopal\

din R\d\u]i este important\, `ntrucât, `n viziunea autorului, ele „dau

m\rturie despre starea cultural-bisericeasc\ de pe atunci [i despre

schimbul de influen]\ [i de cultur\ din }ara Româneasc\, ba chiar

de la Sfântul Munte, pân\ `n Rusia”20;

- Cuvântare de 10 Maiu, `n „Candela”, anul XXXVI (1925), nr.

3-7, pp. 254-256; 

- Schitul M\n\stioara, `n „Candela”, anul XXXVII (1926), nr. 1-4,

pp. 45-55. Despre acest schit, autorul afirm\ c\ este cunoscut doar

de oamenii „din partea locului”, `ntrucât ace[tia merg de dou\-trei

ori pe an la slujba hramului, dar [i pentru frumuse]ea deosebit\ a

cadrului natural. Din nefericire, schitul nu este amintit `n nici o

`nsemnare, nici `n anuarul Mitropoliei Bucovinei, trecând neob-

servat chiar [i de autorit\]ile austriece dup\ ocuparea acestei regiuni,

când au f\cut recens\mântul tuturor cl\dirilor [i a[ez\mintelor

18 Ibidem, pp. 69-71
19 Ibidem, pp. 79-81.
20 Idem, C\r]ile biserice[ti mai vechi din vechea biseric\ episcopal\ din R\-

d\u]i [i `nsemn\rile de pe ele, `n „Candela”, anul XXXV (1924), nr. 7-8, p. 341.
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biserice[ti21. Autorul trateaz\ apoi „pozi]ia [i descrierea schitului”,

subcapitol `n care descrie exteriorul schitului [i biserica, interiorul

[i timpul edific\rii, precum [i „averea” sa. Cât prive[te timpul con-

struirii lui, autorul spune c\ acest lucru nu se cunoa[te. Exist\ mai

multe ipoteze, probabil, dar el `nclin\ spre aceea c\ ar fi fost ri-

dicat `n 1775-1776. ~ntre argumente, face trimitere la faptul c\ pe

icoana Mântuitorului se g\se[te o `nsemnare, din care afl\m c\ ea a

fost pictat\ `n anii men]iona]i. Aceasta `nseamn\ c\ biserica a fost

pictat\ imediat dup\ finalizarea lucr\rilor de ctitorire. Descriind

contextul religios al vremii, autorul aduce dovezi c\ `n acea peri-

oad\, chiar [i mai `nainte, sub influen]a Sfântului Dimitrie de Rostov,

cum a fost cazul Sfântului Pahomie, episcopul Romanului, au fost

ridicate o mul]ime de schituri [i nu m\n\stiri22. Articolul de fa]\ abor-

deaz\ [i alte aspecte, cum ar fi: obiectele de cult [i `nsemn\rile de pe

ele, antimisul, care s-a p\strat, [i `nscrisul de pe el, propriet\]ile

schitului etc.;

- Atanasie Gherman (1873-1916), `n „Candela”, anul XXVII (1926),

nr. 8-9, pp. 221-222. Cel care face obiectul articolului de fa]\ a fost,

afirm\ autorul, „bun român [i vrednic preot, aprig na]ionalist [i figur\

reprezentativ\ a clerului nostru de prin anii 1900-1910”. „Publicist

ales”, cum `l nume[te autorul, Atanasie Gherman a scris pentru „Patria”

o mul]ime de articole, iar, dup\ 1900, a redactat ziarul „Dreptatea”,

„fiind chiar `ntemni]at pentru atitudinea sa dârz\ româneasc\”. Tot

el a redactat „organul partidului cre[tin social român Foaia poporu-

lui”, p\strând o `nalt\ ]inut\ editorial\ a ziarului23;

- Predic\ de ziua natal\ a M. Sale Regina Maria, `n „Candela”,

anul XXVII (1926), nr. 8-9, pp. 222-224;

- Schitul C\lug\ri]a, `n Archiv für Landes-Kunde der Buko-

wina, I, 1927;

