
Ieromonah Casian

O EXAMINARE }TIIN|IFIC~
A CALENDARULUI

BISERICII ORTODOXE

sau

CALENDARUL IULIAN
}I }TIIN|A



Despre autor

Ieromonahul Casian (Stephan Alexandrov
Anguelov-Bojankov) s-a n`scut la 4 septembrie
1951 (stil vechi) [n ora]ul Kjustendil, Bulgaria.
El ]i-a luat diploma în geofizic` ]i matematici
aplicate ]i, mai t@rziu, [n teologie. Renun\@nd la
cariera sa ]tiin\ific`, el s-a retras la M@n`stirea
Sf@ntul Ioan {naintemerg`torul, un l`ca] practic
p`r`sit aflat [n apropiere de localitatea Jalleno,
nu  departe  de  ora]ul  s`u  natal.  Restaur@nd
aceast` m@n`stire, [mpreun` cu ajutorul asisten-
tului  s`u,  Ieromonahul Teodosie,  el  este acum
stare\ al unei comunit`\i de aproape 20 de vie\
uitori.
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CUVÂNT {NAINTE

Acum 30 de ani, Biserica Ortodox` a Bul-
gariei a luat o decizie controversat`, prin adopta-
rea calendarului gregorian. Procedând astfel, ea a
determinat împ`r\irea credincio]ilor s`i în dou`
grupuri distincte: cei care au acceptat ,,reforma
calendarului”  ce  au devenit  ,,ortodoc]ii  de stil
nou” sau adep\ii ,,noului calendar” ]i cei care s-
au opus acestei înnoiri ]i au devenit ,,ortodoc]ii
de stil vechi” sau adep\i ai ,,vechiului calendar”.
Refuzând  s`  se  alinieze  conduitei  ,,oficiale”  a
Patriarhiei din Sofia, ortodoc]ii de stil vechi au
devenit,  în  scurt  timp,  paria  ecleziastici,  con-
strân]i  s`-]i  supun`  clandestin  con]tiin\ele.
Numai spre amurgul comunismului, ei au putut
s`-]i tr`iasc` mai liber credin\a. 
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Manifestarea crescând` a acestor ortodoc]i
de stil vechi a atras mult aten\ia asupra faptului
c`  Biserica  Ortodox`  ,,oficial`”  a  Bulgariei
r`mâne puternic contaminat` de urmele infiltr`rii
]i  manipul`rii  sale  de  c`tre  comunism,  care  a
exploatat-o ca pe un instrument al oportunismu-
lui  ecumenist.  Prin  urmare,  mul\i  bulgari  au
început s` examineze într-o nou` lumin` contro-
versa din jurul ,,reformei” vechiului calendar. Nu
mai este nevoie s` se men\ioneze c` Patriarhia
din Sofia consider` c`, în aceast` privin\`, acti-
vit`\ile  cre]tinilor  ortodoc]i  adev`ra\i  sunt
extrem de periculoase, reac\ionând corespunz`-
tor. Ast`zi, presa ortodox` de stil nou din Bulga-
ria  cu  regularitate  trateaz`  Biserica  Ortodox`
Adev`rat` cu un dispre\ atât de josnic ]i mali\ios
încât nu poate fi numit decât pur` def`imare.

F`r` îndoial`,  tensiunile  dintre  Ortodoxia
de stil nou ]i cea de stil vechi nu sunt, în nici un
caz, un fenomen izolat sau localizat în Biserica
Bulgariei ]i nu pot fi reduse la o disput` trivial`
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asupra ,,slujirii celor 13 zile” a]a cum o prezint`
polemicile  ortodoc]ilor  de  stil  nou.  Conceptul
conform  c`ruia  calendarul  gregorian  este
o ,,corec\ie necesar`” a calendarului iulian ,,ero-
nat astronomic” este o idee acceptat` g`unoas`,
ce  este  perpetuat`,  din  p`cate,  chiar  de  c`tre
lucr`ri  de  referin\`  obi]nuite.  A]adar,
ortodoc]ilor de stil nou le este foarte u]or s` ridi-
ce omul de paie al ,,idolatriei celor treisprezece
zile” ca apoi s` îl zdrobeasc` cu o singur` lovi-
tur`, ca pe o supersti\ie prosteasc`. De fapt, ideea
conform  c`reia  calendarul  Bisericii  -  singurul
calendar cu binecuvântare patristic` din Biserica
Ortodox` -  este gre]it din punct de vedere ]tiin\
ific  s-a  înr`d`cinat  atât  de  bine  în  con]tiin\a
omului  încât  chiar  mul\i  dintre  apologe\ii  s`i
admit acest ,,fapt” în ap`rarea calculelor calen-
darului iulian. Oricum, o astfel de concesie este
cu totul inutil`, deoarece calendarul iulian are, în
realitate,  o  valoare  ]tiin\ific`  mai  mare  decât
calendarul  gregorian.  Din  p`cate,  acest  adev`r
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r`mâne unul dintre cele mai bine p`strate ,,secre-
te” ale lumii ortodoxe.

Aceasta nu înseamn` c` noi nu suntem de
acord  cu  acei  sus\in`tori  ai  vechiului  calendar
care  î]i  focalizeaz`  apologetica  pe  integritatea
spiritual` a metodei ortodoxe tradi\ionale de cal-
cul a timpului. Dimpotriv`, noi, ortodoc]ii de stil
vechi suntem primii care putem invoca ,,regula
de aur” a smereniei ortodoxe, atât de concis m`r-
turisit` de Sfântul Ioan Gur` de Aur († 407), ca
fiind ultimul cuvânt în ceea ce prive]te reforma
calendarului:  ,,Este  Tradi\ia  -  nu  c`uta  mai
departe”. Dar în zilele noastre, când caracterul
insipid  al  intelectului  uman  domne]te  în  mod
absolut, iar credin\a, în plin`tatea ei, este inter-
pretat` gre]it ca fiind prostie sau fanatism, o exa-
minare  ]tiin\ific`  a  calendarului  Bisericii
Ortodoxe va înt`ri ]i mai mult puternicele argu-
mente  canonice,  liturgice  ]i  istorice,  existente
deja în favoarea sa. Altfel spus, ,,ortodox de stil
vechi” nu înseamn` ,,anti-]tiin\ific”. În retorica
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ortodoc]ilor  de  stil  nou,  termenul  ,,vechi”
din ,,calendar de stil vechi” este un termen nega-
tiv,semnificând ,,învechit”, ,,defunct” ]i ,,regre-
siv”; în schimb, pentru ortodoc]ii de stil vechi,
acesta  este  un  termen  pozitiv  având  conota\ia
de ,,venerabil”, ,,clasic” ]i ,,statornic”. Adev`rata
cre]tin`tate  ortodox`  este,  în  limbaj
patristic, ,,]tiin\a ]tiin\elor” ]i ca urmare, ea se
opune  doar  unei  ,,]tiin\e  fals  numit`  ]tiin\`”,
niciodat` realelor descoperiri ]tiin\ifice.

Deci, utilizând ca trambulin` o perspectiv`
empiric`, p`rintele Casian, în str`lucitul s`u stu-
diu  asupra  calendarului  iulian,  plaseaz`
corect ,,stilul vechi” ]i ,,stilul nou” în contextul
lor  filozofic  mai  larg,  ca  manifest`ri  ale  unei
confrunt`ri epopeice între dou` ecleziologii ce se
exclud reciproc, adic` între tradi\ionalism ]i ecu-
menism (sau pentru a fi mai corec\i, ecumenism
politic). Astfel, de]i anumite Biserici Ortodoxe
sunt ,,de stil vechi” într-un sens propriu, tehnic -
precum este Patriarhia Moscovei - ele sunt, f`r`
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îndoial`, pe deplin ,,de stil nou” într-un sens teo-
logic, mai larg. Prin urmare, a]a cum problema
calendarului nu const` numai în disputa asupra
celor 13 zile, a]a ]i confruntarea cauzat` de spiri-
tul inovator care a dat na]tere reformei calenda-
rului  bisericesc  nu  se  rezum`  la  o  simpl`
divergen\`  de  opinie  între  cei  care  au  adoptat
aceast` reform` ]i cei care au respins-o, ci este o
adev`rat` lupt` în care ortodoc]ii tradi\ionali]ti,
sub stindardul calendarului Bisericii, resping sin-
cretismul ortodoc]ilor moderni]ti ]i eforturile lor
disperate  de  a  se  alinia  pe  ,,scena  religioas`”
dominatoare ]i rezist` în Tradi\ia euharistic`, isi-
hast`  ]i  patristic`  a  Bisericii,  care  în  mod
neschimbat  transmite  con\inutul  ]i  experien\a
autentic` a credin\ei pe care Hristos ne-a l`sat-o,
Apostolii au propov`duit-o ]i Sfin\ii P`rin\i au
p`strat-o - pentru a-l parafraza pe unul din P`rin\
ii Bisericii.

Opozi\ia  ,,micii  turme”  a  credincio]ilor
ortodoc]i tradi\ionali]ti sau de stil vechi în fa\a
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Goliatului stilului nou sau Ortodoxia ,,oficial`” -
care a pervertit, într-un mod monstruos, ideea de
mi]care ecumenic` în sânul unei Biserici care î]i
trage autenticitatea nu de la papi, patriarhi, orga-
niza\ii biserice]ti sau alia\i politici, ci din credin\
a în adev`ratul cre]tinism, l`sat mo]tenire chiar
de c`tre Apostoli - a f`cut ca mo]tenitorii acestei
lumi, reformatorii calendarului ]i ecumeni]tii s`
ne  ia  în  derâdere,  s`  ne  ridiculizeze  ]i  s`  ne
insulte pe noi, ortodoc]ii de stil vechi, ca pe ni]te
înapoia\i  ]i  sus\in`tori  tenaci,  f`r`  speran\`,  ai
unui  calendar  ,,primitiv”.  Purta\i  pe  calea
cunoa]terii superficiale, departe de în\elepciune,
c`tre mândrie ]i roadele sale otr`vitoare, bucu-
rându-se  de   gloria  ]i  avantajele  materiale  ale
unei lumi - într-adev`r o lume ecleziastic` - care
pretinde influen\`, bani, recunoa]tere ]i ciubucul
mândriei umane, ei au fost întuneca\i, în urma
etichet`rii  noastre,  a ortodoc]ilor de stil  vechi,
drept imbecili, de la a vedea natura real` a dife-
ren\elor care exist` între noi ]i ei.
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Demonstrând  cu  u]urin\`  c`,  dac`  într-
adev`r calendarul bisericesc ar fi singurul motiv
al  schismei  dintre  ortodoc]ii  ecumeni]ti  ]i  cei
tradi\ionali]ti, ortodoc]ii de stil vechi ar avea, de
fapt, ]tiin\a ]i teoriile astronomice de partea lor,
p`rintele Casian merge mai departe ]i dovede]te
c` ortodoc]ii de stil nou, sub pretextul unei ]tiin\
e primitive ]i a unor concepte filozofice p`rtini-
toare, s-au îndep`rtat ast`zi, ei în]i]i, de la unita-
tea Bisericii Ortodoxe: ei, care ne numesc pe noi,
ortodoc]ii  de  stil  vechi,  schismatici,  sunt  cei
separa\i de înv`\`tura Sfin\ilor P`rin\i, de duhul
Bisericii  ]i  de  taina  mântuitoare  a  îmbr`c`rii
omului în Hristos, darul nepre\uit al cre]tin`t`\ii
ortodoxe pentru omenire. Influen\a\i de mentali-
tatea occidental`, de devia\iile heterodoxe de la
credin\a apostolic` ]i de o profund` ignoran\` fa\
` de în\elepciunea P`rin\ilor Bisericii,  a]a cum
este  atât  de  clar  eviden\iat  de  disputa  asupra
calendarului  Bisericii,  ortodoc]ii  de  stil  nou  -
ecumeni]tii ]i moderni]tii, incluzând, dup` cum
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am spus, pe unii dintre cei ce urmeaz` vechiul
calendar - s-au îndep`rtat de etosul Ortodoxiei,
au luat în seam` în]el`ciunea doctrinelor str`ine,
au c`zut în capcana gândirii lume]ti ]i, în numele
unei inventate Ortodoxii ,,oficiale”, s-au rupt de
plin`tatea credin\ei pe care ,,mica turm`” se str`-
duie]te  asiduu  s`  o  p`streze  ]i  s`  o  onoreze
în ,,cuvânt, gând ]i fapt`”. Suntem profund recu-
nosc`tori ieromonahului Casian pentru str`luci-
tul s`u studiu ]i pentru credin\a sa în plin`tatea
Tradi\iei Bisericii.
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Capitolul I
,,Care calendar este corect ?”

Drept`\ile Domnului drepte, cele ce veselesc inima ... 
Judec`\ile Domnului adev`rate, [ndreptate [mpreun` ...
Pentru c` robul t`u p`ze]te acestea; ]i c@nd p`ze]te 
acestea, r`spl`tire este mult` (Psalmi 9-10, 12) sau Ps. 18, 8-9, II

Cedând presiunii ne[ncetate exercitate de-a
lungul mai multor secole, de c`tre papalitate, [n
[ntreaga lume, [n 1968, Biserica Ortodox` Bul-
gar` a adoptat calendarul gregorian, pentru folo-
sirea  liturgic`  a  acestuia.  {nc`  din  1916,
calendarul gregorian [l [nlocuise pe cel iulian [n
plan civil, [n Bulgaria, [ns` el a fost introdus [n
Biseric`  [n  mod mascat  drept  calendarul  ,,nou
iulian”  sau  calendarul  ,,iulian  revizuit”.
Aceast`  ,,reform`”  a  constituit  o  mas`
alambicat` de cifre ]i date prin care pu\ini ]i-au
putut  g`si  cu  greutate  calea.  Propaganda
ateist` ]i ac\iuni subversive ini\iate [ntr-o peri-
oad` anterioar` [n Biseric` au creat cadrul propi-
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ce pentru o astfel de ,,reform`”. Regimul totalitar
interzicea  orice  dezacord/deviere  de  la
opinia ,,comun`/general`”, potrivit c`reia calen-
darul  gregorian  era  superior  din  punct  de
vedere  ]tiin\ific  fa\`  de  cel  iulian.  {ntr-adev`r,
cea mai folosit` justificare oferit` pentru calen-
darul ,,nou iulian” consta [n forma persuasiunii/
puterii  de  convingere/st`ruin\elor  vizuale.  Pla-
sându-l  al`turi  de  c`r\ile  biserice]ti  vechi,  se
putea ,,demonstra” cum datele sale ,,coincideau”
cu datele c`r\ilor – desigur f`r` a explica c` acest
lucru fusese s`vâr]it cu pre\ul [nc`lc`rii sfintelor
canoane ale Bisericii Ortodoxe.

Aceast` manipulare a popula\iei majoritare
a condus la divizarea poporului bulgar. Cea mai
mare  parte  a  [ncetat,  pur  ]i  simplu,  s`  mai
mearg` la biseric`, [n timp ce ,,cei mai râvnitori”
au fost for\a\i s` urmeze/mearg` [n bisericile [n
care fusese introdus` ,,reforma” calendarului, din
moment ce acestea erau singurele c`rora le era
permis s` r`mân` deschise.  Pu\inii  credincio]i,
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care au urmat [ntocmai exemplul celor Trei Sfin\
i Tineri din vremea lui Nabucodonosor al II-lea
(cca. 630 [.Hr.-562 [.Hr.), au fost pedepsi\i atât
de autorit`\ile ecleziastice cât ]i de cele politice.
Doi  profesori  de  la  Academia  Teologic`  din
Sofia  –  Arhimandri\ii  Serafim  (1912-1993)  ]i
Serghie  –  au  fost  ,,demi]i”  din  motive
de ,,incompatibilitate”. Cu excep\ia acestor doi
clerici, opozi\ia fa\` de calendarul nou iulian din
sânul Bisericii Ortodoxe a Bulgariei a fost expri-
mat` doar de Mân`stirea Sfântului Acoper`mânt
din Sofia.

Tulburarea care a ap`rut [n rândul popula\
iei a trezit un mare interes [n problema concret`
a ,,reformei” calendarului. Oricum, nu au existat
nici  un  fel  de  publica\ii  ,,oficiale”  pe  aceast`
tem`,  cu  excep\ia  celei  a  profesorului  Todor
Sabev,  ,,Problema  calendarului  Bisericii”  –  o
lucrare influen\at` vizibil de spiritul ,,timpurilor
moderne” ]i a ,,revolu\iei culturale” progresive.
S-a luat pur ]i simplu drept adev`rat/bun faptul
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c`  ,,reforma”  calendarului  Bisericii  era,  f`r`
[ndoial`, ,,]tiin\ific`”, de]i considera\iile astrono-
mice, cronologice ]i geofizice serioase examina-
te  aici  dovedesc  contrariul.  Presupunerea
comun` [n rândul celor ce prezentau un interes [n
ceea  ce  prive]te  problema  calendarului  a  fost
aceea c` ni]te indivizi anonimi, puternici, un fel
de  eminen\e  cenu]ii,  au  condus  introducerea
noului calendar [n Biserica Bulgar`, [n acord cu
propria ei opinie,  propriile sale capricii,  cu un
dispre\  total  fa\`  de  credin\a  ortodox`,  ]tiin\a
veritabil` sau voin\a majorit`\ii credincio]ilor.

La  Academia  Teologic`,  a  ap`rut  ]i  s-a
dezvoltat o anumit` ostilitate din partea facult`\ii
]i a majorit`\ii grupului studen\esc fa\` de sus\
in`torii vechiului calendar. Au gre]it ace]tia cu
ceva ? Au meritat ei o asemenea evaluare/jude-
cat` negativ` ? Aversiunea/antipatia/dezaproba-
rea general` a mi]c`rii vechiului calendar a fost
[n mod v`dit ira\ional` ]i acest lucru i-a intrigat
mai departe pe cei interesa\i [n aceast` problem`.
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{n acel moment, t`cerea asupra chestiunii calen-
darului era obligatorie ]i  nu era admis` nici  o
obiec\ie. Cu toate acestea, recent, poporul a [nce-
put  s`-]i  pun`  problema:  ,,Care  calendar  este
corect ?” Punctul culminant al tuturor probleme-
lor a fost atins când presa ,,oficial`” de stil nou
ne-a stigmatizat pe noi, adev`ra\ii cre]tini orto-
doc]i, ca pe o sect` ,,de stil vechi”. Trebuie fie s`
accept`m tacit o astfel de caracterizare, fie s` o
respingem obiectiv. Astfel a ap`rut nevoia pen-
tru prezenta carte.

Dorin\a  noastr`  este  aceea de a  prezenta
toate datele pertinente [ntr-un mod concis, clar ]i
cristalizat, lipsit de date ]i formule tehnice plicti-
sitoare.  Cu  maximum de  concizie,  claritate  ]i
inteligibilitate, noi vom surprinde esen\a proble-
mei calendarului.  {n prealabil,  implor`m/cerem
mila ]i iertarea cititorului pentru toate gre]elile
pe care le-ar putea [ntâlni [n aceast` lucrare, din
moment ce acestea sunt consecin\a inevitabil` a
imperfec\iunii umane a autorului. Acord`m pro-
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funda noastr` apreciere Arhimandritului Serafim
(Alexiev), un martor contemporan al evenimen-
telor cruciale din sânul Bisericii Ortodoxe a Bul-
gariei [n ultimul secol, evenimente despre care el
are  amintiri  personale  ]i  impresii  pe  care
obi]nuia s` le relateze pe larg, men\ionând deta-
lii despre ele [n jurnalul s`u. {n cele din urm`,
pentru  c`  ne-a  ajutat  [n  cercetarea  noastr`
istoric`, [i mul\umim dl. Zlati Zlatev, fost direc-
tor al Organiza\iei Bisericii din Patriarhia Sofiei,
care, vreme de mul\i ani, a analizat/meditat asu-
pra materialelor din arhivele istorice.

Capitolul II

Principii elementare de calendar/ale calendarului

(…) Facerea, I, 14-15

Timpul este un element definitoriu al exis-
ten\ei  umane;  [n  mod  inextricabil/indisolubil/
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inseparabil,  via\a  sa  depinde  de  temporalitate/
curgerea  timpului,  de  schimbarea  periodic`  a
zilei  [n  noapte,  de  trecerea  anotimpurilor.  {n
general/de  obicei,  pentru  orice  popor  dat,  un
fenomen natural de o mare [nsemn`tate pentru
acesta a fost folosit drept punct de pornire [n cal-
cularea timpului. De exemplu, anumi\i locuitori
ai insulelor din Oceanul Indian determin` [nce-
putul anului orientându-se dup` vânturile muso-
nice  care  bat/sufl`  dinspre  ocean spre  \`rm [n
timpul  verii,  ]i  [n  direc\ia  opus`  iarna;  pentru
vechii egipteni, noul an [ncepea când apa Nilului
se rev`rsa peste \`rmuri [n fiecare an.

Vechii  astronomi  nu  puteau  decât  s`  se
uimeasc` [naintea frumuse\ii ]i armoniei str`lu-
citoare/luminoase/orbitoare a crea\iei  dumneze-
ie]ti.  {n  Mesopotamia  –  leag`nul  civiliza\iei
umane – Haldeea, Sumeria, Asiria, Babilon, Chi-
na, India, Egipt ]i Mesoamerica ([n dic\ionar zice
parte  din  America  Central`;  eu  a]  zice  direct
America Central`), existau mul\i oameni price-
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pu\i  [n  cercetarea  cerului.  Ace]ti  astronomi  ]i
astrologi din vechime erau cunoscu\i drept/numi\
i ,,[n\elep\i”1, pentru c` aveau cuno]tin\e ]tiin\ifi-
ce vaste, judecând dup` standardele timpului lor.
Cu  toate  acestea,  obscuritatea  p`gânismului  ]i
politeismului ce [ntunec` cunoa]terea l`untric` a
Unuia  Adev`ratului  Dumnezeu,  i-a  condus  pe
ace]ti ,,[n\elep\i” pe un drum gre]it [n c`utarea
lor  dup`  ]tiin\a  exterioar`.  De]i  anticii  au
dezvoltat multe calendare diferite pentru calcula-
rea/m`surarea timpului, aceste calendare nu ne
intereseaz` [n lucrarea de fa\`, c`ci ele sunt dis-
cutate pe larg [n alt` parte. Preocuparea noastr`
actual` este de a ne concentra numai asupra ace-
lor  calendare  folosite  de  Sfin\ii  P`rin\i  pentru
alc`tuirea  calendarului  bisericesc.  Totu]i,  noi
vom explica câteva principii elementare de cal-
culare  a  timpului  pe  care  Sfin\ii  P`rin\i  le-au
[mprumutat din tradi\ia/obiceiurile p`gâne/ folo-

1 Daniil 1, 20; 2, 2, 10, 27; 4, 4; 5, 7, 11, 15; Matei 2, 1.

19



site de p`gâni pe care le-au aplicat calendarului
Bisericii.

Astronomii  antici  au  descoperit/erau
impresiona\i de re[ntoarcerea ciclic` /ciclicitatea/
repetitivitatea a mi]c`rii  lunii  ]i  soarelui.  Pân`
când omenirea a [nv`\at s` fac` observa\ii astro-
nomice mai complexe, mi]carea lunii era consi-
derat`  ca  cea  mai  util`  pentru  calcularea
timpului. {n vechime, omul a folosit fazele luna-
re  –  cre]terea  ]i  mic]orarea  lunii  (figura  1)  –
pentru a alc`tui calendarul lunar. A m`sura inter-
valul  de  timp  dintre  dou`  luni  pline2 este  un
lucru incomparabil mai u]or decât, de exemplu,
determinarea,  cu  precizie,  a  num`rului  de  zile
care trebuie s` treac` pân` când soarele revine la
un  anumit  echinoc\iu  sau  solsti\iu.  Sub  cerul
foarte  senin  ]i  lipsit  de  de  nori  al  Orientului
Apropiat, nimic nu a [mpiedicat asemenea obser-
va\ii.  Cu toate  acestea,  [n  timpul  studiilor  lor,

2 Perioada de timp dintre dou` luni pline este numit` ,,lun` lunar`” sau ,,luna\ie”.
(Potrivit Ecleziastul 43, 7-8 ,,citat” - n.ed.)
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vechii  astronomi  [n\eles  c`  de  la  o  prim`var`
pân` la urm`toarea, sau de la o rev`rsare a Nilu-
lui la alta, erau mai mult de 12, dar mai pu\in de
13 luni (astru) sau luni (calendaristice). Ca urma-
re, ei au adaptat/potrivit calcularea zilelor [ntr-o
lun`3 cu calcularea lunilor [ntr-un an. Folosind
tehnica intercal`rii sau embolismul, a fost inse-
rat`,  la  intervale  neregulate,  o  lun`  adi\ional`/
suplimentar`. {ntr-o perioad` de 19 ani, 12 ani
erau ani obi]nui\i, alc`tui\i din cele 12 luni nor-
male/obi]nuite (354 de zile), [n timp ce ceilal\
i ]apte erau ani cu intercal`ri/embolismici, alc`-
tui\i/constitui\i din 13 luni (384 de zile)4. Dup`
235 de luna\ii,  aceast` schem`/form`/model se
repeta, ceea ce [nsemna c` fazele lunare aveau
loc exact la acelea]i date ca la [nceputul ciclului.
Aceast` intercalare a unei a 13-a luni [ntr-o peri-

3 Deoarece lungimea actual` a  lunii  lunare,  aproximativ 29,  53 zile,  nu este  un
num`r [ntreg ]i deci este nepotrivit [n scopuri practice, lunile calendaristice au fost
[mp`r\ite  [n  29  sau  30  de  zile.  M`sura  medie  oferit`  de  lunile  calendaristice
corespunde astfel bine/tare/puternic cu durata real` a lunilor lunare.
4 O  a  13-a  lun`  era  intercalat`  [n  anii  al  treilea,  al  ]aselea,  al  optulea,  al
unsprezecelea, 14-lea, 17-lea ]i 19-lea.
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oad` de 19 ani este cunoscut` ca ,,Ciclul meto-
nic” dup` Meton din Atena, astronomul care l-a
descoperit ]i l-a aplicat calendarului grecesc [n
433 [.Hr.

