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Rela]ia dintre facultate [i Biseric\
Pr. Prof. Dr. Nicolae ACHIMESCU
O analiz\ a situa]iei, statutului [i voca]iei facult\]ii de teologie în rela]ia ei cu
Biserica, universitatea sau societatea, dup\ mai bine de un deceniu de la
reintegrarea ei în cadrul universit\]ilor de stat, merit\ ast\zi o aten]ie cu totul
deosebit\. }inând seama de experien]a din perioada interbelic\, mai mult sau mai
pu]in cunoscut\ de c\tre noi, cei de ast\zi, profesori sau studen]i, ierarhi sau
clerici, s-ar putea spune c\ unele lucruri s-au p\strat, altele au disp\rut, dup\
cum, la fel de bine, au ap\rut altele noi.
A[a cum se [tie, facultatea de teologie este [i trebuie s\ r\mân\, indiferent de
locul, statutul pe care îl are, o institu]ie de înv\]\mânt cu un caracter voca]ional.
Desigur, fiecare dintre facult\]ile unei universit\]i î[i poate revendica o anume
voca]ie: voca]ia de a forma speciali[ti într-un domeniu sau altul. Voca]ia unei
facult\]i de teologie, îns\, nu este numai aceea de a forma speciali[ti, cât oameni
(preo]i, profesori, asisten]i sociali etc.) care, la rândul lor, nu doar s\ înve]e [i s\
slujeasc\ pe semenii lor, ci s\-i preg\teasc\ înc\ din aceast\ lume agitat\ [i uneori
confuz\ pentru Împ\r\]ia lui Dumnezeu. Din aceast\ perspectiv\, voca]ia oric\rei
facult\]i de teologie trebuie s\ se înscrie pe linia voca]iei Bisericii.

1. Voca]ia facult\]ii de teologie trebuie s\ se înscrie pe linia
voca]iei Bisericii
Încercând o evaluare a înv\]\mântului teologic în general, dincolo de orice
spa]iu geografic sau confesional, se constat\, din p\cate, o îndep\rtare a sa de
rostul [i rolul s\u. Teologia universitar\ î[i schimb\ sau renun]\ la adev\rata ei
voca]ie, devenind mai mult o [tiin]\ despre Dumnezeu [i mai pu]in o comuniune
în rug\ciune cu El. Mutarea accentului dinspre tr\irea adev\rului lui Dumnezeu
spre [tiin]a [i reflec]ia teologic\ risc\ s\ submineze din interior voca]ia specific\
pe care înv\]\mântul teologic o are în cadrul înv\]\mântului universitar. De aceea,
f\r\ a contesta caracterul [tiin]ific al teologiei, trebuie reafirmat c\ teologia este o
„[tiin]\”, dar o [tiin]\ cu totul aparte în cadrul universit\]ii, o [tiin]\ care-[i propune nu doar s\ informeze, ci s\ [i formeze. Mai mult ca oricând, pe linia voca]iei
Bisericii, teologia de ast\zi trebuie s\ deschid\ sufletul omului spre Dumnezeu; ea
nu trebuie s\ fie o sum\ de concepte [i propozi]ii înv\]ate mecanic, ci izvor de
via]\ duhovniceasc\, experien]\ spiritual\, cunoa[tere izvorât\ în primul rând
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dintr-o tr\ire autentic cre[tin\. Este [i motivul pentru care, la orice facultate de
teologie, cursurile nu pot începe decât prin rug\ciune, prin întâlnirea cu Dumnezeu
în „laboratorul” S\u care se cheam\ biseric\. Principiul fundamental pe care
trebuie s\-l aib\ în vedere orice dasc\l de teologie trebuie s\ fie acela c\ nimeni
nu poate înv\]a pe al]ii dac\ nu cunoa[te el însu[i ceea ce înva]\, dac\ nu tr\ie[te
întâlnirea cu Dumnezeu în rug\ciune. Practic, nu se poate face teologie f\r\
rug\ciune. Aceasta face parte din programul de înv\]\mânt [i din formarea celor
care studiaz\ teologia.

