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Dedic aceast  carte – cu bucurie sfânt  i mul umire aleas  – 
so iei mele Domnica i fiicelor noastre dragi Laura i Irina.  
  
 Numai cu binecuvântarea lui Dumnezeu i cu 
în elegerea, ajutorul i sprijinul neîntrerupt al familiei mele i 
al bunilor enoria i vienezi am reu it s  slujesc de doisprezece 
ani, pe cât mi-a stat în putin , cu voca ie pe Hristos-Domnul, 
Arhiereul Cel ve nic i Comunitatea Românilor Ortodoc i din 
Austria. 
  
 Binecuvânta i i ferici i s  fie to i cei ce lucreaz  cu 
dragoste, d ruire i bucurie la altarul sfânt al propriei familii, 
slujind lui Dumnezeu i oamenilor. 
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BINECUVÂNTARE 
 
 

 Austria, în general, i Viena, în mod deosebit, au avut, de 
secole, un rol semnificativ în cadrul conexiunilor europene ale 
istoriei poporului român. Leg turile dintre români i austrieci s-au 
concretizat, în acest context, în variate forme de expresie. 
 Tineri români au studiat în vestita Universitate vienez  
începând înc  de pe la finele secolului al XlV-lea, iar num rul 
acelora dintre c rturarii neamului nostru care s-au ad pat, în anii 
tinere ii, din tezaural cet ii culturale din inima Europei a sporit 
mult în secolele XVII - XX, între ei reg sindu-se corifeii colii 
Ardelene, Ioan Molnar Piuariu, Gheorghe Laz r, Eugen Hacman, 
Ion Slavici, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, George Enescu, 
Lucian Blaga, Filaret Barbu i mul i al ii. 
 La Viena au ajuns i se p streaz  pân  ast zi în marile 
muzee, arhive i biblioteci, însemnate m rturii ale str lucitei 
culturi i ale artei biserice ti de pe meleagurile române ti, precum 
sunt piesele tezaurului cre tin din secolul X d. H., descoperit în 
Banat, la Sânnicolau Mare, dou  icoane din secolul al XV-lea 
reprezentând una pe Sfin ii Apostoli Petru i Pavel, în fr easc  
îmbr i are întru Hristos, i cealalt  Martiriul Sfântului Apostol 
Andrei, cel ce a fost încre tin torul str mo ilor no tri de acum 
dou  mii de ani, un Tetraevanghel scris în 1502 din porunca 
Dreptcredinciosului Voievod tefan cel Mare i Sfânt, un Apostol 
împodobit cu m iastre miniaturi în 1610 de c tre renumitul 
mitropolit Anastasie Crimca, precum i înc  multe alte manuscrise 
i documente de excep ional  însemn tate pentru istoria 

poporului român. 
 În ultimele cinci veacuri mari personalit i ale istoriei i 
Bisericii române ti au ajuns la Viena, unde au cerut sprijin i 
drepturi religioase i na ionale pentru români: domnitorii Petru 

chiopu i Mihai Viteazu, Sfântul Mucenic Oprea Micl u  din 
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S li tea Sibiului, Sfin ii Preo i transilv neni Ioan din Gale  i 
Moise M cinic din Sibiel, iar mai târziu Horea din Albac, Tudor 
Vladimirescu, domnitorul Alexandra Ioan Cuza i al ii. 
 Din anul 1683 str juie te la Viena crucea în l at  de 
domnitorul erban Cantacuzino al rii Române ti, care a avut 
merite deosebite în despresurarea capitalei austriece din cle tele 
marelui asediu otoman, moment crucial al istoriei europene la care 
au fost, de asemenea, p rta i domnitorul Gheorghe Duca al 
Moldovei i principele Mihail Apaffi al Transilvaniei. 
 În vizita Noastr  la Viena din 19 iunie - 1 iulie 1987 am 
s vâr it slujba de sfin ire a capelei ce ad poste te acest important 
însemn al prezen ei i sprijinului românesc, cât i un pelerinaj de 
suflet, cu rug ciuni, la cimitirele unde se afl  solda i români care 
î i dorm somnul de veci în p mântul Austriei. 
 Importante leg turi a avut cu Viena marele mitropolit 
Andrei aguna care, dup  îndelungate st ruin e, a reu it s  ob in , 
în 1864, de la împ ratul Franz Josef, recunoa terea din nou, dup  
mai bine de un veac i jum tate, a Mitropoliei Ortodoxe Române ti 
a Transilvaniei. La Viena s-au mai remarcat, prin pregnante 
prezen e, i al i ierarhi i slujitori ai Bisericii Noastre: Silvestru 
Morariu Andrievici, Vladimir Repta, Nectarie Cotlarciuc, Visarion 
Puiu, Nichifor Crainic, Nicolae Mladin i al ii. 
 O pagin  de suflet în istoria dialogului ecumenic, privitoare 
la rela iile ortodoxe române i catolice austriece, o reprezint  
leg turile fr e ti dintre Patriarhul Justinian i Cardinalul König, 
cardinal care a pus bazele Funda iei PRO ORIENTE, ca principal 
cadru de exprimare i aprofundare a acestor rela ii. Aceast  
tradi ie am continuat-o i am îmbog it-o i Noi prin vizitele f cute 
în Austria în anii 1968 i 1987, prin conferin a ce am sus inut-o la 
Viena, în anul 1979, la invita ia Funda iei Pro Oriente i prin 
acordarea titlului de „doctor honoris causa” Cardinalului Dr. 
Cristoph Schönborn, actualul Arhiepiscop al Vienei. 
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 Parohia Ortodox  Român  din Viena, slujit  cu voca ie 
sfânt  de P rintele Nicolae Dura, este o punte vie între Biserica 
noastr  de acas  i Bisericile catolice i evanghelice din Austria. 
 Aceast  comunitate ortodox  din Viena a reu it, dup  un 
veac de str danii, cu binecuvântarea lui Dumnezeu i cu sprijinul 
binevoitor al multor fii i prieteni ai Bisericii noastre, s - i 
cl deasc  un sfânt loca  propriu de rug ciune i pream rire a lui 
Dumnezeu. Aceast  trecere de la condi iile de provizorat la 
împlinirea acestei vechi n zuin e ne umple sufletul de sfânt  i 
binecuvântat  lumin  a bucuriei. 
 Întru aceste în l toare gânduri i sim minte 
binecuvânt m cu dragoste p rinteasc  pe to i ctitorii i 
binef c torii acestei sfinte biserici, precum i pe cititorii acestor 
frumoase i pilduitoare pagini de istorie ortodox  româneasc  în 
Austria. 