- Datoria preo]asc\ – un manuscris miscelaneu de la finea

sec. XVIII, anul XXXVIII (1927), nr. 10-12, pp. 306-320. El cuprinde

introducere-observ\ri generale: partea I: datoria preo]easc\, origi-

nalul, autorul traducerii; partea a II-a [i partea a III-a. Este o lucrare,

21 Idem, Schitul M\n\stiora, jud. Suceava, `n „Candela”, anul XXXVII (1926),

nr. 1-4, p. 45. 
22 Ibidem, pp. 522-53. 
23 Idem, Atanasie Gherman (1873-1916), `n „Candela”, anul XXVII (1926), nr. 8-9,

p. 221.
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a[a cum o arat\ [i titlul, cu un con]inut eminamente pastoral-du-

hovnicesc. Titlul ei este dat de prima dintre lucr\rile care alc\tuiesc

manuscrisul, ea fiind scris\ `n limba rus\, pe la 1783. Manuscrisul

con]ine [apte opere distincte24;

- C\r]i vechi biserice[ti de la biserica din Botu[ana, jud. Suceava,

`n „Candela”, anul XXXIX (1928), nr. 6-8, pp. 171-174. Ca [i `n arti-

colul de mai sus, cu titlu similar, [i `n acesta autorul, ca fost preot

paroh `n „umilul s\ti[or” Botu[ana, enumer\, cu o sumar\ descriere,

c\r]ile vechi aflate `n biserica parohial\. Dincolo de prezentarea lor,

este important\ [i precizarea pe care o face `n debutul articolului,

anume c\ „biserica p\streaz\ nu numai o mul]ime de c\r]i liturgice

vechi, absolut necesare serviciului dumnezeiesc, ci [i c\r]i precum:

Cazaniile de la Bucure[ti, din 1768; Tâlcul Evangheliilor al lui

Teofilact, din 1805; Tipiconul, din 1820...”25. Important\ este, de ase-

menea, [i precizarea referitoare la `nsemn\rile de pe ele, dedica-

]iile, „obi[nuitele afurisenii la adresa unor eventuali `nstr\in\tori”,

donatorii lor etc.;

- Istoricul fostei m\n\stiri de maici din I]cani, `n „Candela”,

anul XXXIX (1928), nr. 6-8, pp. 174-175. Din p\cate, num\rul lip-

se[te din Biblioteca „Dumitru St\niloae”, colec]ia pe care am con-

sultat-o nefiind complet\;

- Biserica `n Fran]a – separa]iunea bisericilor [i statului, `n

„Candela”, anul XLV (1934), nr. 1-12, pp. 216-247. Studiul este ela-

borat dup\ urm\toarea structur\: introducerea, „preg\tirea separa-

]iunii”, „legea separa]iunii” (`n [ase capitole), „r\sunetul `n presa

bisericeasc\”, „aplicarea legii separa]iunii”, „universit\]ile catolice –

studiile teologice `n Fran]a”, „clerul francez” [i „concluzii”;

- Sfânta Cruce ca obiect liturgic, `n „Candela”, anul XLV (1934),

pp. 111-134. ~n acest studiu autorul se refer\ la: istoricul crucii, `n-

f\]i[area r\stignirii lui Hristos („cea a lui Hristos r\stignire”), crucea

de mân\, alte scene religioase `nf\]i[ate pe cruci, `ntrebuin]area ri-

tual\ a crucii, crucea procesional\, alte cruci; 

- Cultul mor]ilor, `n „Candela”, anul XLVIII (1937), pp. 28-73

([i extras publicat la Cern\u]i, 1938, 48 p.). ~n acest articol autorul

24 Idem, Datoria preo]asc\ – un manuscris miscelaneu de la finea sec. XVIII,

anul XXXVIII (1927), nr. 10-12, pp. 306-307.
25 Idem, C\r]i vechi biserice[ti de la biserica din Botu[ana, jud. Suceava, `n

„Candela”, anul XXXIX (1928), nr. 6-8, pp. 171.
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vorbe[te despre comemorarea celor adormi]i. Astfel, `n introducere,

afirm\ c\ oamenii `n istorie au reac]ionat diferit `n fa]a mor]ii. {i

d\ câteva exemple, `ncepând cu egiptenii [i indienii, continuând

cu alte popoare. 