Prin aceast` metod` de calculare a timpu-
lui, orice eveniment dat legat de o perioad` spe-
cific` a anului, rev`rsarea Nilului sau echinoc\iul
de  prim`var`,  poate  s`  cad`,  [n  ani  succesivi/
consecutivi,  la date diferite.  De pild`,  folosind
calendarul evreiesc ca exemplu, dac` [nceputul
prim`verii c`dea [ntr-un an [n prima zi a lunii
Abib5, [n anii urm`tori ar c`dea la date diferite
ale aceleia]i luni – totu]i niciodat` [n afara lunii
Abib - ]i dup` trecerea a 19 ani, va c`dea din
nou pe 1 Abib. Aici vedem clar ilustrat principiul
ciclicit`\ii care, [n timp ce [n general este folosit
pentru  calcularea  fenomenelor  naturale,  []i

5 {nsemnând ,,spic de grâu”,  Abib corespundea lunilor martie  ]i  aprilie ]i  marca
[nceputul  recolt`rii/seceri]ului  orzului  –  de  aici,  interpretarea  ei  [n  Septuaginta
ca ,,luna noului porumb” (cf. Ie]irea 13, 4; 23, 15; 34, 18; A Doua Lege 16, 1). La
comemorarea Ie]irilor, care a avut loc [n aceast` lun`, Abib a fost numit` ,,prima
lun`” (cf. Ie]irea 12, 2), dar sub influen\a captivit`\ii/robiei babiloniene, evreii i-ar fi
putut schimba numele [n ,,Nisan” (cf. I Ezdra 5, 6; Neemia 2, 1; Ester 3, 7) – nota
editorilor.
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g`se]te  utilitatea  ecleziastic`  unic`/special`  [n
calcularea  datei  Pa]telui.  Folosind  ciclicitatea,
de-a lungul genera\iilor a fost dobândit` o anu-
mit` continuitate [n experien\`, care a asigurat un
criteriu solid/demn de [ncredere pentru determi-
narea evenimentelor. Un astfel de criteriu a fost
u]or de adaptat la/pentru folosirea cre]tin` f`r` a
perturba/[nc`lca ciclurile naturale stabilite.

Pe lâng` ciclul metonic, egiptenii – [n rân-
dul  c`rora  ]tiin\a  a  [nflorit  [n  antichitate  –  au
folosit o alt` metod`, similar`, pentru calcularea
timpului. Preo\ii astronomi egipteni au dezvoltat
un calendar solar unic, bazat pe observa\iile lor
asupra  stelei  Sirius6,  extrem de luminoas`.  La
egiptenii antici, acest obiect stelar era ,,Steaua lui
Isis”; au numit-o ,,Sopdit” care, din forma sa ele-
nizat`, ne d` numele sistemului lor calendaristic:

6 de  la  fierbinte.  O  minune  aflat`  la  8,7  ani-lumin`  dep`rtare,  este  desemnat`
astronomic cu numele  de  ,,Alpha Canis  Majoris”  sau ,,alpha (nu am caracter  [n
TimesRomanR) CMa” – cea mai str`lucitoare stea din constela\ia Câinele Mare. De
la numele latin ,,Canicula” noi am derivat denumirea popular` ,,Steaua Câinelui”. {n
secolul al XIX-lea, s-a descoperit c` Sirius este o stea binar`: masiva, sclipitoarea
Sirius  A,  ,,Câinele”  ]i  companionul/[nso\itorul  s`u  mai  mic,  piticul  alb,  ,,Sirius
B”, ,,C`\elu]ul”.
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Calendarul Sotic. Egiptenii []i [ncepeau anul cu
ridicarea heliacal` anual` a lui Sirius, apari\ia lui
relativ  joas`  [n  orizontul  estic,  direct  lâng`
r`s`ritul  soarelui  –  [n  prima zi  a  lunii  Thoth.
Acest  eveniment  era  … a rev`rs`rii  Nilului  ]i
aproape coincidea cu solsti\iul de var`. anul sotic
introdus de preo\ii-astronomi era un an solar de
365,25 de zile. Oricum, ignorând [n mod delibe-
rat  num`rul  frac\ional  al  zilelor,  ]i-au  rotunjit
calendarul la exact 365 de zile, divizându-l [n 12
luni a câte 30 de zile fiecare cu 5 zile intercalate.
Apoi  au  compensat  discrepan\a  dintre  anii
solari ]i anii calendaristici [ntr-un mod ingenios.
{ncât sfertul neglijat cre]te, zilele calendaristice
ar reveni la aceea]i form` o dat` la un an solar, la
fiecare 4 ani. Dup` o repetare de 365 de ori a
acestor  perioade  de  4  ani,  datele  calendarului
au  ,,retras”  [napoi  un  [ntreg  an  solar.  Cu  alte
cuvinte,  ridicarea/[n`l\area/r`s`ritul  heliacal  al
lui Sirius a picat din nou pe I Thoth dup` trece-
rea  a  1,461  ani  calendaristici,  echivalentul  a
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1,460 ani solari. Acest r`stimp observat din 4241
[.Hr. este cunoscut drept calendarul ,,Sothic” sau
,,Ciclul  Canicular”.  Cronologia  egiptean`  ar
reconcilia calendarul ]i anii solari doar prin sc`-
derea anului calendaristic [n plus, ori de câte ori
[ncepe perioada Sothic` (p. 7 schem`).

Dac`  savan\ii  contemporani  caut`  un
calendar  perfect,  cu  siguran\`  ar  putea  folosi
calendarul sothic; este evident c`, din moment ce
cei care au alc`tuit calendarul bisericesc nu au
adoptat  acest  sistem,  nu  au  fost  interesa\i  s`
g`seasc` un calendar perfect.  Ciclicitatea com-
plet`  ]i  reluarea  unei  ordini  ini\iale  g`site  [n
calendarul  sothic  par  a  fi  principiul  Marelui
Indict care a fost introdus mai târziu. {n calenda-
rul  sothic  exist`  o  coresponden\`  exact`  [ntre
principiul teoretic ]i evenimentul astronomic. O
astfel de coinciden\` este cel mai important crite-
riu pentru a judeca exactitatea unui calendar dat.
Ca rezultat, calendarul sothic a fost admirat din
antichitate pentru exactitatea sa. Astfel de crite-
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riu a fost necesar ]i pentru cronologia cre]tin`,
care, oricum, din motive obiective, nu se putea
lega de ,,Soarele Isis” ]i de Ciclul Sothic. Pentru
cre]tini,  Iisus  Hristos  ,  ,,Soarele  drept`\ii”7 ]i
evenimentele evanghelice ale vie\ii Sale trebuie
s` serveasc` drept punct de referin\`. … ciclici-
tatea trebuie s` aib` o confirmare [n natur`, pen-
tru  a  fi  men\inut`  periodicitatea  [n  calcularea
timpului. Marele Indict se bazeaz` pe acest prin-
cipiu. Pascali]tii gregorieni oricum nu pot s` se
laude cu aceea c` ar fi p`strat principiul durabil
al ciclicit`\ii; ei au pierdut criteriul periodicit`\ii
[n sistemul lor de calculare a timpului; ]i oricând
au nevoie de un punct de referin\`, ei trebuie s`
se [ntoarc` la binele stabilit Mare Indict.

Men\ionând principiul ciclicit`\ii, calcula-
rea  ]tiin\ific`  a  timpului  devine  destul  de
u]oar`. ,,Tablele Regilor”, o hart` cronologic` a
suveranit`\ilor  monarhice  descris`  de  Claudius
Ptolemaeus (ca. 87-165) ]i bazat` pe calendarul
7 Maleahi 4, 2
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sotic, era punctul comun de referin\`, [n timp ce
calendarul iulian era folosit dup` acesta. Acest
lucru  este  esen\ial  ]i  pentru  credin\`  ]i
pentru ]tiin\`, din moment ce, cunoscând princi-
piul ciclicit`\ii folosit de aceste scheme de calcu-
lare, este posibil s` fie stabilit` cu acurate\e data
oric`rui eveniment biblic. De fapt, unul nu poate
fi conceput din fizica clasic` f`r` principiul cicli-
cit`\ii, [ncât, este de la sine [n\eles, evenimentele
astronomice se [ntâmpl`/au loc cu precizie [ntr-
un mod de [ntoarcere ciclic`. (O ilustra\ie a aces-
tui lucru va fi prezentat` [n capitolul ,,}tiin\a – [n
ajutorul  calendarului  bisericesc”)  Chiar  azi,
oamenii de ]tiin\` se bazeaz` pe principiul cicli-
cit`\ii,  din  moment  ce  acesta  permite  cea mai
bun` calculare a timpului. Calendarul gregorian
este  integral  impracticabil  din  acest  punct  de
vedere8.

8 Unicitatea calendarului gregorian pentru cronologie ]i pentru astronomie d` na]tere
unei  continuit`\i  care  este  [ntrerupt`  [n  sistemele  cronologice  care  folosesc  anii
bisec\i, prin faptul c` anul care deviaz` stipuleaz` o continuitate strict` [n calcularea
zilelor.
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Cum cucerirea imperial` a lumii antice a
avansat,  romanii  s-au  dotat  cu  metodele  cal-
cul`rii timpului folosite de du]manii lor [nvin]i.
Inova\iile sistemului egiptean, [n particularitate,
i-au impresionat enorm. Romanii antici erau lip-
si\i de sensibilitatea rafinat` fa\` de subtilit`\ile
de care  dispuneau egiptenii  (]i  s-au hot`rât  s`
impun`, cu o rigiditate birocratic`, un calendar
universal bazat pe timp a]a cum fusese el folosit
[n Ora]ul Etern). Caius Iulius Cezar (100 [.Hr. –
44 [.Hr) voia s` conecteze calendarul evenimen-
telor echinoc\iale ]i solsti\iale a]a cum erau ele
observate [n Europa.  {n acest fel,  anul fix sau
constant s-a transformat [ntr-o metod` de calcu-
lare a timpului adoptat` mai târziu de egipteni,
când au [nceput s` calculeze anii conform Erei
Actiene,  de când Egiptul  ]i-a pierdut indepen-
den\a politic` fa\` de Roma. Acest eveniment,
B`t`lia de la Actium, victoria naval` decisiv` a
lui Gaius (sau Caius ?) Octavius, viitorul Cezar
Augustus (63 [.Hr. – 14 d.Hr.), [n fa\a lui Marc
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Antoniu (83 [.Hr. – 30 [.Hr.) ]i Cleopatra a VII-a
(69 [.Hr. – 30 [.Hr.) pe 29 august, 31 august D.H.
(OBS dac` ultimii doi au murit [n 30 [.Hr. cum
puteau  s`  se  lupte  d.Hr.  ?)  Acesta  este  poate
motivul  incidental  al  Indictului  [n  calendarul
bisericesc, [ncepe pe 1 septembrie.

 Dezvoltat de renumitul astronom Sosige-
ness al Alexandriei ([nfloritor [n secolul I [.Hr.),
calendarul iulian a [mprumutat anul solar de 365
de zile ]i 6 ore introdus de calendarul sotic, anul
calendaristic, oricum, [mparte aceast` figur` [ntr-
un ciclu cuadrenial (?! Adic` de patru ani) con-
stând [n trei ani succesivi comuni, de 365 de zile
fiecare, urmat de un an bisect9 de 366 de zile.
Sistemul anului bisect r`mâne [n care calcul`m
timpul chiar ]i [n prezent. {nv`\a\ii antici au rea-
lizat (inclusiv Sfin\ii P`rin\i) c` anul iulian este
imprecis. Oricum, scopul lor nu era idealul abs-
tract  al  ,,corectitudinii  astronomice”,  ci,  mai
degrab`, atingerea unei coresponden\e exacte a
9 

29



ciclurilor soarelui cu cele ale lunii. Acesta este
un punct pe care l-au ob\inut cu mare succes, a]a
cum vom demonstra subsecven\ial (sâc ! adic` [n
continuare).

{ncât calendarul bisericesc este schi\at din
c`ut`rile  umane,  profesorii  ]i  teologii  care
nutresc [ndoieli asupra cre]tinismului, au folosit
adeseori  erori  [n  calendar  cu  scopul  detect`rii
indirecte  a  gre]elilor  [n  credin\`.  Aici,  da\i-ne
voie s` punem [n contrast pozi\iile credin\ei ]i
ale ]tiin\ei. }tiin\a spune: ,,Demonstreaz` ]i voi
crede”, credin\a spune: ,,Crede ]i-\i voi demon-
stra/dovedi”. Cu alte cuvinte, problemele credin\
ei,  odat` intrate [n sanctuarul Bisericii,  dobân-
desc un [n\eles mai [nalt, un [n\eles ecleziastic.
Dac`  cineva  se  [ndoie]te  de  aceste  probleme
dup` ce au primit aceste sensuri ecleziastice, este
evident c` este lipsit de [ncredere [n Biseric` -
lucru contrar articolului 9 din Simbolul Credin\
ei:  ,,Cred  [ntr-Una,  Sfânt`,  Soborniceasc`  ]i
Apostoleasc` Biseric`”. Acesta transform` ideea
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de credin\`  lipsit`  de sens,  din  motiv c`,  prin
defini\ie a fi credincios [nseamn` s` accep\i pro-
bleme pe baza credin\ei, s` le accep\i a]a cum
sunt stabilite de normele ]i canoanele Bisericii.
Astfel  este gre]eala unor ,,[nv`\a\i  credincio]i”
care cred c` este posibil s` revizuie]ti credin\a
ortodox`, inclusiv calendarul bisericesc.

Este esen\ial s` [n\elegem c`, din perspecti-
va  ]tiin\ei  ]i  a  istoriei,  fiecare  dintre  multele
calendare r`spândite [n lume este mai mult sau
mai pu\in inexact/exact cu privire la inten\ia sa
esen\ial`. Astfel de calendare sunt cel asiro-babi-
lonian, calendarul inca], calendarul chinez/esc ]i
cel al lui Omar Khayyam (1048-1122) care au
multe merite ]i sunt foarte bune [n propriile lor
drepturi; totu]i, [ntr-un grad mai mare sau mai
mic, toate con\in inexactit`\i. Oricum, inexactit`\
ile acestor calendare se ridic` din procesele natu-
rale ]i evenimentele pe care le folosesc ca puncte
de  referin\`.  Calendarul  bisericesc,  pe  de  alt`
parte, folose]te ca proprii evenimente ecleziasti-
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ce, de aici dobândind un grad perfect al exactit`\
ii. Dând gre] [n aprecierea acestor idei, [n secolul
al XVI-lea, papalitatea a crezut c` este necesar s`
,,corecteze”  discrepan\a  astronomic`  dintre
calendarul  bisericesc  ]i  anul  solar.  Calculând
calendarul  iulian  ca  fiind  cu  11  minute  ]i  14
secunde [n urma anului solar (un calcul disputat
de m`sur`torile moderne), [n 1582, Papa Grigo-
rie al XIII-lea a ,,corectat” ,,gre]eala” celor 10
zile  considerate  a  se  fi  acumulat  de la  Primul
Sinod Ecumenic din 325. Mai târziu, [n timpul
secolului al XX-lea, când diferen\a dintre calen-
darul gregorian ]i cel iulian a crescut la 13 zile,
mai multe Biserici Ortodoxe locale au introdus
aceast` reform` papal`. {n realitate, ,,corectarea”
calendarului gregorian a denaturat complet sen-
sul ]i scopul calendarului bisericesc.

Pentru c` acest calendar bisericesc fusese
alc`tuit de Sfin\ii P`rin\i ca  o reprezentare tem-
poral` a evenimentelor din via\a Mântuitorului,
intorducerea diferitelor date pentru s`rb`torirea
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praznicelor ecleziastice semnific`, efectiv, un alt
Hristos  ]i  nu  pe  Acela  care  le-a  spus
ucenicilor:  ,,”10 Matei  28,  19-20.  Adoptarea
calendarului gregorian (sau a noului calendar) a
fost o inova\ie care a condus la confuzii categori-
ce [n secven\a evenimentelor Evangheliei mani-
festate [n via\a liturgic` a Bisericii Ortodoxe. {n
practic`,  slujbele cuprinse [n bisericile  care au
adoptat noul calendar sunt cu totul altceva decât
slujbele  Ortodoxiei,  producând  ruptura  unit`\ii
cu  Biserica  Ortodox`.  Implementarea  noului
calendar  a  [mpr`]tiat/r`spândit  repercusiuni  cu
privire la s`rb`tori, la ordonan\ele (sâc !) Biseri-
cii ]i la ordinea slujbelor dumnezeie]ti, probleme
pe care le vom examina pe larg [n capitolele vii-
toare/urm`toare. Reforma calendarului Bisericii
Ortodoxe a condus la  perturb`ri,  scepticism ]i
chiar v`rs`ri de sânge. Astfel, suntem [ndritui\i
s` punem urm`toarea [ntrebare: Scopul adopt`rii
noului calendar a fost, [n mod sincer, acela de a
10 Matei 28, 19-20
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rectifica un defect genuin/real [n Biserica Orto-
dox sau a fost, mai curând, un cal troian ecume-
nic,  de unde inamicii  cre]tin`t`\ii  ortodoxe au
lansat o campanie distructiv` [mpotriva Sfintei
Biserici a lui Dumnezeu ? {l l`s`m pe cititor s`
decid` singur care dintre aceste alternative este
corect`.

Capitolul V
Istoria reformei calendarului a 

Papei Grigorie al XIII-lea

Lucrul cel [ncredin\at \ie p`ze]te-l, dep`rt@ndu-te de
glasurile de]arte, cele spurcate, ]i de vorbele cele potrivnice
ale ]tiin\ei celei cu nume mincinos. Cu care unii l`ud@ndu-se,
[ntru credin\` au r`t`cit. (I Timotei 6, 20-21)

În aceast` perioad`, când reforma calenda-
rului devenise o problem` comun`, a început s`
se r`spândeasc` protestantismul, cu atitudinea sa
de opozi\ie deschis` fa\` de autoritatea papal`. În
circumstan\ele fluctuante ale reformei ]i contra-
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reformei,  a  devenit  pap`  Ugo  Buoncompagni,
luându-]i numele de Grigorie al XIII-lea.

Ambi\ios ]i avid de putere, el era dispus s`
fac`  orice  pentru  a  înt`ri  autoritatea  tronului
papal. Reac\ia sa fa\` de masacrul din noaptea
Sfântului Bartolomeu (24 august 1572), în care
au fost m`cel`ri\i mii de hugheno\i este în mod
adecvat semnificativ`: sprijinind-o entuziast  pe
regina  mam`  a  Fran\ei  Caterina  de  Medici
(1519-1589), care a instigat acest genocid, el a
s`vâr]it  public  Te  Deum-uri  în  semn de  mul\
umire.

Str`duindu-se s` satisfac` închin`ciunea în
fa\a  ra\iunii  ]i  ]tiin\ei  a  protestan\ilor  ]i,  în
acela]i timp s` stârneasc` interesul ortodoc]ilor,
el a ar`tat scrupulozitate ]i a disimulat o cinstire
fa\`  de  canoanele  primului  Sinod  Ecumenic.
Cheia de bolt` a reformei sale a calendarului era
ideea ca echinoc\iul de prim`var` s` fie fixat în
mod invariabil la data de 21 martie, dat` la care a
c`zut în vremea primului Sinod de la Niceea. Cu
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toate acestea, ideea sa determina o înc`lcare a
unei  condi\ii  fundamentale  impus`  de  acela]i
sinod,  aceea  c`  ziua  Învierii  Mântuitorului  nu
trebuie s` coincid` niciodat` cu pa]tele evreiesc.

În timp ce nu exist` nici o dovad` c` vreu-
nul dintre Sfin\ii P`rin\i a hot`rât ca ziua echi-
noc\iului  s`  corespund` cu data  de  21 martie,
exist` o mul\ime de dovezi care arat` c` to\i au
impus o ascultare absolut` fa\` de canonul apos-
tolic care stabilea ca Învierea s` nu fie niciodat`
pr`znuit` ,,cu evreii”, acceptând astfel ]i primul
canon al Sinodului din Antiohia (341), care afir-
ma:  ,,oricine  ar  îndr`zni  s`  modifice  tradi\ia
canonic` a Învierii, dac` este laic s` fie excomu-
nicat, dar dac` este cleric s` fie str`in de Biseric`
de acum înainte”. 

Mai mult, în scrisoarea sa, adresat` episco-
pilor care nu au fost prezen\i la Niceea, Sfântul
împ`rat Constantin  nu face nici o referire la o
dat` fix` pentru echinoc\iul de prim`var`. Consi-
derând  c`  Sfin\ii  P`rin\i  au  l`sat  instruc\iuni
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am`nun\ite referitoare la probleme mult mai pu\
in importante, este evident c` ei ar fi procedat la
fel, dac` ar fi stabilit o dat` neschimb`toare pen-
tru echinoc\iul de prim`var`.

Cu toate acestea,  Grigorie a continuat  s`
sus\in` ideea unei date fixe pentru echinoc\iu în
alc`tuirea calendarului s`u. Medicul Luigi Lilio,
profesor  de  medicin`  la  Universitatea  din
Peruggia, a fost cel care a alc`tuit calendarul gre-
gorian. Premiza de baz` a lui Lilio, credin\a c`
anotimpurile  ]i  toate  fenomenele legate  de ele
erau consecin\a rota\iei în jurul p`mântului,  ce
deriva din larg acceptata în acea perioad` a no\
iunii geocentrismului.

Astfel,  p`mântul,  sau  pentru  a  fi  mai
preci]i, Roma sau Italia, deoarece Lilio a urm`rit
echinoc\iul numai în col\ul s`u de lume, a slujit
ca punct de referin\` pentru noul calendar papal.
Dintr-o perspectiv` ]tiin\ific`, teoriile geocentri-
ce ale lui Aristotel (384 î.Hr.-322 î.Hr.) ]i Ptole-
meu,  pe care s-a bazat Lilio,  sunt  deosebit  de
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naive. Dar la acea vreme, Biserica Catolic` era
devotat` teologic geocentrismului ]i ca urmare a
declarat în 1616 c` noua teorie a lui Copernic era
fals` ]i eronat`. Pentru astronomul italian Gali-
leo  Galilei  (1564-1642),  care  a  acceptat  noua
teorie,  respingerea  heliocentrismului  de  c`tre
Biserica Catolic` s-a dovedit cotitura vie\ii sale,
mergând  pân`  la  umilin\`  ]i  confruntarea  cu
Inchizi\ia.

Odat` început` lucrarea la noul calendar, a
fost invitat s` contribuie la aceasta Joseph Justus
Scaliger,  celebrul  înv`\at  francez  (1540-1609),
recunoscut  ca  p`rintele  cronologiei  moderne.
Dar precum a f`cut ]i Copernic înaintea sa, Sca-
liger s-a opus energic ideii de reformare a calen-
darului,  scriind  în  acest  sens  un  tratat
important, ,,O nou` lucrare referitoare la îmbu-
n`t`\irea sistemului de m`surare a timpului”, în
care demonstra superioritatea sistemului crono-
logic al calendarului iulian fa\` de cel gregorian.
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Comisia alc`tuit` pentru a reforma calen-
darul era condus` de un iezuit, matematicianul
german Christopher Clavius (1537-1612), care a
început s` fie cunoscut sub numele de ,,Sosigene
gregorian”, f`cându-se aluzie la astronomul grec
Sosigene,  care a reformat calendarul  roman în
timpul împ`ratului Iulius Cezar. În ciuda credin\
ei sale catolice puternice ]i a dorin\ei sincere de
a rezolva problema care  îi  fusese  încredin\at`,
con]tiin\a lui Clavius ca om de ]tiin\` l-a deter-
minat s` m`rturiseasc` punctele slabe ale calen-
darului gregorian.