 

 
 

Arhiepiscop al Bucure tilor 
Mitropolit al Munteniei i Dobrogei 

Loc iitor al Cezareii Capadociei i 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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CUVÂNT  ÎNAINTE 
 

 “Fost-a om trimis de la Dumnezeu” (Ioan 1, 6). 
  
  Istoria popoarelor sau a grupurilor umane, mai mari sau 
mai mici, este f cut  de oamenii în i i care alc tuiesc popoarele 
sau grupurile respective. Faptele deosebite care marcheaz  
destinul unei comunit i au întotdeauna la originea lor oameni 
deosebi i, „predestina i”, sau trimi i de Dumnezeu, care prin for a 
lor spiritual  pun în mi care energiile pozitive ale maselor, 
angajându-le pentru împlinirea unor idealuri înalte puse în slujba 
comunit ii respective i a umanit ii în general. O comunitate 
uman  f r  îndrum tori i conduc tori pe m sur  î i risipe te 
for ele i se pierde în anonimat. Ea nu realizeaz  nimic vrednic de 
istorie. O astfel de comunitate nu intr  nici în „memoria” 
(pomenirea) lui Dumnezeu. Mai cu seam  dac  este vorba de o 
comunitate religioas , chemat  prin îns i natura sa, s  se 
autodep easc , punându-se în slujba binelui ob tesc. De aceea 
Biserica se roag  la fiecare Sfânt  Liturghie ca Dumnezeu s  
pomeneasc  întru Împ r ia Sa „pe ctitorii si binef c torii acestei 
sfinte biserici ca i pe al i ctitori i binef c tori...” A fi ctitorul 
(chiar colectiv) al unei biserici sau al unei institu ii de folos 
ob tesc, a te pune cu tot sufletul în slujba unui ideal care te 
dep e te pe tine ca persoan  pentru a servi binelui ob tesc, chiar 
peste veacuri, înseamn  a intra cu adev rat în istorie i în 
amintirea (pomenirea) ve nic  a lui Dumnezeu. 
 Ispita cea mai mare a diavolului este aceea de a-l face pe om 
s  se gândeasc  numai la el i la interesele lui personale, cel mult 
familiale i s  uite c  fiecare este chemat de Dumnezeu la o via  
comunitar  în slujba c reia trebuie s  se pun  cu tot sufletul, c ci 
altfel nu se poate realiza ca persoan  dup  chipul Persoanelor 
divine, ci va r mâne la nivelul de individ egoist, ve nic neîmplinit 
i nemul umit. „Mai fericit este a da decât a lua” (F. Ap. 20, 35), a 