2. Dubla subordonare a facult\]ilor de teologie [i implica]iile
acesteia în rela]ia facultate – Biseric\
Dintre toate facult\]ile oric\rei universit\]i, facultatea de teologie este singura care, conform Protocolului încheiat între Patriarhia Român\ [i M.E.C., are o
dubl\ subordonare: una administrativ-financiar\, fa]\ de Universitate [i M.E.C.,
[i o alta spiritual\, fa]\ de Patriarhia Român\ [i eparhia tutelar\.
În principiu, aceast\ dubl\ subordonare este una benefic\, întrucât ofer\ posibilitatea facult\]ii, pe de o parte, s\-[i rezolve problemele de ordin administrativfinanciar în condi]iile foarte vitrege de ast\zi, iar pe de alt\ parte, s\-[i p\streze
identitatea spiritual\ într-o lume tot mai secularizat\.
Fire[te, analiza de fa]\ nu-[i poate propune nici pe departe o detaliere a rela]iei facultate – Biseric\, pentru c\ aceast\ rela]ie este mijlocit\, în general, de fiecare facultate în parte, de ierarhul c\ruia îi este subordonat\ direct, de rela]ia
dintre ierarh [i conducerea universit\]ii din care face parte facultatea, de rela]ia
dintre conducerea facult\]ii [i cea a universit\]ii respective etc.
Exist\, îns\, în acela[i timp, unele aspecte generale (pozitive sau negative)
care ]in de aceast\ rela]ie, dintre care voi încerca s\ amintesc câteva:
a) Organizarea `nv\]\m=ntului teologic
În prezent, în România, exist\ 15 institu]ii de înv\]\mânt teologic (incluzând
aici facult\]i [i departamente), repartizate cu totul neuniform din punct de vedere
geografic [i demografic. Fiecare dintre acestea dispune de mai multe sec]ii [i
subsec]ii, unele doar autorizate, altele deja acreditate. }inând seama de aceast\
situa]ie, se impune o strategie bine gândit\ privind perspectivele înv\]\mântului
teologic românesc, privind [ansele lui de supravie]uire pe termen lung.
F\când o retrospectiv\ a num\rului [i calit\]ii candida]ilor la admitere din ’90
încoace, se constat\ o diminuare crescând\ a acestora la toate sec]iile, dar cu
preponderen]\ la sec]iile Asisten]\ Social\ [i Conservare [i Restaurare. Mul]i
dintre absolven]ii de seminarii prefer\ s\ se înscrie la alte facult\]i din cadrul
universit\]ii. Între altele, o explica]ie ar fi infla]ia de absolven]i de teologie, ca [i
lipsa posibilit\]ii de a-[i g\si un post pe m\sura a[tept\rilor dup\ ob]inerea diplomei de licen]\.
Dincolo de aceast\ situa]ie, dat fiind num\rul mare al celor admi[i [i [colariza]i, se pune problema dac\ [colariz\m mai pu]ini [i mai buni sau invers, dac\
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facult\]ilor le revine doar sarcina de a [colariza (a[a cum se întâmpl\ [i în cazul
altor facult\]i), f\r\ ca Biserica s\-[i asume obliga]ia de a le asigura automat un
loc de munc\.
b) Problema hirotoniei studen]ilor de la Teologie Pastoral\
În mod firesc, orice preot ar trebui s\ fie posesorul unei diplome care s\-i
confirme preg\tirea necesar\ în vederea hirotoniei la fel cum un profesor, inginer
sau medic î[i dobânde[te acest statut abia dup\ ce [i-a absolvit studiile respective.
Din p\cate, în anumite eparhii acest principiu este ignorat, a[a încât exist\
studen]i hirotoni]i [i func]ionând ca preo]i în parohie, de[i nu sunt absolven]i nici
de seminar [i nici de teologie.
Pe de alt\ parte, unii dintre ace[tia primesc, în mod ilegal, salariu de la
parohie [i burs\ de la facultate.
Prin urmare, se impune respectarea hot\rârii Sfântului Sinod de c\tre to]i
ierarhii privind aceast\ disfunc]ionalitate.
c) Problema absorb]iei absolven]ilor de la celelalte sec]ii decât Pastorala
Exist\ facult\]i de teologie care sunt structurate pe 2-5 sec]ii, cele mai multe
fiind, în afar\ de Teologie Pastoral\, cele de Teologie Litere, Asisten]\ Social\,
Conservare [i Restaurare.