Cea mai serioas` dinte acestea era cu privi-
re la datele pe care se baza reforma, Tabelele
Prutenice  -  compilate  de  Erasmus  Reinhold
(1511-1553), astronom la Universitatea din Wit-
tenberg - erau alc`tuite pe ipoteze nesigure, chiar
absurde.  Clavius  mai  admitea  înc`  patru  defi-
cien\e: prima dintre acestea era c` data la care
cade echinoc\iul de prim`var` variaz` ]i deci nu
poate fi fixat la o anumit` dat`, contrar cu scopul
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declarat  al reformei;  urm`toarele dou` erau de
natur`  tehnic`,  de  calcul  matematic;  în  sfâr]it
ultima deficien\` citat` de Clavius era faptul c`
noul  calendar  permitea  ca  Învierea  s`  cad`  în
ziua cu lun` plin` ]i chiar înaintea acesteia, adic`
îng`duia ca acest praznic s` fie s`rb`torit odat`
cu evreii ]i quartodecimanii (cre]tinii care în vre-
mea  primului  Sinod  Ecumenic  s`rb`toreau
Pa]tele odat` cu evreii întotdeauna pe 14 Nisan,
în orice zi a s`pt`mânii ar fi c`zut, quartodeci-
man provenind de la 14 în latin`).

Printre membrii comisiei pontificale se mai
num`rau Ignazio Danti (1537-1586), profesor de
astronomie  ]i  matematic`  la  Universitatea  din
Bologna, Pietro Cicchone, Antonio Lilio (fratele
lui Luigi Lilio).  Printre savan\ii  ]i  teologii din
acea  vreme  a  ap`rut  o  controvers`  cu  privire
la ,,Exactus” (propunerea de reform`) formulat`
de Lilio ]i comisia sa. Michael Maestlin (1550-
1631) de la Universitatea din Tübingen, adept al
heliocentrismului  ]i  profesor  al  lui  Johannes
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Kepler (1571-1631) ]i Galileo, este citat pentru
remarca sa ,,Exactus inexactus est (exactul este
inexact)  deoarece fazele lunii  nu vor avea loc
potrivit calendarului gregorian, ci o vor lua îna-
intea acestuia”. Astronomul Joseph Vanadius din
Verona a numit reforma gregorian` ,,lipsit` de
sens”. Universitatea din Viena s-a opus în între-
gime.

Kaltenbrunner, el însu]i un papist ce avea
acces la Biblioteca papal` ]i la Biblioteca Habs-
burgilor din Viena, furnizeaz` unele date intere-
sante. Papa Grigorie al XIII-lea a trimis câte o
copie a noului calendar astronomilor înv`\a\i din
întreaga Europ`. Astronomii italieni au acceptat-
o înt-un mod asem`n`tor cu Galilei. Universita-
tea  Sorbona  a  r`spuns:  ,,deoarece  aceast`
reform` nu respect` înv`\`tura Sinoadelor Ecu-
menice, acceptarea ei ne va plasa în rândul quar-
todecimanilor,  iar  noi  vom  fi  în  opozi\ie  cu
întreg  trecutul  ecleziastic  ]i  istoric”,  pe  scurt,
aceast` universitate a respins reforma. Portuga-
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lia, preocupat` de c`l`toriile pe mare, descoperi-
rea de noi t`râmuri ]i hegemonia economic`, a
declarat  c` problema calendarului  nu o intere-
seaz`.  Reprezentan\ii  Bisericilor  Protestante,
care erau majoritare în Germania ]i Anglia, p`s-
trându-]i  spiritul  de  nereconciliere  implacabil`
cu papalitatea, nu au dat nici un r`spuns.

În ciuda acestei reac\ii negative majoritare
din partea lumii ]tiin\ifice, pe 24 februarie 1582,
Papa Grigorie al XIII-lea a emis o bul` papal`
special` intitulat` ,,Inter Gravissimas” (al c`rei
original exist` în Arhivele Vaticanului), în care
anun\a c` datele calendarului iulian vor fi depla-
sate cu zece zile înainte. Astfel, ziua de dup` joi
4 octombrie 1582 urma s` fie nu 5 octombrie, ci
vineri 15 octombrie 1582. În textul acestui docu-
ment se afirm`: ,,Preocuparea noastr` a fost nu
numai s` readucem echinoc\iul la data stabilit`
pentru el în vechime, ]i de la care a deviat cu
aproximativ zece zile fa\` de vremea Sinodului
de la Niceea ]i s` rea]ez`m a patrusprezecea zi a
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lunii (luna plin` din martie sau aprilie) la locul
s`u, de la care a deviat în prezent cu patru sau
cinci zile, ci de asemenea, s` formul`m o metod`
]i  reguli  astfel  încât  în  viitor  echinoc\iul  ]i  a
patrusprezecea zi a lunii s` nu mai devieze nicio-
dat` de la datele lor”.

Pentru  a  s`rb`tori  reforma  calendarului,
Grigorie a ordonat baterea unei medalii. Pe fa\a
acesteia era chipul papei înconjurat de inscrip\
ia ,,Grigorie al XIII-lea, Pontifex Optimus Maxi-
mus” (pontiful suprem ]i cel mai mare). ,,Ponti-
fex Maximus”, ast`zi o denumire comun` pentru
pap` era la origine un titlu rezervat în vechea
Rom`  conduc`torului  conciliului  preo\ilor
p`gâni (pontifices); de asemenea, acest titlu este
reg`sit mai târziu în lojele masonice. Pe reversul
medaliei, era simbolul semnului zodiacal al Ber-
becului, cu inscrip\ia ,,Anno restituto MDLXX-
XII” (anul corect`rii 1582).

Acceptarea reformei papale a calendarului
a fost crescând` pe m`sur` ce au trecut secolele
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de la introducerea ei. În \`rile predominant cato-
lice,  Italia,  Portugalia,  Spania  ]i  Luxemburg,
calendarul gregorian a intrat în vigoare la data
anun\at` de pap`, 4 octombrie. Au urmat curând
alte \`ri catolice: în Fran\a ziua de 9 decembrie
1583 a fost urmat` de 20 decembrie 1583; statele
catolice din Germania au suprimat ultimele zece
zile ale anului 1583; Austria, Polonia, Belgia ]i
Elve\ia au primit reforma în 1584, iar Ungaria a
introdus reforma în 1587.

În schimb, în \`rile în care reforma prinse-
se avânt, calendarul gregorian s-a lovit ini\ial de
o puternic` opozi\ie.  Dup` cum nota scriitorul
francez  Voltaire  (1694-1778),  motto-ul  protes-
tant era ,,mai bine s` ne desp`r\im de soare decât
s` ne unim cu papa”. Protestan\ii  au organizat
procesiuni  protestând  deschis  ]i  ridiculizând
calendarul gregorian. Cu toate acestea, folosin-
du-]i  puterea  temporal`,  Grigorie  l-a  for\at  pe
conduc`torul Sfântului Imperiu Roman, Rudolf
al  II-lea  (1552-1612)  s`  anun\e  introducerea
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calendarului gregorian în via\a civil` ]i eclezias-
tic`. Ducele bavarez Wilhelm i-a sf`tuit imediat
pe episcopii din Salzburg s` accepte reforma, dar
opozi\ia popular`,  mergând pân` la  v`rsare de
sânge, i-a blocat str`daniile. Evenimente similare
au avut  loc ]i  în  Augsburg.  Astfel,  calendarul
gregorian a agravat ]i mai mult rivalitatea dintre
papi]ti ]i protestan\i, o rivalitate care a declan]at
R`zboiul de 30 de ani (1618-1648). Acest con-
flict a dus la dezintegrarea Germaniei în ora]e-
state, întârziind unificarea sa politic` vreme de
secole, ]i ca urmare, calendarul gregorian a fost
adoptat  par\ial  în  1700  urmând  acceptarea  sa
total` în 1778, din ordinul regelui Frederic al II-
lea al Prusiei (1712-1786).

În \`rile cu popula\ie ortodox`, papalitatea
a  impus  reforma din  1582 prin  for\a  armelor.
Iezuitul Antonio Posevin, celebru pentru actele
sale de barbarie împotriva ortodoc]ilor ]i de ase-
menea împotriva unia\ilor în Ucraina ]i Bieloru-
sia a fost principala figur` în aceast` campanie.
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Atrocit`\ile pe care le-a condus l-au determinat
pe ]tefan Bathory, prin\ al Transilvaniei ]i rege
al Poloniei s` interzic` în dou` rânduri violen\a
iezui\ilor împotriva ortodoc]ilor.

|arul Petru I al Rusiei (1672-1725), cele-
bru în istoria Ortodoxiei pentru dragostea sa pen-
tru tot ceea ce venea din Apus, a primit inova\ia
gregorian`, dând un decret pe 1 decembrie 1699
referitor la reforma calendarului, urmat a doua zi
de un decret referitor la s`rb`torirea anului nou.
De]i hot`rârile sale nu au avut succes în societa-
tea  rus`,  Petru  a  continuat  s`  între\in`  rela\ii
strânse cu \`rile apusene, care necesitau adopta-
rea calendarului gregorian. 

Apusul a persistat în dorin\a sa ca Rusia s`
primeasc` reforma calendarului. În 1830, Acade-
mia de ]tiin\e din Sankt Petersburg a luat în dis-
cu\ie  propunerea  de  introducere  a  reformei
gregoriene. Ministrul Educa\iei Populare, Prin\ul
K. A. Liven a demonstrat superioritatea calenda-
rului iulian, ar`tând inconvenientele ]i dificult`\
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ile calendarului gregorian, astfel c` l-a convins
pe \arul Nicolae I s` resping` noul calendar.

Cu toate acestea, vechiul proverb ,,timpul
vindec`  toate  r`nile”  s-a  dovedit  adev`rat  în
cazul neîn\elegerilor dintre papi]ti ]i protestan\i.
Opozi\ia protestan\ilor fa\` de calendarul greo-
gorian a sc`zut cu timpul. Nu este surprinz`tor,
deoarece  protestele  ini\iale  nu  erau  motivate
dogmatic sau canonic prin înv`\`tura ]i tradi\ia
cre]tin`, ci erau mai degrab` reac\ii  defensive,
spontane  ale  unor  rebeli  ecleziastici.  Încet  dar
sigur  \ar`  protestant`  dup`  \ar`  protestant`  a
cedat. Danemarca a acceptat calendarul papal în
1700, Marea Britanie, Irlanda ]i coloniile engle-
ze din  America  de  Nord în  1752,  Finlanda ]i
Suedia în 1753, Olanda în 1775. Curând dup`
aceasta  au acceptat  calendarul  papal  chiar  ]i  \
`rile  necre]tine  ca  Japonia  în  1873,  China  în
1912, Turcia în 1925.

 Astfel, prin r`bdare, insisten\` ]i presiune,
papalitatea a impus noul calendar în Apus. Pe de
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alt` parte, în R`s`rit reformatorii gregorieni au
avut probleme mult mai dificile.  Imediat  dup`
introducerea reformei calendarului, Papa Grigo-
rie al XIII-lea ]i-a trimis solii înc`rca\i cu daruri
la Constantinopol, sperând c` ace]tia îl vor con-
vinge pe Patriarhul Ieremia al II-lea (1536-1595)
s` accepte reforma. V`zând înc`lc`rile canonice
clare ale reformei gregoriene, acesta a r`spuns cu
condamnarea hot`rât` a sistemului gregorian de
m`surare a timpului. El a convocat, la Constanti-
nopol,  trei  sinoade  succesive,  în  1583,  1587,
1593, pentru a discuta chestiunea. Patriarhul Sil-
vestru al Alexandriei a participat la primul dintre
acestea  ]i  a  adresat  o  enciclic`  cre]tinilor  din
Apusul Europei, în care afirma: ,,Biserica Orto-
dox` este hot`rât` ca niciodat` s` nu accepte nici
o inova\ie ]i s` nu abandoneze nimic din ceea ce
apar\ine  Tradi\iei”.  Urma]ul  s`u,  Meletie  I
(1549-1609)  a  participat  la  urm`toarele  dou`
sinoade, în timp ce Patriarhul Sofronie al IV-lea
al  Ierusalimului  (1535-1609)  a  fost  prezent  la
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toate trei. Patriarhul Ioachim al V-lea al Antiohi-
ei a participat la sinodul din 1593, care a decre-
tat:  ,,Oricine  nu  urmeaz`  Tradi\ia  Bisericii  ]i
toate hot`rârile luate la cele ]apte Sinoade Ecu-
menice referitoare la Sfintele Pa]ti ]i la Ciclul
Mineiului, dorind în schimb s` urmeze noua Pas-
calie  ]i  Mineiul  astronomilor  papali,  se  opune
tuturor hot`rârilor Sfintelor Sinoade. Anatema s`
fie  acesta,  excomunicat  din  Biserica  lui
Hristos  ]i  din  adunarea  credincio]ilor.  Iar  voi,
cre]tini  ortodoc]i  evlavio]i,  tr`i\i  în continuare
urmând ceea ce a\i  primit ]i,  dac` este nevoie
v`rsa\i-v` chiar ]i sângele pentru a ap`ra credin\a
P`rin\ilor vo]tri ]i credin\a voastr`”.

Aceast` decizie a fost trimis` tuturor Bise-
ricilor Ortodoxe locale, dogelui Vene\iei, Papei
Grigorie al XIII-lea etc. În urm`toarele trei seco-
le,  Patriarhia Constantinopolului a alc`tuit  mai
multe  documente  care  ilustreaz`  nepotrivirea
credin\ei  ortodoxe  cu  calendarul  gregorian.  În
secolul  al  XVII-lea,  Patriarhul  Chiril  I  (1572-
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1638), fiind în duh cu Ieremia al II-lea, a con-
damnat  calendarul  papal  în  repetate  rânduri,
f`când referire la sinoadele \inute de înainta]ul
s`u. Pentru str`daniile sale, el a fost r`spl`tit de
iezui\i nu cu daruri, precum Patriarhul Ieremia,
ci  cu  o  moarte  de  mucenic,  fiind sugrumat  ]i
aruncat în apele Bosforului.

În secolul al XVIII-lea, politica pontifilor
romani de ,,înaintare c`tre R`s`rit”, l-a determi-
nat pe Patriarhul Ieremia al V-lea s` publice o
enciclic`  în  care  condamna  în  cuvinte  aspre
reforma papal`. Astfel, în Sigillion-ul din 1756,
el declara: ,,Oricine nu urmeaz` cuvintele celui
ce a cunoscut tainele cere]ti, Pavel, care în Epis-
tola  c`tre  Galateni  scria:  ,,ci  m`car ]i  noi  sau
înger din cer de v` va binevesti vou` afar` de
ceea ce am binevestit vou`, anatema s` fie”, acel
om, cleric sau laic, va fi excomunicat de la Dum-
nezeu, damnat; fie ca el s` nu putrezeasc`, ci s`
ajung` în chinurile iadului. Pietrele ]i fierul se
vor f`râma ]i vor rugini, dar acela niciodat` ]i cu
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nici un chip. Fie ca el s` mo]teneasc` lepra lui
Ghehazi ]i nasul lui Iuda … Fie mânia lui Dum-
nezeu asupra capetelor lor … Fie ca p`mântul s`
se deschid` ]i s` îi înghit` precum în trecut s-a
întâmpat  cu  Datan  ]i  Aviron;  fie  ca  îngerul
Domnului s` îi pedepseasc` în toate zilele vie\ii
lor ]i asupra lor s` se abat` toate blestemele ]i
anatemele patriarhilor ]i  sinoadelor,  excomuni-
carea ve]nic` ]i chinurile focului ve]nic. Amin.”

Tonul insistent ]i ferm al acestor cuvinte
dovede]te  presiunea  incredibil`  la  care  erau
supu]i  ortodoc]ii   pentru  a  accepta  calendarul
gregorian.  În  secolul  al  XIX-lea,  Patriarhul
Antim al V-lea, s-a adresat tuturor ortodoc]ilor
în ap`rarea credin\ei Uneia Sfânt` Soborniceasc`
]i Apostoleasc` Biseric`. În enciclica sa ecume-
nic`  din  1848 scria:  ,,În  Biserica  noastr`,  nici
patriarhii, nici sinoadele nu pot introduce nimic
nou, deoarece ea este însu]i Trupul lui Hristos
… S` r`mânem fideli fa\` de m`rturisirea pe care
am primit-o de la Sfin\ii P`rin\i; s` evit`m orice
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inova\ie ca fiind o sugestie demonic` … ]i chiar
dac` ei ar fi papi, patriarhi, clerici, laici sau înger
din ceruri, anatema s` fie”.

Exist` numeroase alte exemple de condam-
n`ri ortodoxe ale reformei calendarului papal: în
1672 Patriarhul Dositei al II-lea al Ierusalimului
(1641-1707)  a  declarat  c`  ,,în  mod  eronat  au
îndep`rtat  astronomii  contemporani  ai  vechii
Rome zece zile  din luna octombrie”;  în 1827,
Patriarhul  Agatanghel  al  Constantinopolului  a
interzis orice ,,corectare” a calendarului biseri-
cesc; în 1895, Patriarul Antim al VII-lea al Con-
stantinopolului  (1827-1913)  a  interzis  pân`  ]i
discu\iile referitoare la problema calendarului; în
1903, Patriarhul Ierusalimului, Biserica Rusiei ]i
Biserica Greciei au ajuns fiecare la concluzia c`
acceptarea calendarului gregorian ar fi v`t`m`-
toare pentru credin\a ortodox`. În ciuda tuturor
acestor respingeri evidente, papalitatea a conti-
nuat campania sa tenace de a convinge Bisericile
Ortodoxe locale s` accepte calendarul gregorian.
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Un fanatic  în  aceast`  lucrare  a  fost  barnabitul
Cesare Tondini de Quarengi, care a publicat în
numeroase  limbi  cantit`\i  uria]e  de  materiale
pro-gregoriene. Cu toate acestea, clericii ]i laicii
ortodoc]i  recuno]teau  pericolele  inerente  ale
calendarului papal ]i au r`mas neclinti\i în opozi\
ia lor.

În sfâr]it, faimosul sinod pan-rus din 1917-
1918,  care  a  restabilit  Patriarhia  Moscovei,  a
publicat o declara\ie referitoare la  noul calendar.
Dup` o examinare atent` a problemei, incluzând
nu  numai  argumentele  dogmatice  ]i  canonice,
ci  ]i  datele  ]tiin\ifice  contemporane,  sinodul  a
respins  reforma  papal`  ca  nefiind  necesar`  în
via\a Bisericii  Ortodoxe. Toate dovezile ar`tau
superioritatea  calendarului  iulian  asupra  celui
gregorian. Astfel, din 325 pân` în 1923 Biserica
Ortodox` nu a folosit decât un singur calendar,
acela al P`rin\ilor de la Niceea ]i a respins orice
reform`.
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Capitolul VI
,,Congresul pan-ortodox” din 1923 

]i inventarea calendarului ,,nou iulian”

}i v` rog pre voi fra\ilor, s` v` p`zi\i  de cei ce fac
[mperecheri ]i  sminteli  [mpotriva [nv`\`turii,  care voi v-a\i
[nv`\at; ]i v` feri\i de ei. C` unii ca aceia (...) prin cuvinte
bune ]i  prin  cuv@ntare  de  bine,  [n]al`  inimile  celor  pro]ti
(Romani 16, 17-18)

În pozi\ia unic` de respingere a calendaru-
lui  gregorian  a  intervenit  o  scindare/divizare
fatal`, dup` primul r`zboi mondial (1914-1918),
când duhul gândirii libere a început s` p`trund`
în toate sferele vie\ii. Ororile r`zboiului au dat
na]tere la o dorin\` mondial` pentru crearea de
institu\ii  culturale,  civile,  politice  ]i  religioase,
care  s`  fie  capabile  s`  men\in`  pacea.  Un fel
febril de optimism umanist a cuprins lumea ]i, în
aceste  condi\ii,  a  înflorit  filozofia  clandestin`
politico-religioas`  a  francmasoneriei,  g`sind
ample oportunit`\i de a-]i exercita influen\a asu-
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pra  întregii  societ`\i.  Brusc,  în  via\a  Bisericii
Ortodoxe, s-a f`cut auzit un strig`t pentru ,,rupe-
rea leg`turilor/c`tu]elor  g\ndirii  canonice înve-
chite”.  Anterior,  \`rile  ortodxe  respinseser`  în
mod  constant  folosirea  calendarului  gregorian
chiar ]i pentru uzul civil. Dar tulbur`rile sociale
f`r` precedent ap`rute în urma primului r`zboi
mondial au schimbat radical toate acestea.

Bulgaria a cedat prima în fa\a noului calen-
dar.  Primul  articol/paragraf  al  decretului  regal
num`rul XIII, emis de regele Ferdinand I (1861-
1948),  regele  romano-catolic  al  Bulgariei,
hot`ra: ,,Începând cu 1 aprilie 1916, cronologia
Bulgariei va urma noul stil al calendarului gre-
gorian. 31 martie 1916 va fi ultima zi socotit`
potrivit  stilului vechi.  Ziua urm`toare va purta
data  de  14  aprilie  1916,  inaugurând începerea
noii cronologii a regatului”.

Rusia a fost cea care a urmat – o victorie
important`  pentru  activitatea  masonic`  din
aceast` \ar`. La pu\ine zile dup` ce bol]evicii au

55



declan]at revolu\ia din octombrie (24-25 octom-
brie 1917, stil vechi), noul regim comunist, ce ]i-
a m`rturisit deschis ateismul, a luat în considera-
re  adoptarea  noului  calendar.  Pe  24  ianuarie
1918 (stil vechi), Sovietul Comisarilor Poporului
a  ratificat  ,,Decretul  privitor  la  introducerea
calendarului  european  apusean  în  Republica
Rus`”. Semnat de Vladimir Ilici Ulianov Lenin
(1870-1924) ]i publicat în ziua urm`toare, acesta
începea cu cuvintele: ,,Dorind stabilirea în Rusia
a unei metode calcul a timpului, similar` celei
folosite de toate popoarele culte, Sovietul Comi-
sarilor Poporului hot`r`]te prin acest decret ca
dup` luna ianuarie a acestui an s` fie introdus un
nou calendar pentru uzul civil.

Acest decret stabilea ca ziua ce urma dup`
31 ianuarie (stil vechi) s` fie socotit` nu 1 febru-
arie (stil vechi), ci 14 februarie (stil nou). Dup`
aceasta,  multe  \`ri  r`s`ritene  au  adoptat  rapid
calendarul gregorian pentru uzul civil: Serbia, pe
18  ianuarie  1919;  Grecia,  pe  9  martie  1924;
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Egiptul, pe 17 septembrie 1928. (Nu uita ]i de
România)

Prins` în frenezia moderniz`rii, Patriarhia
Ecumenic`  a  Constantinopolului,  care  anterior
fusese în avangarda ap`r`rii calendarului biseri-
cesc patristic, ]i-a schimbat brusc ]i radical pozi\
ia. În 1920, Locum Tenens al tronului patriarhal,
Arhiepiscopul  Dorotei  al  Brussei  a  publicat  o
enciclic` f`r` precedent, adresat` ,,Bisericilor lui
Hristos de pretutindeni”, care începea cu revela\
ia surprinz`toare c` ,,Biserica noastr` consider`
c` apropierea dintre diferitele Biserici Cre]tine ]i
cooperarea dintre ele nu este exclus` de diferen\
ele doctrinare care exist` între acestea”. Ca prim
pas  c`tre  atingerea  acestei  cooper`ri,  enciclica
propunea ,,acceptarea unui calendar unic pentru
s`rb`torirea  marilor  praznice  cre]tine  odat`  de
c`tre  toate  Bisericile”.În  continuare  erau  date
câteva sugestii practice gândite s` conduc` c`tre
o  cooperare  mai  strâns`  între  diferitele  confe-
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siuni ale cre]tin`t`\ii. Astfel, Enciclica din ’20 a
devenit o fisur` în armura unit`\ii ortodoxe.

Unilateral promulgat – o neregularitate în
ea  îns`]i  –  era  pe  de-a  întregul  netradi\ional
(adic`  neortodox)  în  forma  ]i  con\inutul  s`u.
Într-un mod necaracteristic, în textul s`u nu se
întâlne]te  nici  un  citat  patristic;  în  schimb
exprim` admira\ia pentru o institu\ie lumeasc`,
Liga Na\iunilor ]i \elurile acesteia ]i încurajeaz`
o ,,dragoste” de necalificat pentru ne-ortodoc]i:
un semn al ecumenismului ortodox contempo-
ran. Recomand`rile enciclicei pentru apropierea
fa\`  de   ,,venerabilele  Biserici  cre]tine  din
Apus ]i pretutindeni din lume”, considerate tradi\
ional drept organiza\ii eretice ]i schismatice de
c`tre Ortodoxie, erau deosebite în ignorarea lor
fa\`  de  principiile  canonice  de  baz`  (de  ex.
Canoanele apostolice 10, 45 ]i 64).