zis Mântuitorul. Când te pui în slujba unui ideal m re , inima i se 
umple de bucurie, sim i o împlinire chiar dac  pentru realizarea lui 
trebuie s  suferi mult. C ci nici un lucru trainic nu s-a f cut 
vreodat  f r  jertf , f r  suferin .  
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 E adev rat, de asemenea, c  se întâmpl  adeseori ca într-o 
comunitate s  existe oameni gata s  jertfeasc  pentru binele 
ob tesc, dar s  lipseasc  totu i omul trimis de Dumnezeu care s  
mobilizeze for ele celorlal i i s  le pun  în slujba unui ideal precis. 
A a s-a întâmplat i la Viena unde credincio ii români pierzând 
biserica construit  împreun  cu grecii au tânjit mai bine de un 
secol dup  o biseric  a lor proprie. De i au avut în fruntea lor 
preo i vrednici, unii distin i profesori de Teologie, totu i nici unul 
nu s-a încumetat s  porneasc  o ac iune de asemenea anvergur , 
mul umindu-se cu starea de provizorat mo tenit : slujirea într-o 
capel  închiriat . Aceast  lips  de îndr zneal , în pornirea la fapte 
mari, ine oarecum de firea noastr , a românilor care ne 
mul umim adeseori, când este vorba de binele comunit ii din care 
facem parte, cu pu inul sau provizoratul. A a se explic  faptul c  
de i în Europa Occidental  suntem o comunitate foarte 
numeroas , avem totu i extrem de pu ine biserici proprii. Din cele 
150 de parohii române ti în Europa Occidental , unele cu o 
vechime de peste 60 de ani, doar 5  i-au construit ori i-au 
cump rat biseric  proprie.  
 De fapt, nu vechimea unei parohii conteaz , ci ini iativa 
preotului i angajarea credincio ilor, cum este i cazul Vienei 
unde, timp de 100 de ani nu s-a f cut nimic concret pentru 
trecerea de la starea de provizorat la starea de împlinire. A trebuit 
s  trimit  Dumnezeu pe omul S u, pe P rintele Prof. Nicolae Dura, 
care s  schimbe fa a acestei parohii i s -i redea demnitatea pe 
care o merit , prin construirea unei biserici proprii, într-un loc din 
cele mai accesibile, astfel încât credincio ii s  se poat  deplasa cu 
u urin  spre Casa Domnului. 
 Cineva s-ar putea gândi c  la venirea P rintelui Nicolae la 
Viena (1993) totul era preg tit pentru pornirea unei astfel de 
ac iuni. Dimpotriv , situa ia parohiei în 1993 era poate mai jalnic  
decât în toat  istoria ei. Capela de pe Löwelstrasse era frecventat  
de 20-30 de credincio i, iar parohia avea deja datorii. Ini iativa 
construirii unei biserici p rea deci cu atât mai utopic , a a precum 
s-au exprimat mul i. Totu i ca oameni ai Bisericii trebuie s  
credem c  imposibilul poate deveni posibil, mai cu seam  când ne 
punem în slujba unui ideal sfânt. Dovad  c  dup  10 ani, „utopia” 
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a devenit realitate, iar parohia din Viena se mândre te ast zi cu o 
frumoas  biseric , admirat  de cei ce o viziteaz .  
 La primul hram al noii biserici, Sf. Ap. Andrei (30 
noiembrie 2003), unul din credincio ii parohiei a exclamat: „Abia 
acum putem spune i noi românii de la Viena c  exist m cu 
adev rat”. Un adev r valabil pentru toate comunit ile. Este 
foarte important de remarcat c  zidirea bisericii din c r mid  a 
constituit, atât pentru P rintele Nicolae, cât i pentru credincio i, 
imboldul cel mai puternic de înnoire a propriei lor vie i 
duhovnice ti, de înviere a bisericii din sufletul fiec ruia. Dac  e 
adev rat c  biserica din suflet o zide te pe cea din c r mid , tot 
atât de adev rat este c  aceasta din urm  o înnoie te pe cea dintâi. 
A a se explic  faptul c  aici la Viena num rul celor care 
frecventeaz  regulat noua biseric  a crescut de cel pu in 10 ori. În 
noua biseric  în l at  cu rug ciunea i jertfa lor, credincio ii se 
simt acum acas . La acela i hram din 2003, P rintele Nicolae 
spunea :”nu e nimeni plecat de acas , c ci biserica este casa 
noastr ”. Biserica este Casa Tat lui în care ne sim im cu adev rat 
ca acas . De fapt, nic ieri nu suntem mai acas  ca în biseric  unde-
L descoperim pe Dumnezeu a a precum El este (I Ioan 3, 2) i 
unde ne descoperim pe noi în ine a a precum suntem, f r  masca 
pe care o purt m adeseori tr ind departe de Dumnezeu. Biserica 
ne ajut  deci s -L cunoa tem pe Dumnezeu i s  ne cunoa tem pe 
noi în ine, în adâncurile fiin ei noastre care tinde, ca cerbul dup  
izvoarele apelor, dup  comuniunea cu Dumnezeu i cu semenii 
no tri. Omul nu se împline te decât în Biseric  i prin Biseric , în 
comuniune cu Dumnezeu i cu semenii. De aceea, Biserica, 
începând cu loca ul ei, are o importan  capital  în via a fiec rui 
om. 
 Dar osteneala P rintelui Profesor nu s-a limitat la zidirea 
noii biserici. Pe lâng  aceast  lucrare binecuvântat , care a 
catalizat inimile tuturor românilor din Viena i din împrejurimi, 
P rintele Nicolae este prezent în colile din Viena, acolo unde sunt 
copii români i la casele credincio ilor, în spitale, în azile, în 
închisori, la radio i la nenum rate întâlniri ecumenice, ducând 
peste tot duhul Ortodoxiei pe care el însu i îl prime te din leg tura 
permanent  cu Altarul.  
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 Iat  c  P rintele a g sit timpul i pentru alc tuirea acestei 
sinteze monografice a istoriei de peste 300 de ani de prezen  
româneasc  în Austria, cu deosebire la Viena. Vom întâlni în 
aceast  carte o mul ime de fapte i evenimente, culese cu migal  
prin arhive i biblioteci, care vorbesc despre români – uneori mari 
personalit i ca: Gheorghe Laz r, Mihai Eminescu, Ion Slavici, 
Ciprian Porumbescu, Alexandru Hurmuzachi, generalul Alexandru 
Lupu, Lucian Blaga i mul i al ii – care au avut contact cu Viena 
ori s-au stabilit aici. Vom g si, de asemenea, aici o privire de 
ansamblu a diasporei române ti din America i Europa, tocmai 
pentru a încadra mai bine pe românii care tr iesc în Austria. 
 Cartea de fa  ne aduce – pentru noi cei ce de i tr im în 
diaspora, dar suntem totu i, prin Biseric  i credin a str mo easc  
acas  – o mângâiere i totodat  o încredere în propriile puteri 
adumbrite i înt rite de harul lui Dumnezeu. P rin ii Bisericii ne 
îndeamn  ca acolo unde Dumnezeu ne-a chemat s  tr im, acolo s  
aducem roade. Aceasta înseamn  c  noi care tr im în Diaspora 
trebuie s  ne str duim ca în condi iile specifice ale realit ii de aici 
s  lucr m la mântuirea noastr , punând Biserica pe primul plan.  
 În calitate de ierarh al locului, care a urm rit îndeaproape 
evolu ia Parohiei din Viena sub îndrumarea P.C. Pr. Dr. Nicolae 
Dura, aduc i pe aceast  cale mul umirile cele mai calde P rintelui 
Profesor ca i tuturor credincio ilor care s-au implicat prin 
rug ciunea i jertfa lor la ridicarea bisericii române ti din Viena 
care este garan ia viitorului acestei comunit i i totodat  cel mai 
frumos simbol al Bisericii i rii noastre în inima Europei. S  fie 
aceast  biseric  i aceast  parohie din Viena un exemplu pentru 
toate parohiile române ti din Diaspora! Iar cartea de fa  a 
P rintelui Profesor Nicolae Dura, o c l uz  pentru viitorul nostru 
în Europa unit , care a teapt  de la noi m rturia vie a 
spiritualit ii ortodoxe, f r  de care Europa nu va putea 
supravie ui! 
 

    Binecuvântarea Domnului s  fie cu noi cu to i ! 
 

† S E R A F I M 
Mitropolitul românilor ortodoc i din Germania, 

Europa Central  i de Nord 
 

Viena, la Marele Praznic al Învierii Domnului, anul mântuirii 2005 
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PREFA  
 