Acela[i num\r al revistei men]ionate con]ine cuvântarea pe care

preotul profesor Ioan Zugrav a rostit-o cu prilejul deschiderii expo-

zi]iei comemorative a operelor pictorului Epaminonda Bucevschi,

organizat\ la Mitropolie, pe 7 octombrie 193726. Dup\ ce face o pre-

zentare a vie]ii [i a mor]ii, `n general, autorul afirm\ c\ `n urma

noastr\ r\mân faptele [i amintirea „`nf\ptuirilor noastre”. Apoi enu-

mer\ câteva dintre tablourile sale celebre, `ncepând cu „chipul voie-

vodului {tefan cel Mare”, continuând cu ale multor preo]i din ge-

nera]ia trecut\, unele dintre ele ajungând `n „Viena artistic\”, altele

`n „`ndep\rtata Anglie”, iar altele chiar `n America27. ~ns\ p\rintele

Zugrav subliniaz\ `n chip deosebit faptul c\ de[i pictorul Epami-

nonda Bucevschi a fost de nenum\rate ori invitat s\ r\mân\ `n

Apus, el a biruit toate ispitele, preferând s\ r\mân\ `n ]ar\, s\ „ser-

veasc\ ]ara [i Biserica, al c\rui fiu devotat a fost”. ~ntre alte elemente

legate de via]a sa, autorul precizeaz\ c\ pictorul este absolvent al

{colii de Teologie;

- Un manuscris din anul 1419 al Liturghiei Sf. Vasile cel Mare,

`n „Candela”, anul XLVII (1937), pp. 263-282 ([i extras publicat la

Cern\u]i, 1938, 23 p.);

- recenzie la Dr. L.G. Muntean, Vechiul Testament [i cre[ti-

nismul, Cluj, 1937, 62 p., `n „Candela”, anul XLVIII (1937), nr. 1-12,

pp. 310-311; 

- recenzie la Preotul Petre Vintilescu. Despre poezia imnogra-

fic\ `n c\r]ile de ritual [i Cântarea bisericeasc\, Bucure[ti, 1937,

400 p., `n „Candela”, anul XLVIII (1937), nr. 1-12, pp. 311-312; 

- O pre]ioas\ cruce de la mitropolitul Grigorie Ro[ca, `n „Candela”,

anul XLIX (1938), pp. 306-318;

- Cultul nostru v\zut de cunosc\tori str\ini, `n „Candela”, anul

XLIX (1938), pp. 31-61 ([i extras publicat la Cern\u]i, 1939, 45 p.);

26 Idem, Cuvântare la parastasul oficiat cu prilejul deschiderii expozi]iei co-

memorative de la Mitropolie a operelor pictorului Epaminonda Bucevschi, ]inut\

de dl profesor dr. Ioan Zugrav, `n ziua de 7 octombrie 1937, p. 293.
27 Ibidem, pp. 293-294. 
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- Introducere `n Teologia pastoral\, `n „Candela”, anul L-LII

(1939-1941), pp. 1-64 ([i extras publicat la Cern\u]i, 1942, 65 p.).