Mai mult, Enciclica din ’20 a sem`nat pri-
mele semin\e ale neo-papismului, ideea eronat`
c` Patriarhul Constantinopolului este ]eful plin
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de autoritate al Bisericii Ortodoxe, o teorie thor-
ny care de decenii îi în`bu]` pe credincio]i. De]i
în  Ortodoxie,  patriarhul  ecumenic  este  într-
adev`r  numit  ,,primul  dintre  egali”,  acest  titlu
indic`  un  primat  de  onoare,  nu  un  primat  de
putere.  Cre]tinii  apuseni,  g`sind acest  paradox
subtil  al  ,,egalitarianismului  ierarhic”  de  neîn\
eles,  insist`  asupra  în\elegerii  Patriarhiei  Con-
stantinopolului ca un fel de paralel` cu pontifica-
tul  roman.  Enciclica  din  ’20 a  aprobat  efectiv
aceast` perspectiv`. Ea a avut loc într-o vreme
când  Constantinopolul  era  în  mod  special  în
declin. Tronul patriarhal, lipsit de jurisdic\ia sa
anterioar` extins`, popula\ia numeroas`, venitu-
rile substan\iale ]i prestigiul interna\ional, r`m`-
sese numai cu primatul s`u tradi\ional de onoare.
Pentru patriarhii acelei perioade, cu idealurile lor
masonice ]i ambi\iile high-flown, aceast` pozi\ie
nu era suficient`.  Nu este surprinz`tor deci  c`
Constantinopolul a început în mod activ s` sus\
in` o doctrin` neo-papal`, admi\ând o suprema\
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ie alt`dat` necunoscut` în Ortodoxie. A]a cum
nota pe drept A. Buevsky ,,Enciclica din ’20 este
prima încercare deschis` a Tronului constantino-
politan de a înlocui autoritatea Bisericii Univer-
sale  cu  cea  proprie”.  De  asemenea,  în  1920,
Biserica constantinopolitan` a cooperat deschis
cu  mi]carea  ecumenist`  ce  se  n`]tea  atunci,
inspirat` de masonerie, prin participarea la con-
ferin\a preliminar`  a mi]c`rii ,,Credin\` ]i Ordi-
ne” de la Geneva.

Infiltrarea  francmasoneriei  în  Biserica
Ortodox` era epitomized de Meletie Metaxakis
(1871-1935).  El  era  un  adev`rat  Maestru  ,,al
puterii”, a]a cum va ar`ta mai târziu un tovar`]
mason într-o biografie a acestei figuri ecleziasti-
ce notorii: ,,Dup` ini\ierea sa (în 1909), fratele
Meletie a r`spândit  activitatea masonic` pretu-
tindeni unde a ajuns în timpul tumultuoasei sale
vie\i. Sunt foarte pu\ini cei care, ca fratele Mele-
tie, îmbr`\i]eaz` masoneria ]i fac din ea expe-
rien\a vie\ii  lor”. Atributul ,,tumultuos” descrie
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bine via\a lui Metaxakis. Dup` o scurt` ]i neca-
nonic` ]edere ca Arhiepiscop Meletie al III-lea al
Atenei, el ]i-a început scurta ]i necanonica ]ede-
re ca Patriarh Meletie al IV-lea al Constantino-
polului, în ciuda opozi\iei puternice a guvernului
turc. Ca patriarh ecumenic ]i-a împlinit ambi\iile
sale tenace  prin convocarea unui ,,Congres pan-
ortodox” la Constantinopol în 1923. ,,Pan-orto-
dox” era un gross misnomer pentru aceast` adu-
nare. Nu a fost prezent nici un delegat din partea
celorlalte  Patriarhii  tradi\ionale,  a  Alexandriei,
Antiohiei  sau  Ierusalimului.  Nu a  fost  prezent
nici un delegat din partea Patriarhiei Moscovei,
cea mai mare jurisdic\ie ortodox`, ca num`r de
credincio]i ]i ca teritoriu, cuprinzând trei sferturi
din lumea ortodox`. Nu a participat nici un dele-
gat din partea acelor Biserici autocefale sau auto-
nome separate de Biserica Rusiei  dup` primul
r`zboi mondial. Nu a participat nici un delegat
din partea Bisericii Bulgariei, considerat` în acea
vreme de c`tre Constantinopol ca fiind schisma-
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tic`. Reprezentarea ,,pan-ortodox`” la acest con-
gres a fost constituit` de delega\ii constantinopo-
litani,  ciprio\i,  sârbi,  români ]i  greci.  Cu toate
acestea, delega\ii Bisericii Ciprului (Mitropolitul
Vasilie al Niceei) ]i Bisericii Greciei (Mitropoli-
tul  Iacov al  Dirahionului)  nici  m`car  nu apar\
ineau jurisdic\iilor pe care fuseser` numi\i s` le
reprezinte. În plus, delegatul Bisericii României
nu fusese autorizat s` vorbeasc` pentreu jurisdic\
ia sa, ci i se permisese s` exprime numai opinia
sa personal`. De asemenea, Metaxakis a invitat
s` participe doi imigran\i ru]i reziden\i în Con-
stantinopol la acea vreme; unul avea un statut
canonic neclar ]i deci nu reprezenta pe nimeni;
cel`lalt,  Arhiepiscopul (mai târziu mitropolitul)
Anastasie  (1873-1965)  al  Bisericii  Ortodoxe
Ruse din diaspora a ar`tat limpede de la început
c` nu are indica\ii explicite din partea Sinodului
s`u pentru chestiunile luate în discu\ie ]i, foarte
curând, s-a retras de la congres. Astfel, reprezen-
tarea ,,pan-ortodox`” la acest ,,congres” consta
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efectiv din trei  delega\i  din Constantinopolului
(incluzându-l  pe  patriarhul  Meletie  însu]i,  ca
pre]edinte) ]i doi delega\i din Serbia.

Evaluând  ,,Congresul  pan-ortodox”  din
1923, profesorul S.V. Troi\ky, un teolog ortodox
eminent cunoscut pentru erudi\ia sa vast` ]i stu-
diile extinse în domeniul sfintelor canoane, un
consultant vreme îndelungat` al Sinodului Ierar-
hilor Patriarhiei Sârbe, scria: ,,Pentru prima oar`
în  istoria  Bisericii  Ortodoxe,  sarcina  singurei
institu\ii care se ocupa de legisla\ia pan-eclezias-
tic` – sinoadele – a fost luat` de un fel de ,,con-
ciliu  pan-ortodox”,  alc`tuit  dup`  exempul
congreselor pan-anglicane ale Bisericii Angliei ]i
congresele  ]i  conferin\ele  politice  contempora-
ne”.

El î]i argumenteaz` conving`tor evaluarea,
enumerând urm`toarele argumente:

Atributul de ,,pan-ortodox” pe care ]i l-a
însu]it congresul este neîntemeiat deoarece mai
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mult de jum`tate dintre Bisericile Ortodoxe nu
au participat la acesta.

Statutul patriarhal al pre]edintelui congre-
sului, Meletie al IV-lea, a fost pus sub semnul
întreb`rii de alte câteva Biserici autcefale.

Nu  numai  c`  Congresul  nu  a  putut  s`
exprime  pozi\ia întregii Biserici Ortodoxe deoa-
rece jum`tate dintre Bisericile Ortodoxe locale
nu au fost prezente, ciacesta nu a putut s` expri-
me nici opinia acelor Biserici Ortodoxe care au
fost prezente, deoarece aceste Biserici nu au fost
reprezentate în mod egal. În timp ce alte Biserici
au avut doar un reprezentant, Biserica Constanti-
nopolului a avut trei reprezentan\i dintre cei opt
care au semnat deciziile congresului, ad`ugând
mai târziu înc` doi.

Autoritatea real` a delega\ilor congresului
era, de asemenea, îndoielnic`. Deoarece Biserici-
le  locale,  prin  intermediul  unor  Sinoade  ale
Ierarhilor, preliminare, nu ]i-au formulat opiniile
asupra  chestiunilor  de  pe  agenda  congresului,
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reprezentan\i lor puteau s` exprime numai opini-
ile lor particulare sau, cel mult, opiniile Sinoade-
lor  lor  individuale,  c`rora,  as  such,  le  lipsea
dreptul  sau puterea  de  a  decide în  cazul  unor
probleme canonice generale, cu atât mai pu\in în
privin\a unor chestiuni dogmatice.

În  analiza  final`,  Troi\kz  concluzioneaz`
c` ,,Congresul pan-ortodox” nu a fost mai mult
decât ,,o întrunire particular` a câtorva oameni,
care au avut ca scop examinarea diverselor ches-
tiuni care, la acea vreme, tulburau Biserica Orto-
dox` ]i asupra c`rora ei ]i-au exprimat p`rerile”.

,,Diversele chestiuni” de pe agenda ,,Con-
gresului pan-ortodox” din 1923 includeau câteva
probleme controversate: cununia dup` hirotonie,
rec`s`torirea  clericilor  v`duvi,  scurtarea
p`rului ]i t`ierea b`rbii clericilor, renun\area la
ras`, scurtarea slujbelor dumnezeie]ti ]i a postu-
rilor, unirea cu Biserica Anglican` etc. F`r` nici
o îndoial`, inova\ionismul, ,,modernizarea” Bise-
ricii Ortodoxe, era adev`ratul motiv al întrunirii
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acestei adun`ri neobi]nuite. ]i mai presus de toa-
te  acestea,  era  vorba  de  reforma  calendarului,
care  urma  s`  slujeasc`  ca  trambulin`  pentru
obiectivele  moderniste  ale  lui  Metaxakis.  Imi-
tând preocuparea din enciclica papal` ,,Inter gra-
vissimas”, potrivit c`reia Biserica era oarecum at
odds  cu  ]tiin\a,  ,,congresul”  a
recomandat ,,corectarea” calendarului iulian ]i a
pledat pentru ,,o calculare astronomic`” a Pasca-
liei ortodoxe. Ca ]i reforma papal` de dinaintea
ei,  aceast`  reform` patriarhal`  a  fost  o  jignire
pentru în\elepciunea patristic`. Cu toate acestea,
în  ciuda insolen\ei  sale,  ,,congresul”  nu a fost
atât de brazen pentru a adopta deschis reforma
gregorian`. Mai degrab`, pentru a face reforma
cât mai inofensiv` pentru credincio]i, a unveiled
calendarul ,,nou iulian” sau ,,iulian îndreptat” ca
solu\ie propus` de ei pentru pretinsele deficien\e
ale calendarului Bisericii.

Acest calendar era, în realitate, calendarul
iulian u]or deghizat, fapt recunoscut imediat de
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Patriarhul Damian al Ierusalimului (1848-1931),
care balked: ,,O schimbare în calendarul Biseri-
cii nu este de folos ]i nu va fi acceptat` de Patri-
arhia noastr`, deoarece ne va a]eza într-o pozi\ie
defavorabil`  fa\`  de  Sfintele  Locuri  de
pelerinaj ]i fa\` de latini”.

Patriarhul  Meletie  a  încercat  s`-l
lini]teasc` pe fratele s`u episcop prin glossing
over  aceast`  obiec\ie  justificabil`:  ,,Biserica
Ieruslaimului  nu  dore]te  s`  adopte  calendarul
gregorian ]i s` serbeze Pa]tele cu latinii. Trebuie
totu]i luat în considerare c` noi nu adpt`m calen-
darul gregorian ]i c`, peste un anumit num`r de
ani, va ap`rea o diferen\` între latini ]i ortodoc]i
în  s`rb`torirea  Pa]telui.  Deci,  qualms Bisericii
Ierusalimuluisunt par\ial, appeased”.

Ceea ce patriarhul ecumenic a omis în mod
deliberat din aceast` explica\ie este c` calendarul
,,nou iulian” coincide deplin cu calendarul gre-
gorian pân` în 2.800, când o diferen\` de o zi va
ap`rea în anii leap (?); cu toate acestea, aceast`
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diferen\` va disp`rea în 2..900, când, din nou,
cele dou` calendare vor coincide pe deplin. Nu
conteaz` cum a cuts it Metaxakis, ,,congresul” a
aprobat  în  esen\`  calendarul  gregorian  pentru
introducerea  sa  în  Biserica  Ortodox`.  Astfel,
frontul unit al loialit`\ii ortodoxe fa\` de calenda-
rul patristic din 325, men\inut doggedly de atât
de multe genera\ii de credincio]i, a fost în final
breached  de  acceptarea  de  c`tre  Biserica  con-
stantinopolitan` a calendarului papal din 1582.
În mod ironic, ca pentru a ad`uga insulte la inju-
rii, ,,congresul pan-ortodox” a discutat, de ase-
menea, planuri pentru aniversarea a 1.600 de ani
de la primul Sinod Ecumenic (1925).

Dar simpla adoptare a calendarului grego-
rian,  acum  cunningly  easternized  ca
calendar  ,,nou  iulian”,  nu  a  fost  cel  mai  r`u
lucru.  ,,Congresul  pan-ortodox” a  avut,  for  all
intents and purposes, mounted a full-scale assa-
ult  on calendarului  Bisericii.  În  compara\ie  cu
noul calendar intordus de Roma în 1582, noul
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calendar adoptat de Constantinopol în 1923 was
to be truly radical. Cererea de ,,precizie astrono-
mic`” era numai o device strategic` în\eleapt`
din  schema  masonic`  a  lui  Metaxakis  asupra
lucrurilor;  conceptul  s`u  real  asupra  reformei
calendarului consta în înlocuirea deplin` a con-
ven\iei cu înlesnirile (convenience - bunul plac).
Acest lucru a devenit ]i mai clar în asigurarea
congresului c` ,,aceast` reform` a calendarului
iulian nu este o stumbling-block pentru viitoare
modific`ri în calendar, pe care ]i le-ar putea ima-
gina alte Biserici cre]tine”. Prin ,,viitoare modi-
fic`ri”,  congresul  se  referea  la  idei  ne-tradi\
ionale, chiar anti-tradi\ionale, precum ,,o dumi-
nic` fixat` pentru Pa]ti care s` corespund` zilei
reale a Învierii  Domnului,  care urmeaz` s` fie
determinat` prin metode ]tiin\ifice”, ,,un calen-
dar nou … în care s`rb`torirea praznicelor speci-
fice s` se fac` numai duminica, pentru a mic]ora
num`rul zilelor sfinte” ]i ,,un calendar nou care
s` suprime num`rul obi]nuit de zile dintr-o s`p-

69



t`mân`”.  Asemenea  propuneri  ar  face  în  mod
evident  mai  mult  r`u  calendarului  bisericesc
decât a f`cut-o vreodat` reforma gregorian`.

Aceasta  era,  deci  viziunea  utopic`,  far-
reaching a lui Metaxakis despre ,,noul calendar”
al credin\ei ortodoxe. De]i congresul a admis c`
trebuie s` existe  ,,un schimb de p`reri  cu alte
Biserici Ortodoxe” înainte de introducerea refor-
mei sale a calendarului, aceasta a fost o simpl`
vorb`  (sheer  lip  service).  Intitulându-se
singur ,,pap` al R`s`ritului”, patriarhul Meletie a
determinat sinodul s` anun\e, într-o epistol` c`tre
toate  Bisericile  Ortodoxe  locale,  a]teptarea  sa
smug c` acestea vor accepta de bun`voie ,,rezo-
lu\ia  Congresului  ca  pe  una  a  Uneia  Sfânt`,
Apostoleasc`  ]i  Soborniceasc`  Biseric`”.  Cu
toate acestea, reac\ia Bisericilor autocefale fa\`
de chestiunea reformei calendarului a fost una de
extrem`  indignare.  Patriarhiile  Alexandriei,
Antiohiei  ]i  Ierusalimului  s-au  opus  în  bloc
Patriarhiei  Constantinopolului.  Într-o  epistol`
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special`  c`tre  Patriarhul  Grigorie  al  IV-lea  al
Antiohiei (1859-1928), Patriarhul Fotie al Ale-
xandriei (1853-1925) declara inutil` acceptarea
reformei propuse, deoarece era ,,pointless, neca-
nonic` ]i v`t`m`toare”. ,,Aceast` decizie, scria
el, a fost determinat` (brought about) de cercuri-
le lume]ti”. Patriarhul Grigorie al IV-lea al Anti-
ohiei  a  criticat  reforma  calendarului
ca  ,,prematur`  ]i  suspicious”.  ]i  noi  am notat
deja c` Patriarhul Damian al Ierusalimului a res-
pins noul calendar, deoarece a realizat astutely
c`  introducerea  sa  va  compromite  integritatea
preten\iei  ortodoxe  de  suprema\ie
duhovniceasc`, o mi]care extrem de periculoas`
în jurisdic\ia sa, când Sfintele Locurise afl` atât
de des într-o balan\` politic` precar`. Astfel, sf`-
tuindu-l fratern pe patriarhul ecumenic s` nu fal-
sifice  calendarul  bisericesc,  ceilal\i  patriarhi
r`s`riteni  au  condamnat  categoric  ,,Congresul
pan-ortodox”, dezaprobându-i deciziile.
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În realitate, congresul a provocat o aseme-
nea zarv` în interiorul Bisericii Ortodoxe încât
dup` câteva luni de la încheierea sa, Metaxakis
s-a trezit detronat în mod ru]inos de pe tronul
patriarhal printr-o retragere for\at`. Dar înlocui-
rea  sa  cu  patriarhul  Grigorie  al  VII-lea  nu  a
modificat prea mult lucrurile. Echipa lui Metaxa-
kis a r`mas intact` în Fanar ]i  loial` inova\iei
calendarului  introdus`  de  liderul  s`u  masonic.
Astfel  c` în luna martie 1924, Patriarhia Con-
stantinopolului ]i Biserica Greciei, ultima influ-
en\at`  considerabil  în  decizia  sa  de  presiunea
clicii  politice  a  masonului  Elefterie  Venizelos
(1864-1936),  a  adoptat  oficial  calendarul  ,,nou
iulian” pentru uzul s`u în jurisdic\iile lor, deve-
nind  astfel  primele  care  au  renegat  calendarul
bisericesc  tradi\ional  al  credin\ei  ortodoxe.  Cu
toate  acestea,  în\elegând  c`  adoptarea
Pascaliei ,,nou iuliene” (adic` gregoriene) pentru
ciclul s`rb`torilor cu dat` schimb`toare ar fi o
înc`lcare brutal` ]i evident` a canoanelor, Biseri-
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cile  Constantinopolului  ]i  Greciei  au  decis  s`
accepte calendarul ,,nou iulian” (adic` gregorian)
numai  pentru  ciclul  srb`torilor  cu  dat`  fix`.
Acest  compromis  ill-conceived  de  a  men\ine
Pascalia  niceean`  a  calendarului  bisericesc  în
acela]i timp cu folosirea datelor fixe ale calenda-
rului papal nu p`streaz` nici armonia luni-solar`
a calendarului bisericesc, nici ,,precizia astrono-
mic`” a calendarului gregorian.

Bisericilor Constantinopolului ]i Greciei li
s-au al`turat curând în stilul nou Biserica Cipru-
lui ]i, în octombrie 1924, Biserica României. În
1925, Constantinopolul îl r`spl`te]te pe Mitropo-
litul  Miron de  Bucure]ti  (1868-1939),  anterior
ierarh  uniat  care  a  fost  sus\in`torul  adopt`rii
calendarului papal în aceast` \ar`, pentru str`da-
niile sale, prin ridicarea jurisdic\iei sale la statu-
tul de Biseric` autocefal`, iar pe sine însu]i cu
titlul de patriarh, o demnitate niciodat` acordat`
anterior  Bisericii  Ortodoxe Române.  Patriarhul
Miron  a  mers  chiar  mai  departe  de  adoptarea
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noului calendar; în 1926, el a poruncit s`rb`tori-
rea Sfintelor Pa]ti dup` Pascalia latin` ]i când a
repetat  acest  lucru  în  1929,  a  stârnit  proteste
puternice din partea multora dintre clericii  s`i,
dând un impuls puternic mi]c`rii  de stil  vechi
care lua fiin\` în acea vreme în aceast` \ar`. Îna-
inte de plecarea sa infam` de pe tronul patriarhal,
Metaxakis a recurs chiar la minciuni f`\i]e pen-
tru a-]i sprijiini ideile inovatoare. Cu o îndr`zne-
al`  machiavelic`,  într-o  scrisoare  adresat`
Arhiepiscopului Serafim al Finlandei, în 10 iulie
1923, el a pretins c` noul calendar a fost aprobat
ecleziastic   ,,în  acord cu opiniile  ]i  rezolu\iile
generale  ale  Bisericilor  Ortodoxe”.  Sfântul
Tihon al Moscovei († 1925) a fost în]elat într-un
mod asem`n`tor.  Indus  în  eroare  de  un  agent
G.P.U. s` cread` c` reforma calendarului reali-
zat` de ,,Congresul pan-ortodox” a fost acceptat`
universal  de  c`tre  întreaga  Biseric`  Ortodox`,
acest nou sfânt m`rturisitor, f`r` îndoial` dintr-o
dorin\` de supunere plin` de smerenie în\elepciu-
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nii sinodale a Bisericii, a decis introducerea nou-
lui  calendar  în  Biserica  Ortodox`  Rus`.  Când
clerul  ]i  credincio]ii  au  r`spuns  cu  o  opozi\ie
plin` de credin\` ]i când prin intermediul ,,Sino-
dului  Karlovsky” (Biserica Ortodox` Rus` din
diaspora),  el  a  aflat  adev`rul,  Sfântul  Tihon a
revocat imediat decretul patriarhal. Ierarhii Bise-
ricii Ortodoxe Ruse din diapsora ]i-au exprimat
pozi\ia  la  trei  sinoade  \inute  în  1923,  1924 ]i
1925: ,,Deoarece Biserica Ortodox` Rus` ]i Prea
Sfin\ia sa patriarhul nu accept` noul stil ]i deoa-
rece ]i Prea Sfin\iile lor, patriarhii Alexandriei,
Antiohiei ]i Ierusalimului l-au respins, având în
minte faptul c` Patriarhi R`s`riteni au formulat
anateme în 1583 ]i 1756, am decis s` nu introdu-
cem nici o modificare în actualul sistem eclezi-
astic de m`surare a timpului”.

Dup` moartea marelui ap`r`tor al Ortodo-
xiei, patriarhul Fotie, în 1926, Metaxakis a fost
numit al doilea candidat pentru tronul vacant al
Alexandriei.  Potrivit  cu procedura corect`,  pri-
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mul candidat, Mitropolitul Nicolae de Nubia tre-
buia s` fie proclamat patriarh. Cu toate acestea,
în mod inexplicabil, autorit`\ile egiptene au con-
firmat  în  schimb  ,,alegerea”  lui  Metaxakis.
Odat` ales ca Meletie al II-lea al Alexandriei, el
a instituit noul calendar, în ciuda dezaprob`rii pe
care  a  stârnit-o  ac\iunea  sa.  Cu  toate  acestea,
Metaxakis nu a fost mul\umit. Pe patul de moar-
te, s-a oferit drept candidat pentru tronul Ierusali-
mului, dar a murit curând. Patriarhia Antiohiei,
amenin\at` cu pierderea ajutorului financiar din
partea  credincio]ilor  arabo-americani,  care  au
cerut acceptarea reformei calendarului drept con-
di\ie pentru continuarea sprijinirii economice, a
fost silit` s` adopte noul calendar în 1948.