 În epoca modern  a poporului nostru a ap rut fenomenul 
str mut rii peste hotare a unui num r însemnat de români, pleca i 
peste m ri i ri pentru a afla condi ii de via  mai bun . Dac  în 
evul mediu b jeniile erau relativ rare, provocate de cotropiri 
str ine, crize economice, persecu ii politice sau epidemii, refugii la 
ad postul p durilor i mun ilor, de unde b jenarii se întorceau la 
locurile lor când treceau primejdiile, emigra ia timpurilor mai noi 
a fost de multe ori definitiv , la mari distan e, în p r i ale 
Orientului Apropiat (Turcia, Siria, Liban), în Europa Central  i 
Occidental , America, Australia i Noua Zeeland . Întocmindu- i 
rosturi noi, întemeindu- i familii în rile de adop iune, românii 
emigra i nu i-au uitat, îns , vechea patrie, tradi iile, cultura i, 
mai ales, credin a. Cei mai mul i au r mas cre tini ortodoc i ca 
p rin ii i str mo ii lor, au ctitorit biserici, au inut datinile de 
acas  i astfel, pân  azi, în diaspora româneasc , centrele vie ii 
comune a românilor – cinstirea duminicilor i s rb torilor, 
manifest rile na ionale, ac iunile culturale, catehizarea copiilor, 
consf tuirile etc. – au fost parohiile. De la Viena, Sofia, Geneva, 
München, Paris sau Strasbourg pân  peste Ocean, la New York i 
Cleveland, Detroit, Jackson, Montreal, San Paulo, Rio de Janeiro i 
multe alte localit i din cele dou  Americi, de Nord i de Sud, din 
Australia i Noua Zeeland , bisericile i spa iile auxiliare – s li de 
cursuri i conferin e, biblioteci, muzee – au fost i r mân col uri 
din vechea patrie a credincio ilor, dornici ca la r stimpuri s  
reg seasc  prin grai, întâlniri cu rude i prieteni, primiri de oaspe i 
din ar , serb ri i evoc ri diverse, ambian a româneasc  pe care 
nu vor i nu pot s  o uite niciodat . 
 Pe lâng  misiunea sa fundamental  de a veghea i îndruma 
via a spiritual  a românilor – credin a lor p zit  de dou  milenii 
pe f ga ul înv turii Mântuitorului i a Sfin ilor P rin i – acesta 
este rolul uria  al Bisericii Ortodoxe Române, s  p streze zestrea 
de valori care definesc identitatea profund  a credincio ilor, graiul 
curat, tradi iile i patrimoniul cultural, monumentele literare, de 
arhitectur  i art  veche, alc tuite de ctitori, c rturari i me teri 
cre tini, slujitori ai Ortodoxiei. În Europa (numit  în trecut 
Respublica Christiana) Biserica a asigurat în tot evul mediu, iar la 
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noi pân  la începutul epocii moderne, func iuni esen iale în 
educa ie, în justi ie, cultur , s n tate public  i chiar pe plan 
politic, pentru c  Mitropoli ii rii Române ti, ai Moldovei i al i 
înal i ierarhi f ceau parte de drept din Divan (parlamentul i 
tribunalul suprem din acea vreme). Iar Biserica Ortodox  Român  
i-a împlinit datoria nu numai fa  de credincio ii ei din ar , ci i 

fa  de cei str muta i din cauza vitregiei vremurilor pe alte 
meleaguri. În secolele XIX i XX (pân  la al doilea r zboi 
mondial), nu numai parohiile, dar i colile române ti din 
Peninsula Balcanic , din Bulgaria, Grecia, Serbia, Macedonia i 
Albania, au fost între inute financiar de Statul român, preo ii fiind 
preg ti i i hirotoni i în România.  
 Biserica Ortodox  Român  nu este, a adar, numai 
venerabila institu ie întemeiat  în 1359, cu ierarhia, preo ia, 
monahii i credincio ii din hotarele rii. Ea cuprinde deopotriv  
pe românii ortodoc i din str in tate organiza i în eparhii, parohii 
sau m n stiri sub ascultarea Patriarhiei din Bucure ti i a 
Sfântului ei Sinod. Aceast  realitate ne-o aminte te P rintele Dr. 
Nicolae Dura în cartea de fa  închinat  vie ii religioase a 
românilor din Austria. 
 Preot paroh al Bisericii „La Sfânta Înviere” din Viena i 
vicar al Bisericii Ortodoxe Române din Austria, autorul î i 
împline te prin aceast  carte o datorie pastoral  fa  de proprii 
enoria i care se cuvine s  cunoasc  istoria comunit ii lor i locul 
ei în via a spiritual  a românilor de peste hotare. De aceea, cartea 
cuprinde în primul capitol descrierea întregii diaspore române ti i 
organiz rii ei biserice ti. În cadrul ei, românii din Austria se 
eviden iaz  ca cea mai veche comunitate de fii ai poporului nostru, 
constituit  de-a lungul a câtorva secole în Europa Central  prin 
emigran i din Principatul Transilvaniei, din ara Româneasc  i 
Moldova sau din Balcani, con tien i de originea lor daco-roman , 
p str tori ai limbii, datinilor i ai credin ei cre tine ortodoxe 
str mo e ti. 
 S-a scris mult în trecut despre ctitoriile moldavo-valahe din 
Orientul Cre tin, de la Muntele Sinai i Muntele Athos, dar în 
epoca modern  i contemporan  aten ia celor din ar  s-a 
îndreptat, pentru ra iuni diverse, culturale sau politice, îndeosebi 
c tre comunit ile române ti din Fran a i America. 
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 Credincio ii ortodoc i de origine român  din Austria nu 
au fost întotdeauna îndeajuns evoca i la în l imea rolului lor de 
reprezentan i ai tradi iei i valorilor poporului nostru, i în acela i 
timp de cet eni exemplari ai Austriei, noua lor patrie, c reia i s-au 
devotat prin munc , prin contribu ii intelectuale, artistice, 
economice, despre care se dau atâtea dovezi în aceast  lucrare.  
 Cartea P rintelui Dr. Nicolae Dura pune în lumin  
însemn tatea acestei comunit i sub toate aspectele: istoria ei, 
contribu ia românilor-austrieci la prop irea patriei de origine i a 
celei de adop iune, via a lor spiritual , cultural , social , locul lor 
în diaspora româneasc . 
 P rintele Dr. Nicolae Dura contribuie prin lucrarea sa la o 
imagine complet  a Bisericii Ortodoxe Române, prezent  în toate 
p r ile lumii în care se afl  credincio i p stori i de Ea. Autorul 
c r ii, cu o ampl  documenta ie i întemeiat pe propria experien , 
demonstreaz  c  în comunitatea românilor din Austria tr irea 
ortodox  este împletit  cu p strarea limbii i tradi iilor str bune, 
c  membrii acestei comunit i au un rol activ în proiectarea unei 
imagini autentice, pozitive a românilor în lume i în dezvoltarea 
vechilor leg turi ale poporului nostru cu cel austriac. 
 S  întâmpin m cu apreciere i gratitudine cartea P rintelui 
Dr. Dura i s -i ur m s-o continue pân  la elaborarea unei sinteze 
a diasporei ortodoxe române ti, a istoriei, organiz rii i realiz rilor 
ei. 
 