Aceast\ lucrare este una dintre cele mai valoroase opere ale sale

[i una dintre cele bune `n domeniu. Ea debuteaz\ cu un capitol

introductiv intitulat „No]iunea [i numirea Teologiei practice [i a

celei pastorale”. Dup\ defini]ia dat\ Teologiei, „`nv\]\tura despre

Dumnezeu”, „[tiin]a care se ocup\ de religie” sau „leg\tura lui

Dumnezeu cu oamenii”, autorul aseam\n\ Teologia cu o cl\dire a

c\rei temelie o reprezint\ cuvântul lui Dumnezeu „depozitat `n

Sfânta Scriptur\ [i `n Sfânta Tradi]iune”, interpretat de Biseric\ prin

disciplina „Exegeza” [i alte discipline auxiliare. La acestea se adaug\

istoria acestei institu]ii divino-umane. Dup\ parcurgerea lor se intr\

`n „centrul cl\dirii”, reprezentat de studiile speculative, dogmatice [i

morale, iar apoi la bol]i [i acoperi[ul ei, acestea fiind Teologia prac-

tic\. Mai departe, autorul se refer\ la numirile disciplinei, ar\tând

c\ „p\stori” au fost numi]i, `nc\ din Antichitate, atât conduc\torii

politici, cât [i cei religio[i ai popoarelor. ~n Vechiul Testament, `m-

p\ra]ii, proorocii [i preo]ii erau numi]i, de asemenea, „p\stori”, iar

Mântuitorul se prezint\ pe Sine ca fiind „P\storul cel bun”. Dup\

~nviere, când Domnul Hristos `l repune pe Sfântul Apostol Petru `n

demnitate, `i spune: „Pa[te oile Mele”. Hristos apare, de altfel, [i

`n multe alte locuri neotestamentare cu apelativul de „p\stor”. Mai

departe subliniaz\ c\ atât lucrarea Sa, cât [i a celor pe care El i-a

desemnat poart\ aceea[i denumire: „pastoral\”. Preg\tirea celor ce

urmeaz\ s\ `mplineasc\ aceast\ lucrare se face, afirm\ autorul, prin

studiul Teologiei. Teologia Pastoral\ are, `n viziunea sa, cele trei

componente: adev\rul, partea didactic\ (Catehetica, Omiletica [i

Misiunea), via]a, adic\ unirea cu Dumnezeu prin rug\ciune [i Sfin-

tele Taine, [i calea, conducerea sufletelor spre mântuire28.

Plecând de la compara]iile mai sus-men]ionate, Corneliu Krieg

le-a asem\nat cu amvonul, altarul [i locul de spovedanie: „Pe

amvon este scris invizibil: Eu sunt adev\rul, `n altar se afl\ via]a, iar

pe scaunul de m\rturisire Eu sunt calea (s.n.)”29. Dup\ alte elemente

introductive, autorul precizeaz\ c\ termenul „pastoral\” este utilizat

28 Pr. dr. Ioan Zugrav, Introducere `n Teologia Pastoral\, `n „Candela”, anul

L-LII (1939-1941), p. 4. 
29 Corneliu Krieg, Die Wiessenschaft der speziellen Seelenführung, Freiburg

i.B, 1907, p. 37, la Ibidem. 
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de Sfântul Grigore de Nazianz, `n tratatul apologetic „Despre fug\”,

[i de Sfântul Grigore cel Mare, `n „Cartea regulei pastorale”, iar ca

sintagm\ „Teologia pastoral\” apare de la finele secolului al

XVI-lea, `n 1591, numit\ astfel de Binsfeld, `n „Enchiridion teo-

logiae pastoralis”30. 

~n continuare vom face un istoric al acestei discipline `n `nv\-
]\mântul teologic apusean (aceasta fiind men]ionat\ pentru `ntâia
oar\ `n Austria, pe 3 octombrie 1774). La noi, la români, Teologia
pastoral\ este legat\ de doi dintre cei mai de seam\ ierarhi: Mel-
chisedec {tef\nescu (1862) [i Andrei {aguna (1872). Tot `n partea
introductiv\, autorul are un capitol intitulat „Scopul [i cuprinsul
Teologiei Pastorale” (pp. 17-19), urmat de „~mp\r]irea Teologiei Pas-
torale (pp. 19-22), de „Caracterul [tiin]ific [i cel teologic al pasto-
ralei. Metoda” (pp. 22-25), „Raportul Pastoralei cu celelalte discipline
ale Teologiei” (pp. 25-28), „Importan]a [i necesitatea Teologiei
pastorale” (pp. 28-31), „Izvoarele Pastoralei” (pp. 31-37), „{tiin]ele
fundamentale [i auxiliare ale Teologiei Pastorale” (pp. 37-44), „Lite-
ratura Pastoral\” (`n Apus, `n Catolicism [i Protestantism, dup\ cum
[i `n Ortodoxie, pp. 44-64); 

- recenzie la Iosif Braun, Die Reliquiare des christlichen Kulte

und ihre Entwicklung (Relicvarele cultului cre[tin [i evolu]ia lor), Fr.
i.B, 1940, `n „Candela” anul L, LI, LII (1939,1940, 1941), pp. 785-786; 