Pretutindeni în lume, reforma calendarului
a scindat Biserica Ortodox` în dou` tabere: cre-
dincio]i de stil vechi, care au r`mas credincio]i
calendarului bisericesc instituit de primul Sinod
Ecumenic  ]i  credincio]i  de  stil  nou,  care  au
abandonat  calendarul  patristic  tradi\ional  în
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favoarea calendarului ,,nou iulian”. Credinco]ii
de stil vechi din Grecia, România, Rusia, Polo-
nia, Finlanda ]i Estonia au devenit rapid victime-
le unei prigoane feroce din partea credincio]ilor
de stil nou care, ac\ionând cu un fanatism care a
belied  motiva\iile  politice  ulterioare  în  spatele
reformei calendarului, s-au bucurat de sprijiinul
înfocat al autorit`\ilor statului. În anii ’30, cre-
dincio]ii de stil vechi din România au suferit o
opresiune puternic`: bisericile lor au fost demo-
late, în timp ce clerul ]i monahii au fost întemni\
a\i ]i tortura\i, unii pân` la moarte. În Grecia, pri-
goana  împotriva  mi]c`rii  de  stil  vechi  a  atins
apogeul în anii ’50, când orice expresie a tradi\
ionalismului a fost batjocorit` public ]i pedepsit`
cu cele mai aspre pedepse: clerul a fost arestat,
depus, tuns ]i b`rbierit, dezbr`cat de ve]mintele
clericale ]i exilat; ob]tile au fost dezorganizate;
bisericile confiscate ]i unele demolate; monahii
au fost defrocked ]i exila\i în mân`stiri ruinate.
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Un exemplu faimos de persecu\ie a credin-
cio]ilor de stil vechi din partea celor de stil nou a
fost  cea  suferit`  de  monahii  de  la  Mân`stirea
Valaam. Situat` pe o insul` de pe Lacul Ladoga,
Valaam se afl` pe grani\a dintre Rusia ]i Finlan-
da  ]i,  în  1918,  datorit`  vicisitudinilor  istoriei,
mân`stirea  care  odinioar`  era  cea  mai  mare  a
Bisericii Ortodoxe Ruse s-a aflat brusc în juris-
dic\ia Bisericii Ortodoxe a Finlandei. Era chiar
perioada în care duhul inova\ionismului ispitea
diabolic Bisericile Ortodoxe ]i c`ruia i-a c`zut
prad`  complet  Biserica  Ortodox`  a  Finlandei.
Confruntându-se  cu  neputin\a  de  a  evita  noul
calendar  ce  le  fusese  impus,  monahii  s`i  s-au
mutat pe o alt` insul`, pe care au numit-o ,,Noul
Valaam”. Aceast` deplasare în noul l`ca] a celor
peste o mie de monahi, care au traversat ghea\a
lacului, s-a f`cut cu pre\ul vie\ii. Mai mul,t ei au
fost sili\i s` p`r`seasc` ]i acest nou a]ez`mânt,
r`spândindu-se pretutindeni în lume.
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Aceast`  reform`  a  calendarului
nevinovat` ]i inofensiv`, privit` de mul\i ca un
lucru  nesemnificativ,  de  importan\`  secundar`,
un  ,,fleac”,  a  confruntat  Biserica  Ortodox`  cu
tulbur`ri, divergen\e ce au mers pân` la v`rsarea
muceniceasc`  a  sângelui.  Papalitatea,  mereu
invidioas`  pe  preten\ia  irefutabil`  a  Bisericii
Ortodoxe  de  a  de\ine  superioritatea  duhovni-
ceasc` în  cadrul  cre]tin`t`\ii,  a  privit  plin`  de
bucurie cum pristine garment a Ortodoxiei era
mânjit`  de  reforma  calendarului.  Dup`  câteva
secole  de  str`danii,  Biserica  Catolic`,  a  c`rei
politic` ,,for\a face dreptul” înlocuia orice teme-
lie ecleziastic`, a reu]it indirect s` supun` câteva
Biserici  Ortodoxe.  Papalitatea  a  reu]it  aceasta
amestecând  problemele  credin\ei  cu  interese
politice, economice ]i personale ]i bineîn\eles c`
în acest amestec problemele credin\ei reprezen-
tau întotdeauna ultima prioritate.

În  pofida  reformei  calendarului,  chiar  ]i
azi, calendarul vechi este men\inut liturgic pretu-
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tindeni în Biserica Ortodox` de anumite jurisdic\
ii ,,oficiale” ca ]i de câteva jurisdic\ii tradi\iona-
liste formate în opozi\ie fa\` de erorile modernis-
mului. Printre Bisericile Ortodoxe care folosesc
calendarul  vechi  se num`r` Patriarhia  ierusali-
mului,  mama  tuturor  Bisericilor,  Patriarhia
Moscovei, numeric cea mai mare Biseric` Orto-
dox`,  Biserica  Ortodox`  Rus`  din  diaspora,
Patriarhia  Sârb`,  Patriarhia  Georgiei,  Biserica
Ortodox`  de  R`s`rit  a  Greciei,  Biserica
Ortodox` de R`s`rit a României, Biserica Orto-
dox` de R`s`rit a Bulgariei, Biserica Ortodox` a
Macedoniei,  Biserica  Ortodox`  a  Ucrainei,  ]i
reduta tradi\ional` a Ortodoxiei, Muntele Athos.
În plus, unele jurisdic\ii de stil nou au de aseme-
nea, dioceze sau parohii care folosesc calendarul
vechi, începând, în mod suprinz`tor cu Patriarhia
Ecumenic`,  Biserica  Ortodox`  din  America  –
Dioceza  din  Alaska,  Biserica  Ortodox`
Polonez`,  Biserica  Ortodox`  Ceh`,  Biserica
Ortodox` Slovac`.

80



În 1968, când Biserica Ortodox` a Mace-
doniei a primit autocefalia, a existat o tentativ`
de a introduce noul calendar, dar opozi\ia vehe-
ment` a credincio]ilor a determinat e]ecul aces-
tei încerc`ri.  În Biserica Ortodox` a Bulgariei,
reforma calendarului a avut loc pe nea]teptate. În
1967, Sinodul a dedicat câteva ]edin\e problemei
introducerii noului calendar, ]edin\e despre care
comunitatea ecleziastic` nu a ]tiut nimic, iar pre-
sa ecleziastic` nu a publicat nici un articol. Deo-
dat`,  pe  21  iulie  1968,  a  fost  promulgat`
o ,,Epistol` c`tre clerul ]i to\i fiii Bisericii Orto-
doxe a Bulgariei”, num`rul 5953, datat` 18 iulie
1968. În aceast` epistol`,  reforma calendarului
era  anun\at`  ca  un  fapt  hot`rât  de  ,,voin\a
comun` a clerului ]i credincio]ilor”, ,,potrivit cu
dorin\a comun` a poporului credincios”. Calen-
darul bisericesc pentru 1969 publicat de Patriar-
hia  de  la  Sofia  includea  ,,instruc\iuni  pentru
pr`znuirea  ecleziastic`  a  zilelor  de  la  sfâr]itul
lunii decembrie 1968, în leg`tur` cu introducerea
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noului calendar”. Se observ` c` s`rb`torile mine-
iului dintre 6 decembrie ]i 20 decembrie ,,dis-
par”  f`r`  o  justificare  canonic`  a  acestui  act.
Astfel, praznicul Sfântului Nicolae a fost urmat
imediat  de  Înaintepr`znuirea  Na]terii
Domnului ]i praznicul Sfântului Ignatie Teofo-
rul. Omi\ând 13 zile, act nepermis de standardele
Tipicului bisericesc, postul Na]terii Domnului a
fost scurtat cu 13 zile.În întreaga sa istorie, Bise-
rica Ortodox` nu a cunoscut niciodat` o aseme-
nea întrerupere brutal` a rânduielii liturgice.

Clerul ]i credincio]ii au avut de înfruntat
introducerea  noului  calendar  în  via\a  Bisericii
Bulgare ca pe un ,,fapt împlinit”. În timpul ]edin\
elor sinodale, unii ierarhi au ridicat obiec\ii c`
reforma calendarului nu era nepotrivit`, sublini-
ind c` interesele ecleziastice ]i na\ionale impu-
neau c` aceast` chestiune nu trebuie gr`bit`, a]a
cum demonstra ecxperien\a macedonean` ]i c`
Sofia nu f`cea bine s` se dep`rteze de ideologia
Moscovei.
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Capitolul VII
}tiin\a – [n sprijinul calendarului Bisericii

El mi-a dat cuno]tin\a cea adev`rat` despre cele ce
sunt, ca s` ]tiu întocmirea lumii ]i lucrarea stihiilor. Începutul
]i  sfâr]itul  ]i  mijlocul  vremurilor,  întoarcerile  anotimpuri-
lor ]i prefacerile v`zduhului, cursurile anilor ]i rânduiala ste-
lelor (În\elepciunea lui Solomon 7, 17-19)

Urma]ii sinceri ai astronomilor evanghelici
- cei care examineaz` ]tiin\ific problema - sus\in
calendarul bisericesc. S` le d`m cuvântul.

,,Dac` lu`m în considerare c` tabelele pas-
cale au fost concepute de cea mai înv`\at` dintre
vechile  Biserici  Cre]tine,  Biserica din Alexan-
dria, în\elegem atitudinea plin` de respect a îna-
inta]ilor no]tri - o atitudine care nu a fost înc`
murd`rit` de civiliza\ie. Totu]i, cuvintele noastre
nu  implic`  faptul  c`  tabelele  alexandrine  sunt
considerate de numai min\ile needucate ca fiind
o  lucrare  perfect`.  Aceast`  lucrare  colectiv`
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r`mâne nedep`]it` pân` în prezent. Pascalia de
mai târziu, a]a-numita Pascalie romano-catolic`,
care  este  utilizat`  de  Biserica  Apusean`,  este
greoaie,  stângace ]i neprelucrat` în compara\ie
cu cea alexandrin` ]i pare ca pictura unui amator
a]ezat` lâng` o reprezentare artistic` minunat` a
aceluia]i subiect. Mai mult, acest mecanism nu
î]i sluje]te scopul. În perioada ini\ial` de r`spân-
dire  a  cre]tinismului,  tabelele  pascale  au  fost
alc`tuite  într-un  scop  practic.  A]a-
numitul ,,Ciclu pascal” este alc`tuit din 532 de
ani ]i este numit ,,alpha”, deoarece suma valori-
lor numerice ale literelor grece]ti ale cuvântului
este 532. Dup` trecerea unei ,,alpha”, pr`znuirea
Pa]tilor  revine  la  acelea]i  date.  Aceste  tabele,
cunoscute  sub  numele  de  ,,Pascalie  vizibil`”,
erau înso\ite de instruc\iuni ]i explica\ii ]i erau
folosite prin exerci\ii practice, ca un lucru accesi-
bil fiec`rei persoane care ]tia carte”.

Joseph Scaliger, întemeietorul ]tiin\ei cro-
nologiei,  a  respins  în  mod  categoric  reforma
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calendarului  papal  prin  publicarea  lucr`rii
sale, ,,O nou` lucrare asupra îmbun`t`\irii m`su-
r`rii timpului”, în 1583. În aceast` lucrare, care
st` la baza investiga\iilor ]tiin\ifice contempora-
ne în probleme de cronologie, Scaliger a demon-
strat  utilitatea  practic`  a  calendarului  iulian,
datorit` capacit`\ii sale de a oferi o continuitate
invariabil`  în  calcularea  evenimentelor.  În
fapt, ]tiin\ele moderne ale astronomiei ]i crono-
logiei  continu`  s`  utilizeze  ,,perioada  iulian`”
introdus` de Scaliger (un ciclu de 7980 de ani,
ziua 1 iulian` a sa fiind 1 ianuarie 4713 î.Hr.).
Scaliger nu cuno]tea existen\a marelui indict ]i a
Pascaliei niceene, potrivit c`reia facerea lumii a
avut loc în anul 5508 î.Hr.; cu toate acestea, el a
recunoscut natura ]i perfec\iunea sistemului cro-
nologic  ortodox.  De]i  Scaliger  nu  a  introdus
calendarul iulian în ]tiin\` în plin`tatea formei ]i
semnifica\iei sale ecleziastice, descoperirea inde-
pendent`  a  lui  asupra  meritelor  ]tiin\ifice  ale
calendarului  iulian  a  reprezentat  o  confirmare
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valoroas`,  f`cut` de un observator impar\ial  ]i
obiectiv,  a  validit`\ii  principiilor  teoretice  care
sus\in calendarul bisericesc.

În secolul al XIX-lea, calendarul bisericesc
a primit un sprijin nea]teptat, prin lucr`rile geni-
ului matematic Carl Friedrich Gauss. Director al
Observatorului Astronomic din Göttingen ]i pro-
fesor  la  Universitatea  din  Göttingen,  Gauss  a
demonstrat formulele matematice pentru calcula-
rea Pascaliei ortodoxe. În vremea sa, în Apus,
Pa]tele se s`rb`torea dup` calendarul gregorian.
Totu]i, Pascalia apusean` nu a prezentat nici un
interes ]tiin\ific pentru el, deoarece era deviat`
de la vechile tabele pascale ]i nu putea fi calcu-
lat`  cu  ajutorul  unor  formule  matematice.  (În
realitate,  pascali]tii  gregorieni  recalculeaz`  ]i
corecteaz` Pascalia lor, bazându-se pe calculele
Pascaliei ortodoxe, calculele proprii fiind valabi-
le doar pentru anumite perioade). De]i Gauss nu
a fost ortodox, el a fost în mod evident impresio-
nat  de  vechimea ]i  ritmicitatea  marelui  indict,
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recunoscându-i limpede valoarea ]tiin\ific`. Din
tabelele pascale, el a extras ecua\ii simple care
pot  fi  în\elese  de  oricine  ]tie  s`  socoteasc`,
chiar ]i  de un copil.  Astfel,  Gauss a prezentat
aspectele  astronomice  complexe  ale  Pascaliei
ortodoxe într-o form` ]tiin\ific` simpl` ]i inteli-
gibil`.  Aceast`  simplitate  ofer`  credibilitate
calendarului bisericesc, motiv pentru care formu-
lele sale sunt incluse ast`zi în textele Pascaliei
ortodoxe.

De-a  lungul  secolelor,  au  existat  adesea
controverse printre marii oameni de ]tiin\` refe-
ritoare la data Pa]tilor, unii dintre ei gre]ind în
ipotezele lor. Un astfel de exemplu este chimis-
tul  rus  Dimitrie  Ivanovici  Mendeleev  (1834-
1907). În 1899, la ini\iativa sa, Societatea Astro-
nomic` Rus` a creat o comisie pentru a reforma
calendarul iulian, care era înc` în uzul civil în
Rusia  \arist`.  Ca  o  condi\ie  prealabil`  pentru
împlinirea cu succes a ac\iunii sale, Mendeleev a
cerut ca durata anului tropic s` fie calculat` mai
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precis. În acest scop, el a cerut sfatul unui astro-
nom american,  Simon Newcomb,  care  avea  o
reputa\ie celebr` în domeniu. Acesta i-a trimis
lui Mendeleev un r`spuns vast asupra problemei,
care cuprindea ca anex` un tabel  cu lungimea
anului  tropic  pentru  diferite  perioade  de  timp,
calculat`  de  însu]i  Newcomb.  Acest  tabel,  ce
demonstreaz` clar c` lungimea anului tropic este
variabil`, este întâlnit în manualele de astrono-
mie. În concluzie, Newcomb ]i-a exprimat prefe-
rin\a  proprie  pentru  sistemul  cronologic  al
calendarului iulian, fapt care l-a determinat pe
Mendeleev s`-]i abandoneze planurile de refor-
mare a calendarului.

Cel mai important aspect în evaluarea unui
calendar este ritmul s`u. Cu cât ritmul s`u este
mai scurt ]i mai matematic, cu atât mai util este
acel  calendar  pentru  calculele  astronomice  ]i
cronologice ]i  invers.  Dac` ritmul lipse]te sau
este  complicat  în  mod  artificial,  atunci  acel
calendar nu este utilizabil în scopuri ecleziastice,
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]tiin\ifice ]i istorice. Din acest punct de vedere,
calendarul  iulian este,  în  mod vizibil,  superior
calendarului gregorian. Ritmul calendarului iuli-
an este foarte scurt ]i simplu: este un ciclu inva-
riabil de trei ani de 365 de zile, urmat de un an
de 366 de zile. Pe de alt` parte, dup` cuvintele
lui  V.  V.  Bolotov,  calendarul  gregorian  este
o ,,adev`rat` tortur` pentru cronologi”.  Regula
aleas` de reformatorii papali de a ,,fixa” echinoc\
iul de prim`var` la 21 martie a însemnat socoti-
rea  fiec`rui  an  centezimal  (ultimul  an  al  unui
secol)  indivizibil  cu  patru  (1700,  1800,  1900,
etc.) ca fiind nebisect. Astfel, în calendarul gre-
gorian,  numai  unul  din  patru  ani  centezimali
consecutivi este an bisect, în timp ce în calenda-
rul  iulian to\i  anii  centezimali  sunt  ani  bisec\i
(acesta fiind motivul pentru care, la aproximativ
128 de ani, între cele dou` calendare mai apare o
zi diferen\`). Acest lucru înseamn` c`, în calen-
darul papal, spre deosebire de calendarul Biseri-
cii  Ortodoxe,  inova\ia  ,,anilor  centezimali
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nebisec\i”  rupe  ritmul  cronologic:  num`rul  de
zile dintr-un secol este diferit, zilele s`pt`mânii
nu  mai  corespund  zilelor  lunii,  etc.  Astfel,  în
timp ce calendarul iulian împline]te ideea esen\
ial` de m`surare a timpului prin p`strarea unei
perioade minime de timp ca ritm al s`u - 4 ani
sau 1461 de zile - calendarul gregorian nu face
acest lucru. Acesta din urm` complic`, la modul
propriu, de o sut` de ori, ritmul calendarului iuli-
an, deoarece perioada sa minim` cuprinde 400
de ani  sau  146.097 zile.  Mai  mult,  calendarul
iulian îndreptat, care se pretinde a fi o îmbun`t`\
ire  a  celui  reformat  de  pap`  în  1582,  se
dovede]te a fi, în realitate, mult inferior chiar ]i
calendarului gregorian: perioada sa minim` este
de 3600 de ani (1.314.872 de zile) ! Prin urmare,
nu este surprinz`tor faptul c`, în scopuri istorice
sau  de  cronologie,  calculele  se  fac  folosind
calendarul iulian, ce sunt apoi transpuse în date
gregoriene.
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Deoarece în natur` nu exist` un principiu
perfect al ciclicit`\ii, precum în calendarul iulian,
astronomia ]i Pascalia gregorian` trebuie s` se
întoarc` la sistemul cronologic iulian din motive
practice.  Totu]i,  când  astronomia  utilizeaz`
modul iulian de calcul al timpului, las` neatins
calendarul bisericesc, în timp ce Pascalia grego-
rian`, când utilizeaz` calendarul iulian, îl distru-
ge, deoarece calendarul gregorian e]ueaz` în a-]i
g`si propriul standard drept criteriu pentru acura-
te\e. Pentru a l`muri acest lucru, ne vom îndrepta
aten\ia  asupra  unor  probleme  cu  care  se  con-
frunt`  ]tiin\a  contemporan`  în  domeniul  cal-
cul`rii  timpului.  Aceste  probleme se  coreleaz`
direct cu dificult`\ile inerente încerc`rii de a crea
un  calendar  ,,precis  astronomic”.  Vom  vedea
dac`  acest  lucru  este  posibil  ]i  vom  ar`ta
cum ]tiin\a contemporan` folose]te sistemul cro-
nologic iulian în cazuri particulare datorit` supe-
riorit`\ii sale fa\` de sistemul gregorian.
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Exist`  dou`  moduri  de  a  m`sura  rota\ia
p`mântului  în  jurul  axei  sale:  ziua  sideral`  ]i
ziua solar`. O zi sideral` este intervalul de timp
necesar pentru ca o stea s` treac` succesiv prin
dreptul  unui  meridian  dat,  în  timmp  ce  ziua
solar` este intervalul de timp necesar pentru ca
soarele s` treac` succesiv prin dreptul unui meri-
dian dat. Ultima difer` de prima prin aceea c`
mi]c`rile  combinate  de  rota\ie  ]i  revolu\ie  a
p`mântului  în  jurul  soarelui  determin` ca ziua
solar` s` difere în lungime, în timp ce pozi\iile
aparent  ,,fixe”  ale  stelelor  determin`  ca  ziua
sideral` s` r`mân` constant`. Astfel, ziua solar`
medie de 24 de ore, existent` în uzul practic, este
o medie a tuturor zilelor solare dintr-un; fa\` de
ziua sideral`, este cu aproximativ patru minute
mai  lung`.  Intervalul  de  timp  între  dou`  cul-
min`ri omonome ? ale unui meridian dat într-un
punct dat de pe bolta cereasc` define]te termenul
de  ,,timp  local”.  Sistemul  general  acceptat  de
m`surare a timpului este timpul solar mediu al
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meridianului care trece prin Greenwich, Anglia
sau timpul universal. Rela\ia dintre acest sistem
de m`surare a timpului  ]i  altele  (timpul  local,
timpul  zonal,  etc.)  este  studiat`  de  o  ]tiin\`
numit`  astronomie  sferic`.  Timpul  lumii  este
determinat  prin  calcularea  timpului  local  ]i
rezultatele observa\iilor astronomice ob\inute în
mai multe observatoare de pretutindeni din lume.
Se  ]tie  c`,  una  dintre  consecin\ele  deplas`rii
polilor este schimbarea continu` a latitudinii ]i
longitudinii punctelor de pe suprafa\a p`mântu-
lui. Acest fenomen creeaz` probleme astronomi-
lor.  Pentru  un  anumit  num`r  de  scopuri  ]tiin\
ifice,  ca  de  exemplu  studiul  neregularit`\ii
mi]c`rii p`mântului ]i elaborarea unei teorii asu-
pra mi]c`rii planetelor ]i sateli\ilor, timpul uni-
versal, bazat pe rota\ia p`mântului în jurul axei
sale nu este practic, deoarece nu reprezint` un
criteriu precis. Acest lucru explic` anumite nere-
gularit`\i (periodice sau acumulate) ale timpului
universal.  Ca  o  consecin\`,  au  fost  introduse
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dou` alte tipuri de m`surare a timpului: timpul
efemeridelor ]i timpul atomic. Pentru a determi-
na  diferen\a  precis`  dintre  variate  sisteme  de
m`surare a timpului este necesar un sistem cro-
nologic  structurat,  ordonat,  iar  singurul  sistem
care corespunde este sistemul iulian. El este baza
tuturor celorlalte sisteme. Rela\ia între aceste sis-
teme diferite este exprimat` prin formule mate-
matice,  în care variabila independent` de baz`
este T - timpul m`surat în sistemul cronologic
iulian.

Diferen\a acumulat` între timpul efemeri-
delor ]i timpul universal este explicat` prin înce-
tinirea  treptat`  a  rota\iei  p`mântului.  Acest
fenomen  a  necesitat  introducerea  no\iunii  de
timp atomic, care este independent de observa\
iile  astronomice ale mi]c`rii  corpurilor  cere]ti.
Rezultatele  investiga\iilor  asupra  duratei  mai
multor ani la diferite observatoare nu coincide
perfect,  de]i ]tiin\a a atins o anumit` precizie.
Astfel c` a fost introdus timpul universal coordo-
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nat în dorin\a de a men\ine armonia între stan-
dardele atomice de pretutindeni.

Este evident c` m`surarea precis` a timpu-
lui, dorit` f`r` succes de pascali]tii gregorieni a
creat  probleme însemnate pentru savan\i,  chiar
atunci când era folosit ca baz` sistemul cronolo-
gic iulian. Când principiile ini\iale ale calendaru-
lui iulian nu sunt folosite, calendarul gregorian
î]i  pierde  din  precizie.  Un  calendar  gregorian
precis nu poate fi alc`tuit pe baza calendarului
iulian. Cu alte cuvinte, un sistem exact potrivit
cu criteriile gregoriene de precizie nu poate fi
alc`tuit pe baza sistemului cronologic iulian.

O alt` problem` în realizarea unor m`sur`-
tori  precise  ale  timpului  [n  mod ]tiin\ific  este
rota\ia variabil` a p`mântului, datorat` faptului
c` viteza de rota\ie a p`mântului în jurul  axei
sale nu este constant`. Pot fi observate trei com-
ponente  ale  acestei  mi]c`ri  variabile:  oscila\ii
periodice,  schimb`ri  permanente  ]i  fluctua\ii
întâmpl`toare. De]i aceste varia\ii nu au o sem-
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nifica\ie practic` pentru via\a cotidian` sau pen-
tru  calendarul  iulian,  importan\a  lor  ]tiin\ific`
este mare. Descoperirea unei mi]c`ri neregulate
a p`mântului a determinat ]tiin\a contemporan`
s` abordeze într-un mod nou m`surarea timpului,
generând mari progrese în domeniul îmbun`\`\
irii aparatelor pentru m`surarea timpului. Astfel
a început un nou capitol în studierea p`mântului.

La începutul anilor ’30 au fost înregistrate
în  am`nunt  oscila\iile  periodice  ale  mi]c`rii
p`mântului, de c`tre oamenii de ]tiin\` Paul ]i
Unk de la Observatorul din Potsdam ]i, de ase-
menea, independent, de N. Stoyko de la Obser-
vatorul  din  Paris.  Rezultatul  acestora  a  fost
determinarea faptului c` durata combinat` a zilei
]i nop\ii variaz` în luni diferite. Iar dac` viteza
de rota\ie a p`mântului în jurul axei sale nu este
constant`,  cum au putut  fixa pascali]tii  grego-
rieni data de 14 Nisan ]i echinoc\iul de prim`-
var` ca date constante ? Nici credincio]ii,  nici
oamenii de ]tiin\` nu ]tiu cum poate fi împlinit
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obiectivul  bulei  papale  care  stabilea  reforma
calendarului gregorian.