 

Virgil CÂNDEA 
 

Membru al Academiei Române 
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PRELIMINARII 
 
 Prin cult, adic  prin rânduielile biserice ti, Biserica a contribuit în 
toat  istoria noastr  i la temeluirea i structurarea culturii române ti. 
Preo ii au fost în tot trecutul neamului nostru tor e aprinse care au 
luminat i au pov uit spre împ r ia lui Dumnezeu, dar i spre o via  
p mânteasc  de ordine i rânduial . Preo ii au fost adesea i dasc lii 
satelor, ei erau cei care puneau pecetea bunei cre teri i lumin rii min ii 
copiilor, dar i a adul ilor. Voca ia înv toreasc  a preo iei trebuie 
redescoperit  i valorificat , chiar i-n acest veac al exploziei 
informa ionale i a internetului, în aceast  vreme a crizei, a lipsei de 
timp, dar i a confuziilor. Preo ia lucr toare trebuie s  reinstaureze în 
via  puterea cuvântului spre hr nirea real , spre împ rt irea cu via  a 
oamenilor. Sufletul omului de azi trebuie s  fie sensibilizat spre a vibra i 
a se înt ri prin cuvinte bune i ziditoare, evitându-se „vorbele cele 
de arte”. Cuvintele bune comunicate prin viu grai sau prin scris 
transform  pustii suflete ti în gr dini frumoase i bine roditoare, în fapte 
ziditoare. 
 Cunoa terea trecutului este o îndatorire – dar i o vrednicie – i 
înseamn  o lumin  pentru viitor. În acest sens istoria este magistra sau 
înv toarea vie ii. Monografiile reprezint  un gen de investiga ie în 
trecutul comunitar i expunerea lui, în lumina prezentului. Este o bucurie 
s  cuno ti via a înainta ilor i s  po i privi cu mul umire spre faptele lor 
cele bune i s  le po i imita, iar pe de alt  parte s  evi i toate cele mai 
pu in bune.  
 Via a i activitatea înainta ilor este bine s  fie cunoscut . Sf. Ap. 
Pavel îndemna: „Aduce i-v  aminte de mai marii vo tri... i le urma i 
credin a“ (Ev. 13, 7). Evitarea experien elor negative i urmarea pildei 
pozitive de vie uire este o condi ie sine qua non a voca iei i tr irii 
umane. Monografiile sunt c i i moduri de întâlnire a noastr  cu 
înainta ii, cunoa terea lor din perspectiva timpului trecut, dup  modul în 
care faptele lor au zmintit sau au zidit în urma i.  
 Cartea aceasta s-a n scut dintr-o trebuin  de cunoa tere a 
trecutului, dar în acela i timp i pentru o mai bun  folosire a prezentului. 
Dup  ce am început, în urm  cu doisprezece ani, s  slujesc la altarul 
capelei „La Sfânta Înviere”, dar i la altarul sufletului românului ortodox 
din Viena am c utat drumul. Studiul Teologiei pastorale ortodoxe de la 
Seminarul Teologic din Cluj, de la Institutul Teologic din Sibiu, de la 
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cursurile de doctorat de pe lâng  Institutul Teologic din Bucure ti, dar 
i de la Facultatea de Teologie Catolic  de la Universitatea din Viena, ca 
i experien a de la catedra, altarul i amvonul sibian parc  nu-mi erau 

suficiente. Am citit sute i mii de pagini despre via a i lucrarea 
româneasc  vienez , am comunicat cu foarte mul i din cei care tr iau de 
decenii sau numai de luni la Viena. M-am fr mântat, m-am rugat i am 
studiat. Dup  o munc  de vreo apte ani, îmbinat  cu permanenta lucrare 
de zidire a sufletelor cre tinilor români vienezi ca temple duhovnice ti, 
iar apoi dup  conturarea zidurilor bisericii celei materiale, m-am 
concentrat mai mult la scrierea acestei monografii. Un îndemn de suflet l-
a constituit mai ales preo ii care au slujit la acest altar, în special cei doi 
precursori, p rin ii Moisescu i Brani te, ambii având o forma ie 
teologic  istoric . Eu venind din spa iul Teologiei practice m  sim eam la 
început mai timid, dar dragostea fa  de trecutul plin de jertfe i împliniri 
al Bisericii Ortodoxe Române, s dit i-n sufletul meu – de distinsul 
dasc l sibian i membru al Academiei Române, P rintele Dr. Mircea 
P curariu – m-au convins c  trebuie s  scriu. Dialoguri cu Prea 
Cucernicia Sa, pe aceast  tem , dar i comunicarea cu Înalt Prea Sfin itul 
Dr. Antonie Pl m deal , Mitropolitul Transilvaniei i, îndeosebi 
sf tuirea, cu Înalt Prea Sfin itul Dr. Serafim Joant , Mitropolitul 
Germaniei, Europei Centrale i de Nord m-au înt rit s  perseverez în 
munca aceasta. 
 Slujirea preo iei la Viena mi-a oferit privilegiul s  scriu despre 
via a religioas  a românilor austrieci. Respectând principiul istoric sine 
ira et studio, am scris despre o realitate pe care m-am str duit s  o tr iesc 
în leg tur  direct , f r  subiectivism, ci dintr-un realism cre tin. Sunt 
mul umit pentru ceea ce am scris i voi fi i bucuros dac  aceste pagini 
vor folosi i altora i, mai ales, vor zidi pentru via a cea duhovniceasc .  
 Pentru c  prezentarea vie ii religioase este doar o parte a 
complexului tr irii umane voi încerca s  prezint mai întâi, desigur, în linii 
generale, contextul vie ii românilor care au tr it ori tr iesc în diaspora, 
apoi voi st rui asupra leg turii cu lumea austriac .  
 Via a religioas  i limba matern  sunt p r i esen iale ale istoriei 
coloniilor diasporale. Aceste dou  temelii au inut, secole de-a rândul, la 
un loc – în spa ii diferite ale „împr tierii“ – diaspora iudaic , greac  i 
armean , în lumea întreag , dar i comunit i însemnate maghiare sau 
germane în România. 
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2. ROMÂNII I AUSTRIECII 
 
 Via a religioas  a românilor ortodoc i care au tr it ori tr iesc în 
Austria este o parte constitutiv  a unei convie uiri istorice de aproape 
trei veacuri. Aceast  istorie este strâns legat  de istoria Monarhiei i a 
austriecilor, al turi, i fa  în fa  cu românii, care au tr it ori tr iesc 
aici, sau cu cei care au tr it în provincii române ti, ce au apar inut 
Imperiului habsburgic: Transilvania (1688-1867-1918), Oltenia (1718-
1739), Banat (1718-1918) i Bucovina (1775-1918)66.  
 