 - Memoriale vitae sacerdotalis, `n traducere româneasc\, `n
„Candela”, anul (LIII-LIV), 1942-1943, pp. 113-124 ([i extras pu-
blicat la Cern\u]i, 1943, 14 p.). ~n introducerea articolului, autorul
subliniaz\ c\ la noi literatura religioas\, constând `n traduceri din
grece[te [i ruse[te, a atins apogeul `n vremea mitropoli]ilor Venia-
min Costachi al Moldovei [i Grigorie Dasc\lul al }\rii Române[ti.
Acest lucru s-ar fi putut `ntâmpla [i `n Bucovina, unde a func]ionat
celebra Academie de la Putna, sub conducerea arhim. Vartolomeu
M\z\reanul, dac\ nu ar fi fost desfiin]at\ de autorit\]ile habsbur-
gice, `n urma ocup\rii de c\tre austrieci a acestei zone. Din p\cate,
Institutul teologic de la Cern\u]i, `nfiin]at ca urmare a eforturilor
{colii clericale, nu a avut decât preocup\ri de ordin didactic sau tra-
duceri dup\ modele sârbe[ti31. Abia o hot\râre din septembrie 1848
prevedea ca „de acum `nainte [tiin]ele teologice s\ se paradoseasc\

30 Ibidem, p. 5.
31 Idem, Memoriale vitae sacerdotalis, `n traducere româneasc\, `n „Candela”,

anul (LIII-LIV), 1942-1943, p. 113.
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`n limba româneasc\, iar limba latineasc\, ce pân\ acum spre acest

scopos s-a `ntrebuin]at, s\ `nceteze cu totul”32. Mai departe autorul

men]ioneaz\ c\ `n Arhiva Mitropoliei Bucovinei s-a aflat manu-

scrisul cu titlul de mai sus, dup\ care s-a f\cut traducerea `n limba

român\. Manuscrisul are urm\torul titlu: „Aducere aminte a vie]ii

cei preo]e[ti sau ale Arhip\storului Is. Hs. pre cucernice sf\tuiri

c\tr\ P\storii bisericii sale [i c\tr\ al]i preo]i. Carte os\bit\ pentru

timpul de ast\zi foarte folositoare cuprinzând 68 capite”. Manu-

scrisul, scris cu litere chirilice, este format din 47 de coli, autorul

prezentând titlul fiec\rui capitol, precum [i câteva concluzii; 

- Literatura pioas\, `n „Candela”, anul LIII-LI (1942-1943), pp.

124-153 ([i extras publicat la Cern\u]i, 1943, 31 p.). ~n intro-

ducere, autorul define[te sintagma „carte pioas\” ca „literatur\ cu

caracter literar-religios, menit\ [i potrivit\ unei citiri mai u[oare,

care lucreaz\ mai mult asupra sentimentului [i asupra voin]ei decât

asupra ra]iunii”33. Dup\ introducere, p\rintele Ioan Zugrav abor-

deaz\, `ntr-o manier\ foarte consistent\, con]inutul propriu-zis al

studiului „C\r]ile, documente de pietate”, `ncheindu-se cu un ca-

pitol de concluzii intitulat „Foloasele lecturii pioase”.

- recenzie la Constantin C. Pavel, Problema r\ului la Fericitul

Augustin – studiu de filosofie moral\, Bucure[ti, 1937, 223 p., `n

„Candela”, anul LIII-LIV (1942-1943), pp. 310ff;

- Un manuscris liturgic din secolul XV din Biblioteca Univer-

sit\]ii Ia[i, `n „Candela”, anul LVII (1946), pp. 263-272. Din nota

consemnat\ `n catalogul manuscriselor afl\m c\ manuscrisul `n

discu]ie, de provenien]\ greac\, din Epir, este un Liturghier, care cu-

prinde o parte din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare [i, integral,

Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite. Studiul de prezentare a lui

este structurat `n mai multe capitole: descrierea [i cuprinsul manu-

scrisului, particularit\]i ale textului de la Liturghia Sfântului Vasile

cel Mare, epicleza [i Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite. Studiul

se `ncheie cu câteva concluzii, din care re]inem faptul c\, `ntrucât

ambele liturghii con]in formule nedezvoltate, manuscrisul este unul

foarte vechi. Mai mult, `n textul acestui manuscris nu se constat\

32 Isidor Onciul, Ceva despre mersul [i dezvoltarea culturii teologice [i cleri-

cale, `n „Candela”, 1883, p. 234, la Ioan Zugrav, Ibidem, p. 114.
33 Ioan Zugrav, Literatura pioas\, `n „Candela”, anul LIII-LIV (1942-1943), p. 127.
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vreo influen]\ din Liturghia Sfântului Ioan Gur\ de Aur, mai ales

cu referire la epiclez\34.