Dac\ în situa]ia absolven]ilor de Teologie Pastoral\, acolo unde eparhiile nu
mai dispun de parohii vacante, cei mai buni se îndreapt\ spre alte facult\]i sau
devin profesori de religie, în cazul celorlal]i absolven]i lucrurile sunt mai
delicate. Absorb]ia lor fiind firav\, cei mai mul]i opteaz\ pentru un post de
profesor de religie, de[i au o preg\tire de specialitate cu totul necorespunz\toare.
Pe termen lung (pân\ la 40 de ani), în acest mod, orele de religie sunt sus]inute
de profesori nepreg\ti]i, ulterior marginaliza]i de colectivele profesorale din
[colile respective.
Se impune, a[adar, [i de aceast\ dat\, o clarificare la nivelul Sfântului Sinod
privind viitorul profesor de religie, care, în func]ie de preg\tirea sa, nu numai c\
nu are capacitatea de a forma, dar chiar deformeaz\, deruteaz\. Exist\ deja, din
nefericire, în multe [coli în rândul elevilor [i profesorilor prejudecata legat\ de
inutilitatea orei de religie.
d) Colaborarea dintre Centrele eparhiale [i facult\]ile de teologie în evaluarea [i reparti]ia absolven]ilor
Calitatea intelectual\ [i moral\, dup\ încheierea anilor de studii este
certificat\, în primul rând de diploma de licen]\ semnat\ de decan [i adeverin]a
de bun\ purtare eliberat\ de duhovnicul facult\]ii. În cele mai multe cazuri, acest
criteriu este respectat. Exist\, din p\cate, în unele Centre eparhiale, factori de
decizie care ignor\ clar criteriile elementare de valoare [i competen]\ impuse de
actele de studii în promovarea absolven]ilor, fapt ce conduce la o anumit\
frustrare resim]it\ de absolven]ii merituo[i, cinsti]i, mode[ti [i t\cu]i.
Ba mai mult decât atât, comportamentul unor func]ionari (preo]i sau mireni)
din anumite Centre eparhiale v\de[te o not\ de superioritate, emfaz\ [i dispre] la
adresa facult\]ilor de teologie [i a slujitorilor acestora.
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e) O mai bun\ colaborare între profesorii de teologie [i revistele biserice[ti
În mod evident, revistele biserice[ti (centrale sau locale) au fost [i r\mân
spa]iul publicistic predilect pentru to]i profesorii de teologie. Din p\cate, în
multe cazuri, num\rul cititorilor acestor publica]ii este unul restrâns, dat\ fiind
tematica cu totul special\ sau chiar datorit\ unor caren]e în difuzarea lor. De
asemenea, din ra]iuni financiare sau de alt\ natur\, unele dintre acestea apar cu
foarte mare întârziere (uneori, de ordinul anilor), ceea ce face ca tematica prezentat\ sau bibliografia utilizat\ s\ devin\, între timp, inactuale.
Pentru profesorii de teologie, activitatea [tiin]ific\ este criteriul fundamental
pentru orice promovare de la o treapt\ didactic\ la alta. Aceast\ activitate trebuie
concretizat\ în publicarea unor studii de specialitate, ceea ce presupune apari]ia
lor efectiv\ pe pia]\. Este [i motivul pentru care, constrân[i de timp, cei mai mul]i
profesori de teologie prefer\ uneori publica]ii din afara Bisericii (gen „Analele
Universit\]ii”) sau edituri laice, unde studiile sau c\r]ile lor apar mult mai repede.
Desigur, în aceast\ situa]ie, exist\ [i riscul public\rii unor lucr\ri necorespunz\toare, motiv pentru care se recomand\ o eficientizare mai mare a ritmului
în publicistica bisericeasc\ româneasc\.