 
 

Stema Bucovinei a ezat  pe portalul palatului imperial din centrul Vienei 
 
 Comunitatea româneasc  din Austria a încercat, ca i celelalte 
grupuri de cre tini ortodoc i, s - i p streze identitatea lor religioas  în 

                                                           
66 Pentru începuturile administra iei austriece în Bucovina este important  lucrarea: 
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Band Bukowina, Wien 
1899, p. 116-174. 
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aceast  situa ie special , care este diaspora, adic  tr irea în împr tiere, 
împreun  i al turi cu alte grupuri etnice i na ionale, care sunt 
majoritare. 
 Viena, în special, i Austria, în general au reprezentat de-a 
lungul istoriei o punte de leg tur  între R s rit i Apus. Românii au 
raporturi str vechi cu capitala fostului mare Imperiu din centrul 
Europei, aici s-au înscris atâtea capitole însemnate din istoria noastr . 
În acest sens este suficient s  amintim, doar lapidar, despre unele 
leg turi române ti culturale, economice ori politice.  
 In Kreuzenstein este p strat  „Legenda Sancti Gerardi“, 
scriere din secolul XI, care cuprinde biografia episcopului de Cenad, 
cu informa ii valoroase despre ducatul lui Ahtum din Banat. Aici la 
Cenad a fost prima institu ie de cultur  i coal  româneasc , atestatat  
cu documente 67. Aici a existat o m n stire ortodox , înainte de venirea 
ungurilor, adic  înainte de anul 1000. 
 Cu toate c  m rturiile i cronicile vechi istorice nu sunt foarte 
darnice privind prezen ele române ti în Austria, exist  totu i dovezi 
pentru diferite leg turi între români i austrieci. În lupta de la 
Kressenbrunn (12 iulie 1260)68 împotriva regelui ceh, se aflau, de 
partea austriecilor, alia i ai regelui Ungariei i contingente de poloni, 
români i ruteni. 
 Între domnitorii români care nu au ajuns direct în Austria, dar 
se afl  într-o leg tur  cu Austria, se cuvine s -l amintim pe Vlad 

epe , domnitor muntean (1448, 1456-1462 i 1476). Un tablou 
contemporan pictat în ulei se p streaz  în palatul Ambras, de lâng  
Innsbruck. O copie exist  la Muzeul de Istoria Artei din Viena. Vlad 

epe  este înf i at i în tabloul prezentând Martiriul Sf. Ap. Andrei, 
tabloul fiind p strat tot în Muzeul de Istoria Artei din Viena. Singurul 
tablou ce-l înf i eaz  pe Vlad în m rime natural  se afl  în castelul 
austriac al familiei Esterhazy, de la Forchtenstein. Aici voievodul 
muntean este înf i at ca un lupt tor pentru cauza cre tin t ii. Nicolae 
Esterhazy (1582-1645), fost palatin al regatului ungar, a fost c s torit 

                                                           
67 Eugen GLÜCK, Vechi manuscrise din p r ile Aradului i Bihorului în mari 
biblioteci europene, în Magazin istoric nr. 10/1980, p. 19-20; Virgil CÂNDEA, 
M rturii române ti peste hotare, Ed. Enciclopedic , Bucure ti 1991, p. 14. Antonie 
PL M DEAL , Mitropolitul Ardealului, Clerici ortodoc i, ctitori de limb  i 
cultur  româneasc , în vol. Biserica în misiune, p. 651. Pr. Prof Dr. Vasile 
GORDON, Introducere în Catehetica Ortodox , Ed. Sophia, Bucure ti 2004, p. 85. 
68 Prof. Aurelian SACERDO EANU, În jurul unei lupte a românilor cu rutenii în 
anul 1277, în rev. „Arhivele Olteniei“, XIII, 1934, p. 276-286; Idem, Rela ii româno-
austriece în anul 1277,  în APORV, 1967, p. 67-68. 
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cu Ursula Dersffy, una dintre nepoatele lui Nicolaus Olahus, cel mai 
cunoscut membru al familiei lui Vlad epe , dup  cum se prezenta el 
însu i „ex sanguine Dracula”69. Paul Esterhazy a fost fascinat de figura 
domnitorului român i mai ales de atitudinea lui împotriva otomanilor 
cuceritori, încât l-a preluat ca model. Pentru aceasta l-a trecut pe Vlad 

epe  în genealogia fictiv , considerând pe epe  ca un str mo  al 
lui70. Numai a a se poate în elege cum a ajuns tabloul în acest castel. 
 Se p streaz  de 322 de ani inscrip ia crucii în l at  de erban 
Cantacuzino la Viena i, de asemenea, diploma acordat  acestui 
domnitor de c tre împ ratul Leopold I (1687).  
 Exist  m rturii documentare, în arhiva de stat vienez , din 
anii 1439-1454 despre rela ii economice între ora ele Sibiu, Cluj, 
Viena i Wiener Neustadt71. De asemenea, se p streaz  i documente 
referitoare la mi carea antiuniat a românilor ortodoc i din 
Transilvania: (scrisori ale c lug rului Nicodim, ale preo ilor: Ioan din 
Aciliu, Moise M cinic din Sibiel, Stan din Dobra i ranul Oprea din 
S li te întemni a i la Kufstein (1752)72, ori despre preotul Ioan din 
Sadu73, întemni at la Viena, în anul 1761. Acestea reprezint  doar 
câteva perle documentare, de mare valoare, din istoria neamului 
românesc, care se p streaz  în Austria. 
 Cetatea Vienei, drept capital  a Imperiului austriac, a 
reprezentat, de-a lungul veacurilor, i pentru români un important 
centru politic. Pentru aceasta domnitori români au c utat ajutor, 
în elegere i sprijin la fra ii lor cre tini austrieci, mai ales, în fa a 
pericolului otoman. „Europa lui tefan cel Mare era cunoscut  ca 
                                                           