{n ceea ce prive]te schimb`rile permanente
ale vitezei de rota\ie a p`mântului [n jurul axei
sale, ]tiin\a a demonstrat c` durata combinat` a
unei  zile  ]i  a  unei  nop\i  a  crescut  în  ultimele
dou` milenii, fapt ce se datoreaz` încetinirii rota\
iei  p`mântului.  Acest  aspect  implic`  faptul  c`
anumite fenomene astronomice care s-au petre-
cut în trecut (de exemplu, eclipse) au avut loc, în
realitate, mai devreme decât la datele calculate
cu ajutorul fizicii  newtoniene clasice. Pentru a
stabili acest lucru trebuie s` corel`m datele din
vechile manuscrise cu datele ob\inute cu ajutorul
fizicii. Calcularea acestor date este foarte com-
plicat`  ]i  greu  de  realizat.  De  exemplu,  pe  o
t`bli\` babilonian` este gravat` afirma\ia: ,,în a
dou`zeci  ]i  ]aptea  zi  a  lunii  Sivan  din  anul
al ]aptelea, ziua s-a transformat în noapte”. Afir-
ma\ia poate fi interpretat` ca o eclips`, iar cineva
poate  verifica  acordul  dintre  aceast`
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înregistrare ]i calculele de fizic` cereasc`. Dup`
realizarea unei analize atente, G. Fotering, astro-
nom englez ]i expert în filologie antic`, a tras
concluzia c`,  în Babilon,  a fost,  într-adev`r,  o
eclips` total` de soare pe 31 iulie 1062 î.Hr. Ast-
fel de solu\ii ]tiin\ifice au nevoie de un sistem
astronomic ]i cronologic cât mai precis,  iar  în
aceste cazuri savan\ii utilizeaz` sistemul crono-
logic iulian. Periodicitatea sa perfect` între ciclul
lunar  ]i  cel  solar  -  ce permite  func\ionarea sa
drept cronometru care m`soar` timpul în fizica
cereasc`  -  este  calitatea  sa  major`,
reprezentând ]i o condi\ie de baz` pentru înde-
plinirea unor astfel de scopuri. Astfel de obiecti-
ve nu pot fi atinse folosind calendarul gregorian.

O alt` problem` ce intervine în calcularea
timpului a fost eviden\iat` de astronomul englez
Edmund Halley (1656- 1742) în anul 1693. El a
comparat pozi\ia contemporan` a lunii cu pozi\
iile recalculate cu ajutorul datelor eclipselor din
vechime. Din calculele sale, astronomul englez a
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tras  concluzia  c`  luna  ]i-a  accelerat  rota\ia  în
jurul p`mântului. Precizia redus` a observa\iilor
din vremea sa nu a permis studierea unor efecte
similare în cazul mi]c`rii soarelui sau a altor pla-
nete. Totu]i, rota\ia aparent cresc`toare a lunii a
fost considerat` real`. În timp au fost realizate
numeroase încerc`ri de a explica acest fenomen.
În 1777,  astronomul ]i  matematicianul francez
Pierre Simon de Laplace (1749-1827) a elaborat
o  teorie  care  considera  accelerarea  aparent`  a
lunii ca pe o consecin\` a schimb`rii continue a
excentricit`\ii orbitei p`mântului.

În afara schimb`rilor periodice ]i perma-
nente men\ionate, au mai fost descoperite modi-
fic`ri  neregulate  ale  vitezei  de  rota\ie  a
p`mântului. Ini\ial s-a studiat viteza de rota\ie a
lunii, Newcomb ]i Brown formulând chiar o teo-
rie cu privire la aceasta, ca ulterior s` se studieze
modific`rile vitezei de rota\ie a planetelor ]i  a
soarelui.  Astronomul olandez Willem de Sitter
(1872-1934) ]i Spencer Jones au stabilit c` aces-
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te  modific`ri  variaz` atât  ca valoare,  cât  ]i  ca
frecven\`. Diferen\ele observate - durata efeme-
ridelor  ]i  alte  modific`ri  -  au  fost  considerate
semnificative. |inând cont de varia\iile existente
[n rota\ia lunii, planetelor ]i soarelui, cei doi au
ajuns la concluzia c` viteza de rota\ie a p`mântu-
lui în jurul axei sale se modific` aleator. Aceste
modific`ri în viteza de rota\ie a p`mântului au
loc la intervale neregulate de timp, cuprinse între
un an ]i mai multe decenii, au diferite amplitu-
dini ]i semne ]i nu urmeaz` un model clar.

Din nefericire, caracterul ]i natura acestor
schimb`ri  întâmpl`toare  în  viteza  de  rota\ie  a
p`mântului au fost pu\in studiate. Nu se ]tie nici
m`car dac` ele au loc [n perioade scurte de timp
sau dac` aceste valori sunt rezultatele efectelor
acumulate timp de mai multe luni sau ani. Se ]tie
cu siguran\` numai faptul c` modific`rile alea-
toare dep`]esc influen\a mareelor asupra vitezei
p`mântului. Asemenea fluctua\ii mari ]i rapide
nu pot fi explicate de evenimente de pe suprafa\a
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p`mântului. Pentru a în\elege aceasta este sufi-
cient s` spunem c` pentru a avea loc o astfel de
modificare în viteza unghiular` a p`mântului ar
trebui s` cad` în zona ecuatorului milioane de
meteori\i,  fiecare  cânt`rind  milioane  de  tone.
Lucru care, evident, nu s-a întâmplat.

Aceste fapte ]tiin\ifice arat` c` ceea ce pas-
cali]tii gregorieni au încercat s` ob\in` (a]a cum
se declar` în Bula papal` ,,Inter Gravissimas”) -
adic` o precizie semnificativ` în m`surarea tim-
pului  -  este  practic  imposibil`.  Un obstacol  ]i
mai serios [n calea [mplinirii dorin\ei latinilor de
a ,,fixa” echinoc\iul  de prim`var` [l  reprezint`
deplasarea  polilor  ]i  mi]carea  continentelor  -
fenomene studiate timp de mai multe secole de
oamenii de ]tiin\`. Exist` o teorie care sus\ine c`
odinioar` polii erau situa\i în zona ecuatorial`.
Aceasta se bazeaz` pe descoperirea r`m`]i\elor
de flor` ]i faun` tropical` în apropierea polilor,
ca ]i de precipita\ii de ghea\` din era paleozoic`
în zona în care azi se afl` ecuatorul. Nu exist`
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date asupra pozi\iei polilor decât pentru ultima
sut` de ani. Aceste date sunt furnizate de Agen\ia
Interna\ional` pentru Deplasarea Polilor ]i sunt
rezultatul  studiilor  [ntreprinse  de  mai  multe
observatoare astronomice, situate la diferite lati-
tudini.

{n ceea ce prive]te pozi\ia polilor [n urm`
cu sute ]i mii de ani, au fost deduse informa\ii
indirect din date paleomagnetice, paleontologice,
paleoclimatice ]i astronomice. Exist` un consens
printre savan\ii contemporani asupra faptului c`
modul [n care se deplaseaz` polii nu va fi cunos-
cut curând. Datele paleomagnetice ]i paleontolo-
gice  sunt  destul  de  imprecise,  iar  observa\iile
astronomice se refer` la o perioad` relativ scurt`
de timp.

Astfel, nu exist` o regularitate în ceea ce
prive]te schimbarea pozi\iei polilor. De]i st` în
natura ]tiin\ei s`-]i perfec\ioneze continuu meto-
dele experimentale ]i s` introduc` noi abord`ri
ale  problemelor,  în  aceast`  privin\`,  ]tiin\a  a

102



ajuns într-un punct mort. Cercet`rile sunt foarte
scumpe, iar cercet`torii nu consider` c` aceast`
problem` ]i solu\ionarea ei sunt demne de str`-
daniile  lor.  Mai  mult,  s-a  dovedit  imposibil`
g`sirea unui sistem stabil de coordonate fa\` de
care s` fie raportat orice fenomen natural de pe
p`mânt. }i aceste lucruri afecteaz` direct deter-
minarea ,,precis`” a echinoc\iului de prim`var`,
pe care ]i-o dore]te Vaticanul.

Problema  deplas`rii  polilor  tere]tri  de-a
lungul timpului este strâns legat` de cea a depla-
s`rii  continentelor  pe  suprafa\a  p`mântului.
Meteorologul  ]i  geofizicianul  german  Alfred
Lothar  Wegener  (1880-1930),  descoperitorul
teoriei derivei continentelor, scrie:

,,În 1911, am examinat datele paleontolo-
gice referitoare la fosta leg`tur` de p`mânt dintre
Brazilia ]i Africa. Aceasta m-a îndemnat s` ana-
lizez cercet`rile geologice ]i paleontologice lega-
te de aceast` chestiune. Dup` examinarea acestor

103



date,  am  fost  convins  de  corectitudinea  ideii
mele”.

Wegener  a  tras  concluzia  c`  Africa  ]i
America de Sud au format odinioar` un singur
continent. Astfel s-a n`scut admirabila ipotez` a
derivei continentelor - ipotez` sus\inut` de datele
]tiin\ifice contemporane. Nu vom insista asupra
acestor  fapte,  ci  doar vom remarca c`,  dintr-o
nou` perspectiv`, încerc`rile pascali]tilor grego-
rieni de a stabili coordonate absolute, relative la
Roma,  pentru  un  calendar  perfect  erau  sortite
e]ecului.

O alt` problem` legat` de studiul mi]c`rii
p`mântului este precesia luni-solar` (a echinoc\
iilor). Acest fenomen a fost descoperit în secolul
II  î.Hr.  de astronomul grec Hiparh din Niceea
(ca. 190 - ca. 120 î.Hr.). Acest fenomen a fost
subiect de specula\ii pentru oamenii de ]tiin\` ai
secolului al XIX-lea, când cercetarea fundamen-
tal` asupra parametrilor precesiei a fost f`cut` pe
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baza lucr`rii astrometrice a astronomului englez
James Bradley (1693-1762).

Problema determin`rii  unei  precesii  luni-
solare permanente este mai degrab` complex`,
deoarece viteza mi]c`rii echinoc\iului de prim`-
var` nu este legat` în nici un fel de natura prece-
siei.  Înc`  odat`,  acest  fenomen  nu  este  legat
direct de problemele sistemului cronologic iuli-
an, dar este important deoarece este echivalent
cu determinarea empiric` a valorii iner\iei, c`reia
îi sunt aplicabile ecua\iile fizicii newtoniene asu-
pra mi]c`rii planetelor. Trebuie s` men\ion`m c`
valorile  precesiei  permanente  calculate  din
observa\iile  contemporane  difer`  de  valorile
derivate din fizica newtonian` ]i pascalia grego-
rian`, diferen\` ce este explicat` prin teoria spe-
cial` a relativit`\ii, care ia în considerare influen\
ele câmpului gravita\ional al soarelui ]i rota\ia
p`mântului.  De  studiul  acestui  fenomen  s-au
ocupat  savan\i  celebri,  precum  Pierre  Simon
Laplace (1749-1827), Friedrich Wilhelm Bessel
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(1784-1846),  Otto  Struve  (1897-1963)  etc.
Lucrarea clasic` a lui Simon Newcomb, publi-
cat` în 1897, este considerat` o concluzionare în
aceast` problem`. Fenomenul a însemnat o pie-
dic` grav` în calea str`daniilor de a alc`tui un
calendar gregorian foarte precis. El arat` avanta-
jele calendarului iulian, bazat pe principii diferi-
te, deoarece precesia permanent` nu are nici o
influen\`  asupra  determin`rii  echinoc\iului  de
prim`var` în acest sistem ]i, deci, nici o influen\
` asupra calendarului iulian însu]i.

La sfâr]itul secolului al XIX-lea, ]tiin\a s-a
confruntat cu dificult`\i de nedep`]it în explica-
rea diferitelor fenomene, deoarece analizele sale
se bazau pe fizica galilean` ]i newtonian`. Al`-
turi de alte descoperiri ]tiin\ifice, un experiment
din  1877 al  cercet`torilor  Albert  Michelson  ]i
Edward Morley a preg`tit formularea teoriei spe-
ciale  a  relativit`\ii  de  c`tre  Albert  Einstein
(1879-1955)  în  1905.  Aceast`  teorie  afirm`
explicit c` viteza luminii este o constant` [n toate
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sistemele de coordonate. În 1915, Einstein a for-
mulat  teoria  general`  a  relativit`\ii,  propunând
ipoteza  revolu\ionar`  conform c`reia  gravita\ia
nu este o for\`, ci un fenomen ce deriv` din neu-
niformitatea continuumului spa\io-temporal, pro-
vocat`  de  distribu\ia  materiei  ]i  energiei
dinl`untrul s`u. Astfel, corpuri precum p`mântul
nu se deplaseaz` pe orbite  circulare din cauza
gravita\iei; dimpotriv`, acestea urmeaz` cea mai
scurt` cale din spa\iul curb, ce este o linie geode-
zic`. De exemplu, suprafa\a p`mântului este pri-
vit`  ca  un  spa\iu  curb  bidimensional,  linia
geodezic` fiind cea mai scurt` distan\` dintre ori-
care dou` puncte, care nu este o linie geometric`.
Pentru  a  [n\elege,  imagina\i-v`  un  avion  care
zboar` deasupra unui deal. De]i el se deplaseaz`
de-a lungul unei linii drepte în spa\iul tridimen-
sional, umbra sa se mi]c` de-a lungul unei tra-
iectorii  ]erpuite  pe  suprafa\a  bidimensional`  a
p`mântului.  Se  creeaz`  într-adev`r  iluzia  c`
avionul nu se mi]c` de-a lungul unei linii drepte.
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Similar, soarele deformeaz` continuumul spa\io-
temporal  ]i,  de]i  p`mântul  se  deplaseaz`  de-a
lungul unei linii drepte în acest continuum cva-
dru-dimensional, nou` ni se pare c` el se mi]c`
pe  o  orbit`  circular`  în  spa\iul  tridimensional.
Teoria relativit`\ii modific` în mod fundamental
no\iunile noastre de spa\iu ]i  timp. Timpul nu
este complet independent de spa\iu, ci cele dou`
sunt  legate  ]i  constituie  un  continuum spa\iu-
timp  cvadru-dimensional.  De  asemenea,  teoria
general` a relativit`\ii afirm` c` lumina se curbe-
az`, ca o consecin\` a existen\ei câmpurilor gra-
vita\ionale.  Cu  alte  cuvinte,  dac`  lumina  care
vine spre p`mânt de la o stea îndep`rtat`, trece
prin apropierea soarelui, va fi curbat` ]i pozi\ia
real` a stelei va fi diferit` de cea v`zut` de obser-
vatorii de pe p`mânt.

Din cauza primului r`zboi mondial, teoria
curb`rii luminii propus` de Einstein nu a putut fi
verificat` în acel moment. Teoria sa a fost vali-
dat` abia în 1919 când o expedi\ie englez` în
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vestul Africii, observând o eclips`, a confirmat
faptul  c`  lumina  deviaz`  potrivit  teoriei  sale.
Aceast`  confirmare  a  unei  teorii  germane  de
c`tre savan\ii englezi a fost privit` ca o impor-
tant` dovad` de reconciliere între cele dou` \`ri
dup`  r`zboi,  dar  a  produs  confuzie  [n  lumea
astronomilor ]i a descurajat încerc`rile acestora
de  a  realiza  o  descriere  precis`  a  universului,
inclusiv de a g`si criteriul preciziei pentru pasca-
lia gregorian`. O alt` presupunere a teoriei gene-
rale a relativit`\ii este aceea c` timpul încetine]te
în puncte apropiate de astfel de corpuri masive
precum p`mântul.  Fenomenul  este  explicat  de
rela\ia care exist` între energia ]i frecven\a lumi-
nii. Când lumina se îndep`rteaz` de câmpul gra-
vita\ional  al  p`mântului,  pierde  energie  ]i
frecven\a  ei  se  reduce.  Aceast`  presupunere  a
fost verificat` în 1962 cu ajutorul a dou` ceasuri
foarte precise a]ezate în vârful ]i la baza unui
turn foarte înalt. Cu ajutorul unui sistem foarte
precis  ce  folosea  semnalele  sateli\ilor,  s-a

109



demonstrat c` diferen\a dintre cele dou` ceasuri
localizate  la  altitudini  diferite  devenea  foarte
mare.  Dac`  cineva  ar  fi  ignorat  presupunerile
teoriei  generale  a  relativit`\ii,  calcularea  pozi\
iilor ar fi generat o diferen\` de zeci de mile, o
eroare semnificativ` pentru standardele conside-
rate  precise  ale  calendarului  gregorian.  Prin
urmare,  teoria  relativit`\ii  a  pus  cap`t  ideii  de
pozi\ie absolut` în spa\iu ]i a anulat no\iunea de
timp absolut. Spa\iul ]i timpul sunt considerate
ast`zi cantit`\i dinamice ]i nu numai c` influen\
eaz`, dar sunt ]i influen\ate de toate fenomenele
care au loc în univers.  Descoperirile ]tiin\ifice
demonstreaz` în prezent c` nu poate fi elaborat`
o metod` de calcul a timpului care s` exclud`
deplasarea echinoc\iului de prim`var` (condi\ie
cerut` în bula papal` din 1582). În ultimele dece-
nii, un nou concept despre timp ]i spa\iu a deter-
minat modificarea radical` a percep\iei noastre a
universului.  Vechea  idee  a  unui  univers  fun-
damental neschimb`tor care a existat dintotdeau-
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na ]i va continua s` existe a fost complet înlocu-
it`  de  no\iunea  unui  univers  dinamic,  aflat  în
expansiune,  care  probabil  c`  a  ap`rut  într-un
anumit moment din trecut ]i î]i va încheia exis-
ten\a  într-un  moment  nedeterminat  din  viitor.
Aceast` viziune nu contrazice Sfânta Scriptur`,
ci,  mai  degrab`  este  în  acord  cu  ea.  Stephen
Hawking ]i colegul s`u fizician Roger Penrose
au demonstrat c` teoria general` a relativit`\ii a
lui Einstein presupune c` via\a universului are un
început, ca ]i un sfâr]it.

În  încercarea  de  a  împlini  dolean\a
din  ,,Inter  Gravissimas”,  pascali]tii  gregorieni
trebuie s` ia în considerare toate aceste descope-
riri  ]tiin\ifice.  Am  ar`tat  c`,  în  multe  cazuri,
fenomenele legate de calcularea timpului nu pot
fi explicate ]i exprimate prin formule matemati-
ce.  A]a cum am remarcat,  unele  dintre  aceste
fenomene nu pot fi nici m`car bine studiate. În
dorin\a de a ob\ine o precizie astronomic`, devi-
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ne evident faptul c` criteriul exprimat în bul` nu
poate fi realizat.

Cu  toate  acestea,  descoperirile  ]tiin\ifice
men\ionate mai sus nu neag` înv`\`tura Bisericii
Ortodoxe  referitoare  la  problema  calendarului.
Din contr`, ]tiin\a utilizeaz` sistemul cronologic
iulian ca instrument de baz`. {n schimb, deseori,
Biserica Romano-Catolic` se g`se]te într-o pozi\
ie  foarte  dificil`.  Câteodat`,  ea  se  vede  con-
strâns` s` recunoasc` anumite descoperiri ]tiin\
ifice, a]a cum a f`cut în 1951 când a declarat ofi-
cial c` teoria ,,Big Bang”-ului universului este în
acord cu Scriptura. Totu]i, în majoritatea cazuri-
lor, ca în cele în care au fost implica\i Galileo
Galilei  ]i  Nicolaus  Copernic,  antagonismul
papismului  fa\`  de  adev`rata  ]tiin\`  continu`,
chiar ]i în zilele noastre. Ca nu cumva aceast`
concluzie  s`  par`  nefundamentat`,  s`  lu`m în
considerare  urm`toarele  cuvinte  ale  lui  Haw-
king: ,,În 1981, interesul meu cu privire la origi-
nea  ]i  soarta  universului  a  crescut  [n  urma
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particip`rii mele la o conferin\` de cosmologie
organizat`  de  iezui\i  la  Vatican.  Biserica
Catolic`  a  f`cut  o  mare  gre]eal`  în  cazul  lui
Galilei, când a decis într-o problem` de ]tiin\`,
declarând c` soarele se rote]te în jurul p`mântu-
lui (negând astfel viziunea ]tiin\ific` a lui Galilei
care era compatibil` cu dogma ortodox`). Azi,
dup` mai multe secole, ea a hot`rât s` invite un
num`r de savan\i care s` o sf`tuiasc` în proble-
me de cosmologie (dar nu în modul în care Gali-
lei a fost obligat s` o fac`). La finalul conferin\
ei, participan\ii au fost r`spl`ti\i cu o audien\` la
pap`  ...  Am  fost  bucuros  c`  nu  cuno]team
subiectul  discu\iei  care  avusese  loc...  c`ci  nu
aveam nici cea mai mic` dorin\` de a împ`rt`]i
soarta lui Galilei ... !”

Astfel, vedem c` ]tiin\a prive]te problema
calendarului  într-un  mod cu  totul  diferit  decât
pascali]tii gregorieni, datele nefiind considerate
absolute,  ci  dinamice.  Este  evident  c`  dorin\a
pascali]tilor gregorieni de a perfec\iona calenda-

113



rul iulian prin îndep`rtarea diferen\ei iluzorii de
11 minute ]i 14 secunde nu este justificat` în nici
un fel. Ne-am permis s` folosim cuvântul ,,iluzo-
rie”, deoarece diferen\a nu este o cantitate con-
stant`,  ci  variabil`.  }i  ne  justific`m  aceast`
evaluare prin explica\iile oferite mai sus. Nu mai
exist` nici un cercet`tor serios care s` sus\in` c`
diferen\a dintre anul iulian ]i cel tropical ,,abso-
lut” are o valoare constant`. Nu ]tim dac` ar fi
posibil de realizat scopul enun\at în bula papal`:
dezvoltarea unei metode ]i a unor reguli care s`
fixeze echinoc\iul de prim`var` ]i ,,a paispreze-
cea lun`”. În zilele noastre, termenul ,,echinoc\iu
de  prim`var`”  a  dep`]it  hotarele  Imperiului
Roman ]i este alegoric sau figurativ; nu este ,,de
prim`var`” pentru puncte diferite de pe p`mânt.
A r`mas ,,de prim`var`” în duh, nu în timp ]i
spa\iu, a]a cum ]i-ar fi dorit papi]tii. Astfel c`
este momentul cel mai potrivit pentru pascali]tii
gregorieni s` recunoasc` faptul c` ,,infailibilul” a
gre]it.
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De asemenea, este timpul potrivit s` atra-
gem aten\ia oamenilor de ]tiin\` spre înv`\`tura
Bisericii Ortodoxe. Le vom dovedi c` descoperi-
rile  lor  ]tiin\ifice  referitoare la  calendar  cores-
pund  cu  înv`\`tura  Bisericii.  Ei  trebuie  s`  se
întoarc`  la  aceast`  comoar`
duhovniceasc` ]i ]tiin\ific` uitat`. Pentru a deve-
ni demni ucenici ai astronomilor evanghelici, ei
trebuie s` recunoasc`, dup` exemplul ieromona-
hului  Serafim  de  la  Platina  (1934-1982),
c` ,,Ortodoxia este religia viitorului”.  Oamenii
de ]tiin\` contemporani pot stabili cu succes ade-
v`rurile  ]tiin\ifice;  lucrul  de care  ei  au nevoie
acum este unul foarte simplu: ei trebuie s` îl sl`-
veasc` pe Ziditorul Însu]i, f`r` fric` de nici un
om.
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Capitolul VIII
Interdic\ii canonice de schimbare a calendarului

Bisericii

Nu trece hotarele vechi, care le-au pus p`rin\ii t`i ...
La urechea celui f`r` de minte nimic nu zice, ca nu cumva s`
r@z` 
de cuvintele tale cele [n\elepte (Pildele lui Solomon 22, 28; 23,
9-10)

{n  primii  ani  dup`  [ntemeierea  Bisericii
Ortodoxe,  c@nd  canonul  Sfintei  Scripturi  []i
a]tepta completarea/des`v@r]irea prin includerea
definitiv`  a  C`r\ilor  Noului  Testament,  Sf@nta
Tradi\ie,  [n  forma  dispozi\iilor/indica\iilor
orale ]i practice, c`l`uzea evlavia celor care cre-
deau  [n  Iisus  Hristos.  Astfel,  Sf@nta  Tradi\ie
cuprindea acele lucruri pe care M@ntuitorul Hris-
tos ]i Sfin\ii S`i Apostoli le-au spus ]i f`cut, care
nu au fost  ulterior  consemnate [n  Noul  Testa-
ment, dar, cu toate acestea, erau deja acceptate ]i
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p`strate de con]tiin\a Bisericii [n aceea]i m`sur`
cu regulile  bine stabilite  ale credin\ei  cre]tine.
Aceste tradi\ii orale s-au cristalizat/au c`p`tat o
form`  definitiv`  treptat  [n  manuscrise  care  au
ap`rut dup` perioada apostolic` ]i includ docu-
mente precum A]ez`mintele Sfin\ilor Apostoli,
articolele  de credin\`  ]i  actele  (sau) canoanele
Sfintelor Sinoade Ecumenice – ca ]i pe cele ale
Sinoadelor locale, a c`ror autoritate este recunos-
cut` de al ]aselea Sinod Ecumenic -, ]i scrierile
Sfin\ilor  P`rin\i  ]i  ale  {nv`\`torilor/Dasc`lilor
Bisericii11.  Noul  Testament  [nsu]i  m`rturise]te
despre  recunoa]terea  ]i  respectarea  obligatorie
de c`tre cre]tini a Sfintei Tradi\ii: ,,Drept aceea,
fra\ilor, sta\i, ]i \ine\i predaniile care v-a\i [nv`\
at,  ori  prin  cuv@nt,  ori  prin  epistolia
noastr`”12; ,,Acum v` rog, fra\ilor, s` v` aminti\i
de mine [n toate lucrurile ]i s` \ine\i hot`r@rile
a]a  cum  vi  le-am  [ncredin\at”13;  ,,O  Timotee,
11 Koev, ,,Catehism ortodox”, pag. 21-22.
12 II Tesaloniceni 2, 15.
13 I Corinteni 11, 2 – la mine nu se potrive]te deloc; e tradus de mine.
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lucrul cel [ncredin\at \ie p`ze]te-l, dep`rt@ndu-te
de glasurile de]arte, cele spurcate, ]i de vorbele
cele potrivnice ale ]tiin\ei celei cu nume minci-
nos”14.