Pe de alt\ parte, ]inând seama de contextul nou în care Biserica î[i desf\[oar\
activitatea, ar fi cu totul inoportun s\ se ajung\ la un monopol din partea Bisericii
în publicistica cu tematic\ teologic\ [i bisericeasc\.
f) O colaborare mai strâns\ între Patriarhie, Centrele eparhiale [i facult\]ile
de teologie în acordarea burselor în str\in\tate
Marea deschidere spre str\in\tate, dar mai ales spre Occident, de dup\ ’90, a
f\cut posibil\ cre[terea foarte mare a num\rului celor care î[i continu\ studiile
teologice la universit\]i din str\in\tate, fie c\ este vorba de licen]ia]i, masteranzi
sau doctoranzi. Unii dintre ace[tia î[i finalizeaz\ aceste studii printr-o diplom\
sau se rezum\ doar la a frecventa sporadic [i f\r\ o finalitate precis\ anumite
cursuri sau seminarii.
Aceast\ prezen]\ a unor teologi români în universit\]ile str\ine este, în
principiu, binevenit\, pentru c\ presupune o prezen]\ a îns\[i teologiei ortodoxe
române[ti acolo, cu valorile ei incontestabile.
Apare, îns\, aici [i o întrebare: cine certific\ calitatea intelectual\ [i moral\,
ca [i modul în care reprezint\ facult\]ile de teologie [i teologia româneasc\ în
ansamblul ei ace[ti teologi în str\in\tate?
De aceea, ar fi foarte necesar\ constituirea unor comisii la nivelul facult\]ilor
[i chiar la nivel na]ional în cazul burselor oficiale pentru verificarea cuno[tin]elor
[i modului în care un candidat poate reprezenta Biserica noastr\ în contextul
ecumenic actual.
g) O mai bun\ colaborare între facult\]ile de teologie din ]ar\
Num\rul mare al facult\]ilor [i profesorilor de teologie de dup\ 1989 face,
în principiu, mai dificil\ colaborarea mai apropiat\ [i mai frecvent\ între ele.
Totu[i, o atare colaborare este indispensabil\, ]inând seama de scopul pe care
trebuie s\-l slujeasc\ cu toate laolalt\, [i anume unitatea Bisericii [i înv\]\mântului
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teologic românesc. De aceea, organizarea unor asemenea întruniri sau congrese
la nivelul Patriarhiei Române sunt extraordinar de utile. În acela[i timp, ar putea
fi identificate [i alte modalit\]i de colaborare, cum ar fi: întruniri de lucru pe
grupe mai mici de facult\]i, schimburi de carte, simpozioane sau colocvii cu
invita]i din partea mai multor facult\]i, publicarea unor materiale în seria
Teologie a „Analelor Universit\]ii” în rela]ie de reciprocitate etc.
h) O mai bun\ comunicare între facultate [i Centrele eparhiale prin intermediul consilierului pe probleme de înv\]\mânt
Consilierul pe probleme de înv\]\mânt de la Centrul eparhial poate reprezenta liantul dintre cele dou\ institu]ii, cu condi]ia de a fi cadru universitar. Aceast\
condi]ie este obligatorie, întrucât se constat\ c\ numai o asemenea persoan\ are o
percep]ie foarte exact\ a problemelor reale ale înv\]\mântului superior, este
familiarizat cu mediul universitar [i problemele studen]ilor, cunoa[te din interior
activitatea conducerii facult\]ii [i rela]ia cu universitatea, dup\ cum tot la fel de
bine cunoa[te perspectiva [i maniera de abordare a Centrului eparhial în aceast\
privin]\.
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The relation between Faculty and the Church
In this study, The relation between Faculty and the Church, the author analyses
the main aspects of this relation in the process of education. The presence of the Faculty
of Theology in the University is a very complex reality. The theological education in
universities depends on two main institutions: The Ministry of Education and the
Patriarchate of Romanian Orthodox Church.
Therefore, the specificity of this theological education is the vocational structure
in choosing the students, the instruction but also the formation for serving the Church.
Such an implication of the Church in the life of society is aimed to be a presence and a
witness of faith in the world. Some issues in this reality are to be analysed by the
author and a greater collaboration between the faculties in the same university or in
different ones is thought to be a necessity for the improvement of that presence of religion
and theology in the education of the young generations.