- recenzie la Preotul Petre Vintilescu, Func]iunea eclesiologic\

sau comunitar\ a Liturghiei, extras din „Biserica Ortodox\

Român\”, 1946, 30 p., `n „Candela”, 1946, pp. 536-538.

- recenzie la Preotul Petre Vintilescu, Cântarea poporului `n

lumina Liturghierului, extras din „Biserica Ortodox\ Român\”, 1945,

nr. 9, `n „Candela”, 1946, p. 558.

 Concluzii

P\rintele Ioan Zugrav a fost unul dintre profesorii de seam\ ai

Facult\]ii de Teologie din Cern\u]i. Din p\cate, despre el, ca [i de-

spre al]i fo[ti profesori ai renumitei facult\]i, cel pu]in `n ultima

vreme, s-a scris foarte pu]in. Lucrarea de fa]\ se dore[te a fi, deo-

dat\, un gest de repara]ie moral\, dar [i un omagiu adus acestei

venerabile institu]ii de cultur\ teologic\ [i slujitorilor ei.

Posesor al unei temeinice preg\tiri teologice dobândit\ atât `n

]ar\, cât [i peste hotare (Cern\u]i, Bucure[ti [i Paris), pe care a cul-

tivat-o `n mod constant, p\rintele Ioan Zugrav a activat mai `ntâi

ca preot (`n Botu[ana [i R\d\u]i), apoi ca secretar [i misionar la

Centrul eparhial din Cern\u]i, dup\ care a fost profesor universitar la

Facultatea de Teologie din Cern\u]i, pân\ la desfiin]area ei (`n

1948), `n ultimii ani ai vie]ii slujind ca profesor [i director la [co-

lile de cânt\re]i de la M\n\stirea Neam] [i Suceava.

 Dup\ sus]inerea tezei de doctorat [i mai cu seam\ `n peri-

oada `n care a activat ca profesor, p\rintele Zugrav a alc\tuit [i

publicat mai multe lucr\ri [tiin]ifice, constând din studii, articole

[i recenzii, majoritatea cu caracter istoric. Ele au fost g\zduite de

diverse reviste, `n func]ie de locul unde [i-a desf\[urat activitatea,

respectiv de publica]iile „Candela”, revista oficial\ a Mitropoliei Bu-

covinei, `n perioada `n care a activat ca profesor la Cern\u]i, de „Mi-

tropolia Moldovei [i Sucevei”, revista Mitropoliei cu acela[i nume,

dup\ pierderea Bucovinei, precum [i de alte ziare care ap\reau la

Cern\u]i („Cuvântul preo]esc”, al c\rui redactor a [i fost) [i Chi-

[in\u („Lumin\torul”) etc.

34 Idem, Un manuscris liturgic din secolul XV din Biblioteca Universit\]ii Ia[i,

`n „Candela”, anul (LVII), 1946, p. 272.



38 Teologie [i Via]\

Studiul reliefeaz\ dou\ aspecte importante referitoare la perso-

nalitatea p\rintelui profesor Ioan Zugrav: câteva elemente biogra-

fice, cele care s-au p\strat (`n speran]a c\ timpul va face accesibile

[i altele), precum [i operele sale [tiin]ifice publicate `n revista „Candela”.

Cronologic [i [tiin]ific, cea dintâi oper\ a sa este teza de doctorat

referitoare la ~ncerc\rile de unire de la Conciliul din Lyon (1274),

pân\ la cel de la Floren]a (1439). Cele mai multe scrieri ale sale

abordeaz\ chestiuni de ordin istoric, `ns\ a publicat [i lucr\ri cu

caracter pastoral, liturgic [.a. Nu lipsite de interes sunt cuvânt\rile

comemorative sau aniversare, precum [i predicile sau recenziile.

Ele constituie o contribu]ie la istoria Bisericii din Bucovina, precum

[i la istoria bisericeasc\, `n general.