69 Al. POPESCU, Viena româneasc , Ed. Funda iei Culturale Române, Bucure ti 
2000, p. 30-31. O monografie ampl  a publicat i în limba englez  istoricul Nicolae 
STOICESCU, Vlad epe . Prince of Walachia, Ed. Academiei Române, Bucure ti 
1978, p. 219. 
70 Cf. www.esterhazy.at/burg-forchtenstein. 
71 Archiv der Stadt Wien, Urkundenbuch, V, p. 26-27, 60, 192, 398-399, J. 
HORMAYR, Wien, seine Geschichte und seine Denkwürdigkeiten, Viena 1823, p. II, 
I, p. CXI-CXIII, La Wiener Neustadt s-a stabilit la începutul secolului al XV-lea  
Sigismund Valahul din Sibiu. Horst KLUSCH, Siebenbürgische Goldschmiedekunst, 
Bucure ti 1988, p. 89, 74; Cf. V. CÂNDEA, op. cit., p. 27, 126. 
72 Österreichisches Staatsarchiv. Abteilung 1: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Dokumente 7; V. CÂNDEA, op. cit., p. 59. De asemenea, se p streaz  Documente 
transilv nene din Arhivele austriece la Arhivele Statului din Bucure ti, pachetul II, 
nr. 113. 
73 Acesta a fost tat l lui Ioan Molnar Piuaru. Documente în Arhiva Cancelariei Aulice 
Transilvane din Viena. Vezi I. LUPA ,  Doi precursori ai lui Horea în audien  la 
Curtea împ r teasc  din Viena, în Analele Academiei Române. Seria III, Tom 
XXVI, 1943-1944, Bucure ti 1944, p. 481. 
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Respublica Christiana”. El a fost numit de c tre Papa Sixt IV „verus 
christianae fidei athleta” (adev ratul ap r tor al credin ei cre tine)74. 

tefan cel Mare i Sfânt a avut de bun  seam  leg turi i cu imperialii 
din Viena. Numai a a s-ar putea în elege cererea lui Maximilian I de 
Habsburg75, devenit împ rat al Austriei, ca fiul lui tefan i al so iei 
lui, munteanca Maria Voichi a, s  fie reprezentantul lui tefan în anul 
1503 în impresionanta suit  care avea s -l înso easc  pe Maximilian la 
Roma.  
 Domnitorul 
moldav Petru chio-
pul76 la 19 august 
1591 „s tul de stoar-
cerile de bani, pe care 
nu le mai putea îndura 
s r cia rii“ a plecat 
în pribegie, înso it de 
vreo 500 de oameni. 
 Cu acceptul 
împ ratului Rudolf al 
II-lea (1572-1608) a 
petrecut câteva luni la 
Tulln, apoi s-a stabilit 
în Tirol, la Hall. Petru chiopul era fiul lui Mircea al III-lea Ciobanul 
din neamul Corvine tilor, din care se trage i marele rege Matei 
Corvin. În anul 1567 ajunge Petru chiopul domnitor în Muntenia, iar 
din anul 1574 conducea Moldova. Zece ani mai târziu s-a n scut fiul 
s u tefan, pe care mai târziu sultanul îl cere de ostatic. Petru chiopul 
a avut leg turi strânse cu Roma i cu papa, a admis iezui ii in ar  
pentru educa ia tineretului. Aceste fapte au stârnit suspiciunea turcilor. 
 Cronica ora ului Hall din Tirol scrie: „1592 den 5. July, so der 
Sonntag nach Trinitatis war, kam und fuhr ein Fürst mit Namen Petrus 
aus der Moldau, so aus Siebenbürgen und aus der Walache stammt, mit 
etlich vielem Gutsvermögen, mit anderer vieler Nationen Manns und 
Frauens Personen.... haben auch in der Zeit, da sie hier gewesen, 
                                                           
74 Academician Virgil CÂNDEA, Respublica christiana, în Magazin istoric, iulie 
2004, p. 7. 
75 Constantin REZACHEVICI, C lug rul Simion î i desemneaz  urma ul la tron,  în 
Magazin istoric, iulie 2004, p. 19; în Chem ri la  Hristos, nr. 35, iunie 2004, p. 8. 
76 Pr. Prof. Dr. N. ERB NESCU, Un domn pribeag în Austria:Petru chiopul 
(1591-1594), în APORV, 1964,  p. 78-85. 
 

 
 

Domnitorul Petru chiopu cu so ia sa Irina 
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2.3. Crucea româneasc  ce vegheaz  de 322 ani la Viena 

 
 Expansiunea otomanilor ajunsese în anul 1529 pân  la por ile 
Vienei, apoi, în 1683, pentru a doua oar . Românii fiind vasali turcilor 
au fost obliga i s  ia parte – cu trupe comandate chiar de domnitori – la 
aceast  campanie. Trei luni de zile cei 12.000 de solda i199, ai lui 

erban Cantacuzino, al rii Române ti, ai lui Gheorghe Duca, al 
Moldovei i Mihail Apaffi, al Transilvaniei, au fost cantona i în zona 
Tivoli (Gatterhölzl). Turcii aveau mari rezerve legate de atitudinea 
românilor fa  de austrieci. Era de altfel greu de imaginat c  o oaste, 
care purta pe steagurile sale crucea i chipul Maicii Domnului200, iar în 
suflet credin a cre tin , poate s  lupte împotriva austriecilor cre tini. 
Pentru aceasta ei au fost folosi i mai mult la paz , la lucr ri de 
amenajare i între inere a podurilor i drumurilor. 
 De i se afla împreun  cu turcii, voievodul erban Cantacuzino, 
avea în oastea sa i preo i slujitori i sf tuitori. Pe locul unde ace tia 
slujeau zilnic Sfânta Liturghie201, în fa a cortului domnesc i la 
porunca lui erban s-a ridicat o cruce mare din lemn de stejar.  
 Rug ciunile lor i sf tuirea în eleapt  cum s  poat  sprijini mai 
bine pe cre tinii asedia i, se f ceau discret, în tain , în oapte sub 
umbra crucii ocrotitoare, nu se putea striga în gura mare, cum f cea la 
câ iva km, în inima cet ii, marele predicator al cur ii imperiale, 
c lug rul Abraham a Santa Clara, îndemnând de pe amvon: „Auf, auf, 
ihr Christen, hervor“. Sprijinul dat de erban Cantacuzino a fost 
recunoscut. Iat  ce scria 5 ani mai târziu generalul austriac Wallstein, 
în scrisoarea trimis  domnitorului român: „auzisem de mult de 