Cu toate acestea, pe m`sur` ce a trecut tim-
pul, ]i mai ales dup` [ncetarea marilor prigoane
p`g@ne,  au  ap`rut  ne[n\elegeri  ]i  erezii  printre
cre]tini,  odat`  cu  sc`derea  dragostei  lor  unul
pentru cel`lalt; [n\elegerea/armonia ecleziastic` a
devenit o raritate/un lucru rar. S-au ivit diferen\e
[n interpretarea Sfintei Scripturi ca ]i dispute cu
privire  la  via\a  ]i  practica  liturgic`  general`  a
Bisericii.  Nevoia  rezolv`rii  acestor  probleme
necesita convocarea unor organe sinodale care s`
manifeste/aplice autoritatea suprem` [n conduce-
rea Bisericii15.  Acestea/astfel au fost  Sinoadele
Ecumenice, al c`ror scop era de ,,drept [ndrep-

14 I Timotei 6, 20.
15 Conducerea suprem` a Bisericii Ortodoxe nu este de tip monarhic, ci sinodal, ea
neapar\in@nd niciunui  ierarh,  ci  Sinoadelor  Ecumenice.  Aceste  sinoade  au  urmat
modelul/exemplul Sinodului Apostolic, condus de {nsu]i Sf@ntul Duh. Prin urmare,
infailibilitatea [n probleme de credin\` nu apar\ine nici unui individ aparte, ci [ntregii
Biserici ac\ion@nd [n deplin`tatea ei la Sinoadele Ecumenice.
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t@nd Cuv@ntul adev`rului”/de a ,,[ndrepta drept
cuv@ntul adev`rului”, adic` de a interpreta corect
Sf@nta Scriptur` (de]i f`r` a ad`uga nimic nou).
Sinoadele Ecumenice aveau aceast` competen\`/
pricepere  deoarece  ele  lucrau  sub  c`l`uzirea
direct` a Sf@ntului Duh. Prin inspira\ia Lui – ace-
ea]i inspira\ie d`ruit` autorilor scrierilor sfinte –,
acestea au putut s` apere credin\a apostolic` prin
identificarea/stabilirea  ]i  explicarea  [nv`\`turii
ortodoxe adev`rate a lui Hristos ]i prin codifica-
rea/stabilirea/formularea  liniilor  c`l`uzitoare
dup` care aceste [nv`\`turi s` fie aplicate pasto-
ral [n via\a credincio]ilor. Prin urmare, hot`r@rile
Sinoadelor Ecumenice completeaz` indispensa-
bil/[n mod vital dogmele Sfintei Scripturi, [n ace-
la]i mod [n care practica [mpline]te/completeaz`
teoria ]i, [n consecin\`, sfintele canoane ]i Sf@nta
Scriptur` sunt deopotriv` de respectate ]i ascul-
tate [n Biserica Ortodox`.

Acest lucru este l`murit/limpezit cu priso-
sin\`,  a]a cum am ar`tat  anterior,  de faptul c`
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Sinoadele Ecumenice ]i-au pecetluit deciziile cu
cuvintele/declara\ia Scripturii: ,,s-au p`rut Sf@n-
tului Duh ]i nou`”16. Aceast` afirma\ie surprinde
esen\a autorit`\ii sinodale [n Biserica Ortodox`:
unitatea/unirea cu Dumnezeu este exprimat` de
unitatea/unirea credincio]ilor [ntre ei. To\i parti-
cipan\ii la sinoade au trebuit s` fie [ntr-un acord
deplin asupra tuturor problemelor pentru ca deci-
ziile lor s` exprime adev`rul unei credin\e unice;
dac` numai un singur participant nu era de acord
cu o hot`r@re stabilit`, atunci aceast` decizie era
invalidat`17.  Principiul  sinodal  al  Ortodoxiei
difer`  deci  semnificativ  de  conceptul  regulii
majorit`\ii, adic` unde votul majorit`\ii are auto-
ritate. Aceast` unanimitate sau acord absolut cu
Sf@nta Scriptur` confer` autoritatea suprem` ]i
sf@nt` deciziilor Sinoadelor. De aceea, o [nc`lca-
re  a  sfintelor  canoane  [nseamn`  o  [nc`lcare  a

16 Faptele Apostolilor 15, 28.
17 O pild` a acestei idei este Conciliul de la Ferrara-Floren\a, care a e]uat pe deplin
deoarece  un  reprezentant  al  Bisericilor  R`s`ritene,  Sf@ntul  Marcu  al  Efesului,  a
refuzat s` semneze deciziile sale.
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unit`\ii Bisericii, o respingere a autorit`\ii dum-
nezeie]te-inspirat`  a  Sinoadelor  Ecumenice,  ]i,
de aici, [n cele din urm`, o blasfemie [mpotriva
Sf@ntului Duh, iar acesta este un p`cat de neier-
tat18.

Una  dintre  problemele/chestiunile  majore
care au gr`bit convocarea primului Sinod Ecu-
menic,  [n  anul  325,  a  fost  diferen\a  dintre
cre]tinii din Asia Mic` ]i cei din Roma [n ce pri-
ve]te comemorarea/s`rb`torirea liturgic` a {nvie-
rii  lui  Hristos.  Primii  pr`znuiau  [ntotdeauna
Pa]tele  la  14  Nisan,  adic`  [mpreun` cu  iudeii
(quartodecimanism), [n timp ce ultimii s`rb`to-
reau S`rb`toarea s`rb`torilor [n prima duminic`
de dup` luna plin` care urma dup` echinoc\iul de
prim`var`. Ca o consecin\` a acestei diferen\e,
Postul Mare al celui de-al doilea grup coincidea
cu pr`znuirea pascal` a primului. Deci, pentru a
preveni orice consecin\e nedorite pe care aseme-
nea dezacorduri liturgice le-ar putea determina/
18 Potrivit Luca 12, 10.
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atrage dup` sine ]i,  mai mult,  pentru a separa
complet  s`rb`torirea  cre]tin`  a  Pa]telui  de
Pa]tele evreiesc, a]a cum cer/presupun/necesit`/
impun  poruncile  evanghelice,  Sinodul  de  la
Niceea a hot`r@t ca Praznicul {nvieri lui Hristos
trebuie s` fie s`rb`torit pretutindeni/universal [n
aceea]i zi, ]i anume [n prima duminic` de dup`
luna  plin`  de  dup`  echinoc\iul  de  prim`var`.
Aceasta a fost, deci, originea ciclului pascal al
Marelui  Indict,  care  determin`/stabile]te  data
pascal` pentru fiecare an.

Ajung@nd la aceast` decizie, Sfin\ii P`rin\i
de la Niceea s-au supus cu smerenie celui de-
al ]aptelea canon apostolic: ,,Un episcop, preot
sau diacon care pr`znuie]te sf@nta zi a {nvierii
[nainte de echinoc\iul de prim`var`, [mpreun` cu
evreii,  s` fie depus” ( ăDac  vreun Episcop, ori

şPresbiter,  ori  Diacon,  sfânta zi  a Pa tilor mai-
ă ănainte de prim v reasca Isimerie cu Iudeii o va

ă ş ă ăs vâr i, s  se cateriseasc ). Sinoadele ulterioare
vor confirma pe Primul Sinod de la Niceea ca pe
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deplin  apostolic  ]i  patristic  [n  hot`r@rile  sale.
Prin urmare, primul canon al Sinodului din Anti-
ohia din Encaeniis afirm` cu t`rie:

To\i  cei  ce  [ndr`znesc  s`  desfiin\eze
hot`r@rea marelui ]i Sf@ntului Sinod [ntrunit [n
Niceea [n prezen\a evlaviosului ]i de Dumnezeu
prea iubitorului [mp`rat Constantin,  [n privin\a
sfintei  s`rb`tori  a  m@ntuitoarelor  Pa]ti,  s`  fie
excomunica\i ]i lep`da\i din Biseric`, dac` vor
st`rui a se [mpotrivi din poft` de ceart` [mpotri-
va celor bine hot`r@te, ]i acestea s` fie zise pen-
tru  laici.  Iar  dac`  vreunul  dintre  proesto]ii
Bisericii,  episcop  ori  presbiter  ori  diacon,  va
[ndr`zni dup` hot`r@rea aceasta, s` se osebeasc`
spre z`p`cirea popoarelor ]i spre tulburarea bise-
ricilor  ]i  s`  serbeze  Pa]tile  cu  evreii;  Sf@ntul
Sinod a judecat ca acela s` fie str`in de Biseric`
de acum [nainte ca unul ce ]i-a [ngr`m`dit p`cate
nu numai sie]i, ci s-a f`cut multora pricin` de
stric`ciune ]i de z`p`cire ]i nu numai pe ace]tia
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[i  caterise]te  din  slujb`,  ci  ]i  pe  cei  ce  vor
[ndr`zni  s`  se  [mp`rt`]easc`  cu  ace]tia  dup`
caterisire. Iar cei caterisi\i s` se lipseasc` ]i de
cinstea exterioar`, de care i-a f`cut p`rta]i sf@n-
tul canon ]i preo\ia lui Dumnezeu.

{n mod similar, al doilea canon de la Sino-
dul Ecumenic al VI-lea stabile]te:

De asemenea, s-a p`rut bine acestui Sf@nt
Sinod ca cele 85 de canoane, primite ]i validate/
[nt`rite de Sfin\ii ]i Ferici\ii P`rin\i de dinaintea
noastr` ]i [nm@nate nou` [n numele Sfin\ilor ]i
Sl`vi\ilor  Apostoli  trebuie  s`  r`m@n` de acum
[nainte  neclintite  ]i  ferme  pentru  t`m`duirea
sufletelor ]i vindecarea confuziilor/tulbur`rilor ...
Dar, de asemenea, noi ne punem pecetea pe toate
celelalte  sfinte  canoane  stabilite/proclamate  de
Sfin\ii ]i Ferici\ii P`rin\i, adic` de cei 318 Purt`-
tori de Dumnezeu P`rin\i aduna\i la Niceea ..., ]i
al`turi de ei pe cei din Antiohia din Siria ... }i
nim`nui nu i se permite s` [ncalce sau s` nu \in`
seama  de canoanele mai sus-zise sau s` prime-
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asc` altele al`turi de acestea, presupus stabilite
de unii care au [ncercat s` fac` trafic cu adev`rul
(po\i s` cau\i [n cartea cu canoane o traducere
mai reu]it`).

{n  interpretarea  acestui  canon  de  c`tre
monahul Ioan Zonaras (secolul al XII-lea), citim:

Sinodul  actual  ...  ratific`  ]i  confirm`  ...
canoanele sfin\ilor apostoli, socotite 85 [n total,
despre care spune c` P`rin\ii de dinainte le-au
acceptat ]i confirmat ...  Continu` ]i adaug` c`
nimeni nu are permisiunea sau niciun drept de
nici  un  fel  de  a  modifica  sau  refuza  s`  recu-
noasc` ]i s` accepte oricare dintre canoanele mai
sus men\ionate, sau s` accepte, [n locul acestora,
altele care, [n mod fals, au fost numite canoane.
Mai mult, dac` cineva [ndr`zne]te s` modifice
sau  s`  t`inuiasc`/ascund`  vreunul  din  aceste
canoane, el va primi pedeapsa dat` de canonul
pe care el [l modific` sau t`inuie]te. Adic`, cu
alte cuvinte, dac` respectivul canon cuprinde sau
stabile]te excomunicarea sau depunerea/caterisi-
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rea sau anatematisirea, cel care [l modific` sau
t`inuie]te va primi aceste pedepse, pentru a pl`ti
jignirea pl`tind pedeapsa fixat` chiar de canonul
pe care el l-a [nc`lcat.

Anatematisirea ([n limba greac` [nseamn`
jur`m@nt sau blestem) este cea mai grav` pede-
aps` ecleziastic`. Ea este dat`/stabilit` de tribu-
nalele Bisericii anumitor persoane – de exemplu
eretici, schismatici ]i care tulbur` r@nduiala ecle-
ziastic`,  cu  scopul  de  a  p`stra/ap`ra  sfintele
canoane  [n  viitor.  Scopul  (thrust)  general
al  ,,anatemei”  exprim`  o  excomunicare  de  la
Dumnezeu ]i predarea p`c`tosului nepoc`it mor\
ii  duhovnice]ti19 ]i  blestemului,  dup` cuvintele
M@ntuitorului: ,,duce\i-v` de la mine, blestema\
ilor  [n  focul  cel  ve]nic,  care  este  g`tit
diavolului ]i [ngerilor lui”20. {nfrico]`toarea ana-
tem` a Bisericii Ortodoxe, care se abate asupra

19 Potrivit Romani 9, 3: ,,C` a] fi poftit eu [nsumi a fi anatema de la Hristos pentru
fra\ii  mei,  rudele  mele  dup`  trup”;  I  Corinteni  16,  22:  ,,Cela  ce  nu  iube]te  pre
Domnul nostru Iisus Hristos, s` fie anatema: Maran-ata”.
20 Matei 25, 41.
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tuturor aposta\ilor  de la  cre]tin`tatea ortodox`,
este proclamat` anual [n Sinodiconul praznicului
Biruin\ei  Ortodoxiei  (\inut`  [n  prima duminic`
din  Postul  Mare),  (care  este)  comemorarea/
pomenirea biruin\ei universale a Bisericii asupra/
[mpotriva du]manilor ei:

Prin urmare, a]a precum noi binecuv@nt`m
]i l`ud`m pe cei care ascult` de dumnezeiasca
revela\ie ]i []i supun voin\a ei, tot a]a [i separ`m/
t`iem ]i  [i  d`m anatemei  pe cei  care  se  opun
acestui adev`r, dac` ei nu s-au poc`it, [n timp ce
Domnul a a]teptat [ntoarcerea ]i poc`in\a lor; ]i
f`c@nd/proced@nd astfel noi urm`m Sf@nta Tradi\
ie  a  vechii  Biserici,  \in@nd/respect@nd  cu  t`rie
tradi\iile ei.

Pe baza canoanelor citate mai sus, colec\ia/
culegerea  canonic`  Syntagma  din  secolul  al
XIV-lea ofer` informa\ii am`nun\ite despre pas-
calie. Din aceast` colec\ie, putem stabili/ob\ine
patru reguli fundamentale, fiind necesar` [mpli-
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nirea a toate patru pentru ca Pa]tele s` fie pr`z-
nuit canonic:

1. Pa]tele trebuie pr`znuit  dup` echinoc\iul de
prim`var`;
2. Pa]tele trebuie pr`znuit dup` prima lun` plin`
care urmeaz`/are loc dup` echinoc\iul de prim`-
var`;
3.  Pa]tele  trebuie  pr`znuit  [n  prima  duminic`
dup` aceast` lun` plin`;
4. Pa]tele nu trebuie s` coincid` cu Pa]tele evre-
iesc, care determin` pr`znuirea lui.

{n decursul unui singur secol, [ntre 1888-
1988, romano-catolicii au [nc`lcat aceste reguli
pascale esen\iale de 23 de ori: de patru ori au
s`rb`torit  Pa]tele  [mpreun`/odat`  cu  evreii,  [n
timp ce de 19 ori, [ntr-nu mod absolut neru]inat,
au pr`znuit Pa]tele [naintea/mai devreme dec@t
evreii. De exemplu, [n anul 1921, Pa]tele evre-
iesc a fost pe 10 aprilie, [n timp ce Pa]tele apu-
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sean a fost s`rb`torit pe 11 martie, adic` cu o
lun` [ntreag` mai devreme, [ntr-o [nc`lcare fla-
grant`  a  succesiunii  evenimentelor  expuse  [n
Sf@nta Evanghelie.

Excomunicarea afirmat` neechivoc a celor
care [ncalc` canoanele care r@nduiesc pr`znuirea
Pa]telui i-a silit pe sus\intorii occidentalizatori ai
calendarului gregorian s` n`scoceasc` calendarul
,,nou  iulian”,  alc`tuit  ca  un  compromis  [ntre
calendarul papal ]i calendarul Bisericii. Dar, [n
realitate, calendarul ,,nou iulian/iulian [ndreptat”
nu este nimic altceva dec@t o tentativ` grosolan`/
nepref`cut`  a  moderni]tilor  care  g@ndesc
papist`]e]te (latin-minded) de a realiza o tranzi\
ie nedureroas` de la calendarul Bisericii la calen-
darul gregorian. Adep\ii s`i [ncearc` s` mu]ama-
lizeze  obiec\iile  critice  prin  explica\ii
diversioniste, precum aceea c` calendarul iulian
[ndreptat va corespunde cu cel gregorian numai
p@n` [n anul 2800 (ca ]i cum acest lucru ar fi o
simpl` coinciden\`), moment din care o diferen\`

129



de o zi va separa cele dou` calendare; cu toate
acestea, [n mod convenabil, ei uit` s` men\ione-
ze  c`  [n  anul  2900,  cele  dou`  calendare  vor
corespunde  din  nou  pe  deplin.  A]a  cum  am
explicat anterior, [n discu\ia noastr` despre esen\
a calendarului Bisericii, orice [ncercare/tentativ`
de  a  crea  un  nou  calendar  ecleziastic  pentru
Biserica Ortodox` este sortit e]ecului, calendarul
iulian [ndreptat fiind [n mod aparte un caz abisal
in point. Inovatorii moderni]ti de la ,,Congresul
pan-ortodox” din 1923 au [n\eles prea bine c`,
dac` ar introduce calendarul papal pentru s`rb`-
torirea praznicelor Bisericii cu dat` variabil`, ei
ar c`dea, f`r` discu\ie/indiscutabil, sub anatema
explicit`  a  sfintelor  canoane.  Pentru  a  evita  o
asemenea posibilitate, ei ,,au ticluit/urzit” com-
promisul lor artificial ]i nepotrivit/incompatibil/
deplasat:  calendarul  iulian  [ndreptat  (a  se  citi
gregorian) va fi folosit pentru ciclul fix al Mine-
iului, [n timp ce Pascalia ortodox` tradi\ional` va
fi men\inut`/p`strat` pentru ciclul s`rb`torilor cu
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dat` variabil`. Aceast` monstruozitate calenda-
ristic` conduce la un haos cumplit/de ne[nchipuit
[n ritmul vie\ii Bisericii: reduce sau desfiin\eaz`
Postul Sfin\ilor Apostoli; [nl`tur` folosirea com-
plementar`  a c`r\ilor  liturgice;  ,,invalideaz`” o
mare parte din Evanghelia Sf@ntului Marcu, cu
privire  la  leg`tura  dintre  s`rb`torile  cu  dat`
fix` ]i variabil`; etc. Caracterul distructiv al nou-
lui calendar este evident de la sine [ntr-un mod
cople]itor.

F`r` a insista (belaboring) asupra punctu-
lui, orice inova\ie distruge armonia ordinii ecle-
ziastice ]i [l plaseaz` pe autorul ei sub anatema
canonic`. Fiind Sf@nta noastr` Mam`, Biserica
Ortodox` poart` de grij` cu iubire fiilor ei, ad`-
postindu-i/ferindu-i de pericolele ereziei,  schis-
mei,  inova\iei  etc.,  prin  stabilirea/legiferarea
sfintelor canoane care ap`r` integritatea credin\ei
dumnezeie]ti. Aceste canoane [mpr`]tie mireas-
ma unanimit`\ii,  parfumatul consensus Patrum,
ca ]i cum Sfin\ii P`rin\i le-au pronun\at (canoa-
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nele)  cu o singur` voce.  Este  datoria  ierarhiei
Bisericii  de  a  [ntrupa/da  via\`  acestui  consens
patristic [ntr-o for\` vie [n lume; astfel, un epi-
scop ortodox jur` la hirotonie, [n a treia M`rturi-
sire de credin\`:

...  F`g`duiesc  s`  respect  canoanele  Sfin\
ilor Apostoli, ale celor }apte Sinoade Ecumeni-
ce, ]i ale evlavioaselor Sinoade Locale, tradi\iile
Bisericii ]i hot`r@rile, poruncile ]i regulile Sfin\
ilor  P`rin\i.  }i  toate  lucrurile  pe  care  ei  le-au
acceptat,  eu  le  accept,  de  asemenea;  ]i  toate
lucrurile pe care ei le-au respins, eu le resping de
asemenea. F`g`duiesc ... s` nu n`scocesc nici un
lucru care este contrar credin\ei cre]tine ortodo-
xe universale a R`s`ritului, [n toate zilele vie\ii
mele. ... Dac` [ncalc oricare dintre f`g`duin\ele
de mai sus sau m` opun poruncilor dumnezeie]ti
...,   voi fi  imediat ]i  pe de-a [ntregul lipsit  de
darurile cere]ti d`ruite mie de Sf@ntul Duh prin
taina preo\iei.
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Respectarea canoanelor apostolice ]i sino-
dale este absolut obligatorie pentru to\i cre]tinii;
nu este permis`/[ng`duit` nici o abatere/deviere
de la sfintele canoane, pentru c` [nc`lcarea lor, [n
realitate,  reprezint` o [nc`lcare  a [nse]i  Sfintei
Tradi\ii.

Din  aceast`  perspectiv`,  calendarul  nou
iulian sau iulian [ndreptat care este [n realitate
acela]i cu calendarul gregorian este [ntr-un deza-
cord deplin ]i v`dit cu Sf@nta Tradi\ie. Exist` o
multitudine de interdic\ii canonice care ilustreaz`
acest lucru. De exemplu, canonul 37 al Sinodului
de la Laodiceea afirm`: 

Înc`lcarea canoanelor reprezint` înc`lcarea
unit`\ii Bisericii, respingerea autorit`\ii Sinoade-
lor Ecumenice pecetluit` de harul Sfântului Duh,
deci o blasfemie împotriva Sfântului Duh. Starea
neechivoc` de excomunicare a celor care încalc`
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canoanele Bisericii referitoare la data pr`znuirii
Sfintelor  Pa]ti  I-au  silit  pe  ideologii  reformei
gregoriene s` n`scoceasc` calendarul nou iulian
ca  pe  un  compromis  între  calendarul  papal  ]i
calendarul bisericesc. Dar, în realitate, calendarul
nou iulian nu este decât o încercare artificial` a
moderni]tilor cu înclina\ii catolice de a realiza o
tranzi\ie nedureroas` de la calendarul Bisericii la
cel gregorian. Sus\in`torii s`i încearc` s` înde-
p`rteze  obiec\iile  prin  explica\ia  diversiune  c`
cele dou` calendare vor corespunde doar pân` în
anul 2800, când o diferen\` de o zi va separa cele
dou` calendare. Cu toate acestea, ei uit` s` men\
ioneze c` cele dou` calendare vor coincide din
nou deplin din 2900.

Inovatorii moderni]ti de la congresul pan-
ortodox din 1923 din Constantinopol au în\eles
foarte bine c` dac` introduceau sistemul gregori-
an de calcul pentru s`rb`torile cu dat` mobil`,
c`deau în mod explicit sub  anatema canoanelor
Bisericii. Pentru a evita acest lucru, ei au imagi-
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nat  compromisul  lor  artificial  ]i  nepotrivit:
calendarul nou iulian (ce poate fi numit la fel de
bine  ]i  gregorian)  va  fi  folosit  pentru  ciclul
neschimb`tor al Mineiului, în timp ce Pascalia
ortodox`  tradi\ional`  va  fi  men\inut`  pentru
ciclul s`rb`torilor cu dat` schimb`toare. Aceast`
monstruzitate calendaristic` conduce la apari\ia
unui haos în ritmul vie\ii  Bisericii:  reduce sau
anuleaz` complet postul Sfin\ilor Apostoli (anul
2002 spre exemplu Pa]tele cade în 22 aprilie/5
mai, iar praznicul Sfin\ilor Apostoli cade sâm-
b`t`  în  s`pt`mâna  dintre  Pogorârea  Sfântului
Duh ]i Duminica tuturor sfin\ilor, ce este ziua de
l`sata secului pentru postul Sfin\ilor Apostoli –
cei pe nou din România au ales s` introduc` un
post de trei zile în s`pt`mâna de har\i de dup`
Cincizecime); suprim` folosirea complementar`
a c`r\ilor de cult (de men\ionat Tipicul ]i am`-
nuntele  referitoare  la  diferite  praznice  din
Minei ]i ciclul s`rb`torilor cu dat` mobil`; com-
promisul  calendaristic  încalc`  rânduieli
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biserice]ti înf`\i]ate în Tipic referitoare la s`rb`-
torile cu dat` fix`); ,,invalideaz`” o mare parte
din Evanghelia Sfântului Marcu, fapt determinat
de  rela\ia  dintre  s`rb`torile  cu  dat`  fix`  ]i
mobil`.