                                                           
199 În privin a efectivelor militare exist  mai multe cifre, de la 6.000 pân  la 30.000 
de solda i moldoveni i munteni i înc  6.000-12.000 transilv neni. Dar dup  acte i 
m rturii documentare din arhivele Vienei, cercetate cu acribie tiin ific  de: Dr. Ion 
GR MAD , Die Rumänen bei der Belagerung Wiens im Jahre 1683,  Bukarest 
1915, p. 12, ni se prezin  12.000 pentru oastea lui erban i Duca, i înc  12.000 cei 
din oastea lui Apaffi. 
200 Dr. M. M. ALEXANDRESCU-DERSCA Bulgaru, Românii la asediul Vienei,  
Ed. Meridiane, Bucure ti 1983, p. 19. 
201 Albert CAMESINA,  Wien und seine Bewohner während der zweiten 
Türkenbelagerung, Wien 1685; Idem, Wien`s Bedrägniss im Jahr 1683. Berichte und 
Mittheilungen des Alterthums – Verens zu Wien, Band VIII, Wien 1865, p. 134; Gh. 
MOISESCU, Asediul Vienei i crucea lui erban Cantacuzino din anul 1683, în 
APORV, 1962, p. 63-67; Pr. Dr. Marin BRANI TE, Peter HENN, Capela 
moldoveneasc  din Viena evocat  în istoriografia i presa austriac  a veacului 
nostru, în APORV 1982-1983, p. 192-197. 
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frumoasele fapte ale M riei Tale în vremea asediului Vienei“202. 
Domnitorul valah se afla sub pericolul sabiei lui Damocles, dar i-a 
pus n dejdea în biruin a crucii, care conduce spre înviere. 
 

 
 

               Descrierea Crucii de la sfâr itul secolului al XVII-lea. 
 

                                                           
202 Mihail CANTACUZINO, Genealogia Cantacuzinilor, Ed. N. Iorga, Bucure ti, 
1902, p. 248; Istoria românilor, vol. III, Ed. Academiei, Bucure ti 1964, p. 202. 
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 Despre acest monument al evlaviei cre tine se afl  însemn ri i 
în diferite izvoare str ine. Astfel apare între tip rituri italiene ale 
timpului: 1683, 1684 i 1717. M rturia din 1684 precizeaz  
semnifica ia ridic rii acestei cruci: „aceast  cruce o f cuse din 
comanda princepelui Valahiei i o puse chiar el ( erban Cantacuzino) 
în acela i loc unde î i avea cortul, pentru c  fiind cre tin a vrut s  fac  
cunoscut c  dac  era în tab r  turc  era for at, ca supus, dar în 
anumite opera ii s-a ar tat mai mult prieten decât du man“203. Într-o 
lucrare istoric  englez 204 se m rturisea: „Voievodul Valahiei a dispus 
s  se înal e în fa a cortului s u o cruce de stejar, de o în l ime 
prodigioas , în tab ra de la Viena; iar crucea este de 17 picioare în 
lungime, cu o inscrip ie latineasc “. 
 M rimea crucii de lemn (28x44 cm) era considerabil  – 401,76 
cm în l ime i 133,48 cm l ime i a ezat  pe un postament de 
123,93x654,8 cm205. Monogramele, chipul Maicii Domnului cu 
Pruncul în bra e, ca i textul sculptat redau o întreag  teologie prin 
imagini. Sus erau ini ialele I.N.R.I (Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor, 
ceea ce poruncise Pilat s  se scrie pe crucea Mântuitorului). Mai jos se 
aflau ini ialele IC HC NH KA (Iisus Hristos va învinge), apoi 
monograme cu ini ialele celor patru evangheli ti (Matei, Marcu, Luca 
i Ioan). Exact în punctul central al îmbin rii celor dou  bra e ale crucii 

se g sea gravat – într-un chenar p trat, încadrat apoi într-un cerc – 
chipul Maicii Domnului cu Iisus pruncul în bra e, cu însemnarea 
greceasc :    (Mama lui Iisus). Mai jos se afl  stema 
voievodal  a lui erban Cantacuzino, cu vulturul bicefal încoronat. Sub 
acesta începe inscrip ia urm toare, format  din dou  p r i: prima parte 
este un veritabil imn bisericesc, de pream rire a crucii (sfetilna din 14 
sept. ziua Crucii), iar partea a doua este inscrip ia despre a ezarea 
acestei cruci. Textul în original, scris acum 322 ani sun  astfel: 
 

„Crucis exaltatio est conservatio mundi, crux decor ecclesiae, crux 
custodia regum, crux confirmatio fidelium, crux gloria angelorum et 
vulnus daemonum. 

                                                           
203  Dinu DUMITRESCU, Trei tip rituri italiene despre crucea ridicat  de erban 
Vod  Cantacuzino la Viena,  în  APORV 1966, p. 119. 
204  Sir Roger MANLEY, The turkish history. The Second Volume. Beginning from 
Mahomed III And Continued to this Present Year 1687, The sixth Edition, St. Paulu`s 
1687, p. 277; Dinu DUMITRESCU, în APORV 1968, p.120. 
205 E textul din dreapta descrierii crucii. Dr. Christian GASTGEBER, Das 
„Walachische Kreuz“ des erban Cantacuzino von 1683, în Chem ri la Hristos, 
39/2005, p. 4-5. 
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