Prin dezoganizarea leg`turii mistice dintre
trecutul istoric ]i prezentul liturgic, ortodoc]ii de
stil nou încalc` nu numai cerin\ele canonice, ci
î]i bat joc ]i de ordinea-rânduiala dumnezeieasc`
a evenimentelor din via\a Bisericii. Astfel, potri-
vit noului mod de calcul, Mântuitorul S-a n`scut
prematur cu 13 zile mai devreme – belittlement
blasfemiatoare a firii Sale dumnezeie]ti.

Calendarul  nou  iulian  a  f`cut  mai  mult
decât a deplasa s`rb`torile fixe cu 13 zile. El a
laid waste validit`\ii istorice a ciclului s`rb`tori-
lor în ansamblu. Vaticanul a pretins c` anuleaz`
diferen\a  de  11  minute  ]i  14  secunde  dintre
calendarul iulian ]i anul tropic ]i a f`cut acest
lucru  prin  introducerea  unor  ,,ani  centezimali
comuni”, cei nedivizibili cu 400 (ex. 1700, 1800,
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1900).  Din acest  motiv,  reformatorii  papali  au
pretins c` aproximativ la 128 de ani calendarul
iulian r`mâne în urm` cu 24 de ore fa\` de calen-
darul gregorian. Chiar dac` calculele gregoriene
ar fi corecte (s` nu uit`m c` lungimea anului tro-
pic variaz` aleatoriu), diferen\a dintre anul calen-
darului iulian ]i anul tropic trebuia calculat` ca
crescând` în decursul secolelor. Lucrul este evi-
dent în cazul reformatorilor nou iulieni care în
mod brutal auîndep`rtat ,,eroare cumulativ`” de
13 zile din calendarul bisericesc. Dac` congresul
pan-ortodox ar fi  aplicat în\elept ]i consecvent
principiile reformei sale, s`rb`torile introduse în
ciclul liturgic al Bisericii în secolul al XIX-lea ar
fi trebuit potrivite doar cu 12 zile, cele din seco-
lul al XVIII-lea doar cu 11 zile etc. Dac` ,,preci-
zia” ar fi fost adev`rata preocupare, atunci numai
s`rb`torile din secolul XX ar fi trebuit deplasate
cu 13 zile, deoarece aceasta este diferen\a acu-
mulat` în timp în intervalul dintre primul Sinod
Ecumenic ]i secolul XX.
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De exemplu, Sfântul Serafim de Sarov s-a
mutat la cele ve]nice luni, 2 ianuarie 1833. Potri-
vit calendarului nou iulian, acea zi de luni a fost
14 ianuarie 1833. Deci, pentru a fi consecven\i,
noii calendari]ti ar fi trebuit s` îl pr`znuiasc` pe
Sfântul  Serafim  de  Sarov  pe  14  ianuarie  stil
nou ]i nu pe 2 ianuarie stil nou, c`ci ziua de 2
ianuarie stil nou a fost o miercuri, ce corespunde
datei de 21 decembrie 1822 stil vechi, adic` cu
12 zile înainte de mutarea la cele ve]nice a sfân-
tului. De asemenea, Sfântul Ioan Damaschin ]i
Sfânta  Mare Mucenic` Varvara au murit  pe 4
decembrie stil vechi, el în 749, ea în 306. Dac`
noii  calendari]ti  ar  fi  vrut  s`  fie  consecven\i
dorin\ei lor de ,,precizie” în cronologia eclezias-
tic`, ei ar pr`znuit pe Sfântul Ioan pe 8 decem-
brie stil nou ]i pe Sfânta Varvara pe 5 decembrie
în loc de a-I pr`znui în mod ilogic pe amândoi pe
4 decembrie stil nou. O problem` ]i mai compli-
cat` ]i mai challenging pentru reformatorii ,,nou
iulieni” implic` datele de pomenire a persoanelor
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din  Vechiul  Testament.  Când  exact  trebuie
pomenit Sfântul Ilie Tesviteanul sau ceilal\i pro-
oroci ? L`s`m astfel de întreb`ri pe seama iubi-
torilor de pointless endeavors.

Din secolul al IV-lea pân` în secolul XX,
diferen\a dintre calendarul gregorian ]i cel iulian
a crescut de la o zi la 13. Prin analogie, în seco-
lele care îl  preced pe al  IV-lea, ar fi  necesar`
introducerea unei  corec\ii  ,,negative”,  deoarece
echinoc\iul de prim`var` s-ar fi deplasat înapoi
potrivit cu calendarul iulian. Astfel, de exemplu,
cei  de  stil  nou  ar  trebui  s`  nu  pr`znuiasc`
Na]terea Domnului pe 25 decembrie, ci pe 23
decembrie,  aceasta  reprezentând  o  corec\ie  de
dou` zile înapoi, deoarece 25 decembrie potrivit
cu calendarul vechi, în perioada primului secol
ar  corespunde  datei  de  23  decembrie  potrivit
noului calendar.

Aplicarea retroactiv` a calendarului pentru
secolele de dinaintea introducerii sale se nume]te
,,adjustment proleptic`”. Dac` ,,precizia astrono-
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mic`” este o asemenea preocupare major` în cro-
nologia ecleziastic`, a]a cum pretind reformato-
rii  gregorieni ]i  nou iulieni,  de ce nu exist` o
preocupare asem`n`toare pentru ,,precizia isto-
ric`” ?

Dac` reformatorii nou iulieni ar fi fost con-
secven\i  în  str`daniile  lor  pentru  exactitudine
cronologic`, ar fi fost necesar s` alc`tuiasc` un
nou Minei, în care datele tradi\ionale ale prazni-
celor biserice]ti s` nu mai aib` nici o leg`tur` cu
cele din Mineiul actual. Reforma realizat` de ei
nu a rezolvat problema ,,preciziei” cronologice,
scopul urm`rit de ace]tia. Aceast` deplasare cu
13 zile distruge (wreaks havoc) cronologia orto-
dox` tradi\ional`, deoarece datele din calendarul
nou iulian nu corespund realit`\ii evenimentelor
istorice, nici dup` calendarul Bisericii, nici dup`
calendarul  gregorian.  Astfel  este  evident  ade-
v`ratul  scop al  calendarului  nou  iulian:  acesta
este un cal troian liturgic, ce ascunde în pântece-
le sale for\ele distrug`toare ale ecumenismului.

140



Cei de stil nou folosesc calendarul nou iuli-
an pentru s`rb`torile cu dat` fix` ]i pe cel vechi
pentru s`rb`torile cu dat` schimb`toare. Se poate
spune c` calendarul nou iulian nu poate îndeplini
complet  nevoile  cronologiei  ecleziastice  dac`
folose]te Pascalia veche. De asemenea, putem s`
tragem concluzia c` cei de stil nou în\eleg mai
pu\in ]i au mai pu\in respect pentru nuan\ele cal-
cul`rii  timpului,  deoarece în cel mai simplu ]i
artificial mod ei au complicat v`t`m`tor ]i inutil
calculele  cronologice  prin  folosirea  for\at`  a
dou` calendare complet diferite în slujbele religi-
oase, f`r` o justificare evanghelic` sau ]tiin\ific`
real`. Nic`ieri nu poate fi întâlnit` o asemenea
discrepan\`, folosirea simultan` în acela]i scop a
dou` calendare incompatibile.

Tipicul ofer` suficiente sfaturi ]i explica\ii
pentru  cazul  în  care  o s`rb`toare cu dat`  fix`
coincide cu una cu dat` mobil`.

Arhiepiscopul Inochentie de Pekin remar-
ca: ,,Calendarul Bisericii ac\ioneaz` ca o ancor`
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puternic`, ap`rându-i pe ortodoc]i de a fi com-
plet absorbi\i de lumea necredincio]ilor ]i apare
ca  un  semn  unic,  sub  care  fiii  Ortodoxiei  se
unesc”. În mâinile moderni]tilor, reforma calen-
darului  s-a  dovedit  a  fi  arma  distrug`toare  a
cuceririi ecumeniste. Calendarul nou iulian este
produsul, copilul calendarului gregorian.

Idealul P`rin\ilor niceeni era armonizarea
ciclului lunar cu cel solar cât mai precis cu putin\
`, pentru a împlini cerin\ele canonice. Acest tip
de precizie este total diferit de ceea ce au urm`rit
reformatorii gregorieni. Spre deosebire de Sfin\ii
P`rin\i, ultimii au stabilit ca scop al lor alc`tuirea
unui calendar ,,precis astronomic”, a]a cum se
afirm` în bula papal` ,,Inter gravissimas”. Con-
ceptul de precizie astronomic` este pe de-a între-
gul relativ ]I foarte nesigur. ]tiin\a contemporan`
admite  c`  alc`tuirea  unui  calendar  care  s`  fie
precis astronomic ]i s` m`soare timpul conven\
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ional, precum calendarul gregorian este nereali-
zabil/utopic.

Pius al V-lea a fost urmat de Grigorie al
XIII-lea, care era de p`rere c` decretul din 1563,
emis de Conciliul din Trent, nu fusese îndeplinit.
Pentru a duce la cap`t aceast` sarcin`, a luat asu-
pra lui reforma calendarului.

Cu câ\iva ani mai înainte, el construise la
Vatican Galeria della Carte Geografiche. Aceas-
ta era echipat` cu h`r\i ]i dispozitive meteorolo-
gice.  Mai  târziu,  Grigorie  l-a  ajutat  pe
astronomul  Ignazio  Danti  (1536-1586)  s`  fac`
rost de instrumente astronomice. Acesta a insta-
lat un gnomon care const` dintr-o gaur` f`cut` în
acoperi] care arunc` o imagine a soarelui pe o
scal` a]ezat` de-a lungul meridianului. Cu aceas-
ta,  Grigorie  putea  s`  se  conving`  ]i  s`  îi
conving` pe al\ii c` echinoc\iile c`deau la alte
date decât cele gre]ite ale calendarului.
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La scurt timp dup` ce a devenit pap`, Gri-
gorie  a  prezentat  o  propunere.  Aceasta  a  fost
scris` de Aluise Baldasar Lilio (1510-1576), ce
era cunoscut ]i  sub numele de Aloysius Lilius
sau  Luigi  Lilio  Ghiraldi,  fizician  ]i  astronom
n`scut la Ciro, în Calabria ]i care locuia la Vero-
na.  Propunerea  a  fost  prezentat`  de fratele  lui
Lilio, Antonio, la rândul s`u fizician, iar Grigo-
rie  a  cerut  episcopului  de  Sora,  din  Calabria,
Tommaso Gigli, s` o ia în considerare. Tomma-
so a consultat câ\iva exper\i; majoritatea erau de
acord cu aceast` propunere, cu toate c` unii au
propus câteva modific`ri, iar al\ii au fost de p`re-
re c` este prea complicat.

În acest punct, în anul 1575, exper\ii s-au
prezentat la pap` pre\uind propunerea lui Lilio ]i
ridiculizând-o pe a rivalului s`u, Carlo Giovanni.
Ei i-au cerut lui Grigorie s` reformeze calendarul
pe baza propunerilor lui Lilio. S-ar p`rea c` în
acest an, dac` nu cumva mai devreme, Grigorie
a cerut întrunirea unei comisii, condus` de Gigli,
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pentru a-i da sfaturi în privin\a reformei calenda-
rului.  Din  comisie  f`ceau  parte,  printre  al\ii,
Antonio  Lilio  ]i  Christoper  Schlüssel  (1537-
1612), cunoscut ]i sub numele de Clavius, astro-
nom  iezuit  care  lucra  pe  atunci  la  Collegio
Romano,  o  universitate  dinRoma.  Comisia  a
dezb`tut chestiunea timp de câ\iva ani, dar mem-
brii s`i nu s-au putut decide pe care anume s` o
aleag` din numeroasele propuneri aflate la dis-
pozi\ie.

Pân`  la  urm`,  în  jurul  anului  1577,
pre]edintele comisiei a fost înlocuit de Gugliel-
mo Sileto (1514-1585), cardinal,  savant ]i fost
pretendent  la  postul  de  pap`.  Sileto  a  convins
comisia s` ajung` la o în\elegere ]i s` recomande
propunerile lui Lilio. Un rezumat sau un com-
pendiu al propunerilor lui Lilio a fost preg`tit de
Pedro Chacon (1526-1581), membru al comisiei,
iar în 1587, Grigorie a trimis câte un exemplar
de 20 de pagini,  sub forma unei  c`r\i  tip`rite,
tuturor prin\ilor lumii romane, pentru a fi luat în
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discu\ie  de  c`tre  matematicienii  de  la  cur\ile
acestora. Se pare c` manuscrisul original al lui
Lilio s-a pierdut, dar din copiile existente se poa-
te observa c` propunerile lui erau asem`n`toare
cu cele ale lui Sacrobosco, scrise cu 350 de ani
înainte, dar nu se ]tie dac` Lilio a avut cuno]tin\
` de ele. Lilio a murit în 1576 f`r` a realiza c`
ideea sa va fi acceptat`, stând la baza reformei
calendarului bisericesc în Biserica Catolic`.

Ecourile  acestui  compendiu  nu  au  fost
întru totul favorabile, cea mai mare parte a criti-
cilor fiind centrat` pe noile formule pentru calcu-
larea datei Pa]tilor; unii le-au g`sit neinteligibile.
Cu  toate  acestea  comisia  voia  s`  gr`beasc`
lucrurile  mai  ales  datorit`  vârstei  înaintate  a
papei (80 de ani). În 1580, prin grija papei, a fost
întocmit un raport care con\inea majoritatea pro-
punerilor lui Lilio. Printre membrii comisiei se
num`rau: cardinalul Guglielmo Sileto - pre]edin-
te,  episcopul  Vicenzo  Lauri  de  Mondovi,
Seraphinus  Olivarius  Rotae  Auditor  Gallus  -
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expert în legisla\ia ecleziastic`, Pedro Chacon -
savant ]i istoric, autor al compendiului ]i cei doi
astronomi, Christopher Clavius ]i Ignazio Danti.

Papa a acceptat raportul, iar pe data de 24
februarie 1582 a semnat o bul` papal`, redactat`
de Pedro Chacon, prin care acesta urma s` fie
pus  în  practic`.  Bula  papal`,  care  începea  cu
cuvintele ,,Inter gravissimas”, prin care a devenit
cunoscut`, a fost afi]at` pe u]a catedralei Sfântul
Petru din Roma pe 1 martie, fiind trimise copii
tuturor prin\ilor catolici. În realitate, trecerea la
noul calendar a avut loc în anul urm`tor, pe 4
octombrie. Dup` mai bune de 350 de ani de pro-
puneri ]i tergivers`ri, reforma a fost îndeplinit`.
Grigorie a b`tut o medalie pentru a comemora
acest eveniment.
 În discu\iile comisiei,  fuseser` mul\i  care
afirmau  c`  propunerile  lui  Lilio  erau,  pân`  la
urm`, dificil de urmat, dep`]ind priceperea unui
preot de \ar` de a calcula singur data pa]telui.
Pentru a remedia acest lucru, Antonio Giglio a
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întocmit  în  1585  o  c`rticic`  explicativ`.  Din
nefericire,  Grigorie  a  murit  în  scurt  timp,  iar
explica\iile nu au fost niciodat` publicate. El a
fost urmat de Papa Sixtus al V-lea, apoi în 1590,
de o succesiune rapid` de papi - Urban al VII-
lea,  Grigorie  al  IV-lea,  Inocen\iu  al  IX-lea  ]i
Clement al VIII-lea.

Bula papal` a continuat s` genereze con-
troverse ]i critici, iar papa l-a delegat pe Clavius
s` publice replici.  Pân` la urm`, în calitate de
unic supravie\uitor al comisiei ini\iale, Clavius a
fost  îns`rcinat  cu  redactarea  explica\iei  finale.
Aceasta a fost publicat` în 1603 - un studiu com-
plet al reformei lui Grigorie, intitulat Explicato
Romani Calendariia Gregorio XIII P.M. restituti.
A fost republicat` în 1612.

Bula a fost tradus` în mai multe limbi ]i
trimis`  mai  multor  Biserici.  \`rile  catolice  au
reac\ionat favorabil, ajustând calendarele lor în
1582 sau 1583, îns` \`rile protestante au stat deo-
parte. Motivul real era faptul c` nu voiau s` pri-
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measc` instruc\iuni de la papa, lucru de în\eles
dac` ne gândim la rolul jucat de Grigorie al XIII-
lea în masacrarea protestan\ilor francezi, hughe-
no\ii,  în  noaptea  Sfântului  Bartolomeu.  Unele
din aceste \`ri au acceptat reforma abia în secolul
XX,  iar  Bisericile  Ortodoxe  înc`  s`rb`toresc
pa]tele dup` canonul iulian.

Totu]i  comer\ul  ]i  rela\iile  diplomatice
între \`rile Europei deveniser` dificle din cauza
oper`rii cu dou` calendare ]i, la îndemnul filozo-
fului Leibniz, majoritatea \`rilor s-au aliniat în
1700. Cu toate acestea, câteva au rezistat printre
care Anglia ]i coloniile ei ]i Bisericile Ortodoxe.

Prima  plângere  adus`  calendarului  iulian
nu era faptul c` acesta devia de la anotimpuri ]i
c` echinoc\iul vernal avea loc din ce în ce mai
devreme  înainte  de  21  martie,  ci  calcularea
gre]it` a datei Pa]telui. Clavius nu dispunea de
m`sur`toarea modern` a perioadei sinodice sau
de anul  tropical  pentru a-l  ajuta s` stabileasc`
noul calendar; nu beneficia nici m`car de obser-
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va\iile f`cute cu telescopul, cu toate c` astrono-
mia se apropia de punctul de cre]tere exploziv`
care va începe în secolul al XVII-lea.

Cu pu\in timp înainte de 1560, Petrus Pita-
tus propusese ca trei ani bisec\i - din calendarul
iulian - s` fie omi]i la fiecare 400 de ani. Strate-
gia  propus`  de  Lilio  pentru  aducerea  anului
calendaristic în linie cu mai scurtul an astrono-
mic consta în mutarea câtorva zile suplimentare.
Astfel, el a propus ca anii bisec\i s` aib` loc în
continuare, tot la patru ani, în afar` de acei ani,
divizibili cu 100, dar nu ]i cu 400, care vor fi ani
obi]nui\i (1600 - an bisect, 1700, 1800, 1900 -
ani obi]nui\i, 2000 - an bisect).

În cadrul discu\iei, au fost exprimate unele
puncte de vedere privitoare la data exact` la care
ar  trebui  s`  cad`  echinoc\iul  de  prim`var`.  O
pledoarie special` a fost f`cut` pentru data de 21
martie (data tradi\ional` la care a c`zut în anul
325  d.Hr.,  în  timpul  Sinodului  de  la  Niceea),
care a fost adoptat`. Cum echinoc\iul c`dea în
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acea perioad` pe 11 martie, era necesar` omite-
rea  a  10  zile  din  calendar.  Prin  urmare,  bula
papal` a hot`rât c` ziua de 4 octombrie a anului
1582  va  fi  urmat`  imediat  de  15  octombrie.
Aceste zile au fost alese pentru a fi omise pentru
c`  în  aceast`  perioad`  nu  se  \ineau  s`rb`tori
importante.

Dup` 1582, odat` cu progresul metodelor
folosite de astronomie, s-a descoperit valori mai
precise ale lungimii anului tropical mediu, stabi-
lindu-se c` lungimea anului se afla într-o u]oar`
descre]tere. Aceasta însemna c` lungimea anului
gregorian era mult mai pu\in apropiat` de realita-
te  decât  credea Lilio,  iar  nepotrivirea urma s`
creasc` odat` cu trecerea timpului.

De aceea, au fost f`cute diferite alte propu-
neri de suprimare ]i a altor ani bisec\i pentru a
face potrivirea ]i mai exact`. Astronomul fran-
cez Delambre a propus, în secolul al XVIII-lea
ca  anii  care  sunt  multipli  cu  3600  s`  fie  ani
obi]nui\i,  iar  John  Herschel  a  sugerat  ca  anii
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divizibili cu 4000 s` fie ani obi]nui\i. Bisericile
Oretodoxe au hot`rât în 1923 ca anii centuriali s`
fie bisec\i numai dac`, când sunt împ`r\i\i la 9 au
rest 2 sau 6. Calendarul gregorian se poate extra-
pola în trecut, putând fi atribuite date zilelor de
dinainte de 1582, numite date proleptice.

Regatul Unit al Marii Britanii ]i coloniile
sale, inclusiv cele americane au trecut la calen-
darul  gregorian  în  septembrie  1752,  în  timpul
domniei regelui George al II-lea: ziua de mier-
curi 2 septembrie fiind urmat` de joi 14 septem-
brie, cele 11 zile dintre aceste date neexistând în
acel an.

A mai  existat  o  încercare  timpurie  de  a
introduce  noul  calendar  în  1584,  în  timpul
domniei reginei Elisabeta I. Când a primit bula
papal`, ea a încredin\at-o unui astrolog ]i astro-
nom, confidentul reginei, dr. Dee (1527-1608).
El  a  studiat  bula,  propunând modificarea unor
detalii, sf`tuind-o pe regin` s` accepte schimba-
rea. Propunerea sa a ajuns în Camera Lorzilor,
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dar  Arhiepiscopul  de  Canterbury  ]i  episcopii
protestan\i  s-au  opus  categoric  nedorind  s`
accepte o propunere venit` din partea papei. Cu
toate tergivers`rile englezilor care au durat mai
bine de 150 de ani, ulterior, calendarul gregorian
a fost dus în cele patru col\uri ale lumii tocmai
de ace]tia.

Argumentul  folosit  de  adep\ii  reformei  a
fost  în  primul  rând  precizia  calendarului
iulian.  ]i  totu]i  P`rin\ii  ]tiau  c`  acesta  nu era
foarte precis. Ei nu au c`utat o precizie astrono-
mic` deosebit` nu acesta a fost scopul urm`rit.
Spune c` datele Pa]telui c`deau la date nepotri-
vite ce înseamn` nepotrivite ? Data echinoc\iului
nu are o importan\` deosebit` pentru calculartea
datei  Pa]telui  -  are  rolul  de  a  determina  ca
Pa]tele s` nu aib` loc de dou` ori  într-un an.
Important pentru data Pa]telui este data lunii pli-
ne, iar luna are o mi]care foarte regulat` în jurul
p`mântului care nu are nevoie de ajustare.
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Calendarul  iulian  avea  câteva  defecte.
Num`rul mediu de zile al unui an era de 365,25,
în timp ce lungimea real` a anului tropical era de
aproximativ  365,24219  zile  solare  medii.
Aceast` discrepan\` înseamn` c` anumite eveni-
mente  anuale,  cum  ar  fi  echinoc\iul  de
prim`var`, c`deau din ce în ce mai devreme în
anul  calendaristic.  Mai  mult  decât  atât,  data
Pa]telui c`dea din ce în ce mai târziu în func\ie
de anotimpuri.

Faptul c` anul nu avea exact 365,25 de zile
era cunoscut  de mult` vreme astronomilor din
Alexandria ]i cu siguran\` lui Sosigene. Pentru
Biserica din Evul Mediu era mult mai grav faptul
c`  datele  Pa]telui  începuser`  s`  cad`  în  zile
nepotrivite.  De  aici  a  ap`rut  imboldul  întregii
mi]c`ri de reform`. Deriva echinoc\iului vernal
avea în sine, o importan\` relativ minor`.

E]uând în a aprecia/în\elege acest princi-
piu, în secolul al XVI-lea, papalitatea a conside-
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rat necesar s` ,,corecteze” discrepan\a/diferen\a
astronomic` dintre calendarul bisericesc ]i anul
solar. Calculând c` calendarul iulian este cu 11
minute ]i 14 secunde în urma anului solar (calcul
contrazis  de  m`sur`torile  moderne)  în  1582,
papa Grigorie al XIII-lea a corectat eroarea. În
realitate, reforma papal` modific` complet sen-
sul ]i scopul calendarului bisericesc. 

155


