
1 

 

                     Un român exilat misterios: „Principele Scortesco”. Cine era? 

                    (cu o incursiune în peisajul catolic tradiţionalist din Apus) 

 

                                                                                                      P. dr. Remus Mircea Birtz, OBSS 

 

                                                              Summary 

This study presents some data about the Romanian Traditional Catholic writers, the painter Paul  

Scorţescu / Scortesco / Scortzesco (1893, Yassy – 1976, Paris), his brother the diplomatic minister 

Theodor Scorţescu / Scortzesco (1895, Yassy – 1979, Buenos-Aires), known in the Romanian 

literature, and Miss Myra Davidoglou (1923, Bucharest – 2001, France) a graphic artist too. Some 

historical and genealogical data about the Scortzesco Moldavian-Romanian noble family are given, 

and a short landscape of the Traditional Catholic Resistance. It is proven that the well-known 

statement of Paul Scortzesco about the 1963 Conclave cannot be true, however without denying the 

election of Cardinal Giuseppe Siri as Pope (Gregory XVII) in the 1958 Conclave. Some 

biographical data about the Scortzescos can and must be certainly corrected, when new 

informations from the yet unknown Romanian Exile Culture will be available. 

 

Key words: Paul Scorţescu / Scortesco / Scortzesco (1893-1976), Theodor Scorţescu / Scortzesco 

(1895-1979), Myra Davidoglou (1923-2001), Cardinal Giuseppe Siri (Gregory XVII), Roman 

Catholic Resistance, Sedevacantism, Romanian Exile. 

 

N.B. Studiul a fost prezentat la Simpozionul De la elitele Securităţii la securitatea elitelor 

organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, în 31.III. – 1.IV. 2017, distinsă cu Premiul I, fiind 

aşteptată publicarea lui în volumul omonim, aflat sub tipar. 

 

 

            Dacă Rezistenţa Catolică din România împotriva comunismuluia fost şi este deja amplu 

investigată şi descrisă, Rezistenţa Catolică din Apusul Europei este practice necunoscută cititorilor 

români, desi membri marcanţi ai Acesteia au fost şi credincioşi catolici români exilaţi. Cazul fraţilor 

Scorţescu sau a domnişoarei Myra Davidoglu este prea puţin explorat în cultura română, Paul 

Scorţescu fiind amintit ca pictor, paginile web de resort expunându-i periodic lucrări, fratele lui 

beneficiind de tratări mai ample, legate de activitatea literară interbelică. Studiul doreşte să aducă 

anumite informaţii noi asupra acestor  personalităţi româneşti din Exil. Desigur că datele pe care le 

prezentăm pot fi oricând corectate, în urma unor informaţii suplimentare. Sursele noastre au fost  

tributare într-o mare măsură spaţiului cibernetic, lucrări adecvate despre Rezistenţa catolică din 

Apus lipsind în limba română. Întrucât publicaţiile româneşti din Exil sunt încă prea puţin 

cunoscute desigur că datele oferite de noi sunt incomplete. Încercând o prezentare sumară 

biobibliografică a fraţilor Scorţescu, a fost obligatorie şi tratarea pe scurt a peisajului teologic 

tradiţionalist catolic în care unul dintre ei a militat. Bibliografia prezintă atât sursele tipărite cât şi 

cele cibernetice, cotările fiind făcute în sistem anglo-saxon, fiind indicată sigla autorului (numele de 

familie), anul apariţiei lucrării şi paginile respective. 
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            Criza contemporană a Bisericii Catolice apărută din 1965 (anul închiderii Conciliului 

Vatican al II-lea) care astăzi dobândeşte aspecte paroxistice i-a determinat pe credincioşii fideli 

Magisterului Peren al Bisericii să opteze pentru diferite soluţii de supravieţuire, una din acestea 

fiind cea sedevacantistă. Sedevacantismul ( neologism de origine latină, provenit din sede vacante – 

tron[ul Petrin] vacant ) a apărut ca poziţie teologică din 1968, asumată public de profesorul (viitorul 

episcop vetero-catolic) Francis Schuckardt (1937-2006), apoi, cu vigoare teologică, de preotul 

mexican Joaquin Sáenz y Arriaga (1899-1976) prin lucrările sale  La nueva iglesia montiniana 

(1971) şi Sede Vacante: Paulo VI no es Papa legítimo (1973), ca o reacţie la interpretările abuzive 

ale reformelor consecutive Conciliului Vatican II.  

           Sedevacantiştii de diferite orientări ( sedeprivaţioniştii, sedevacantiştii practici, 

sedevacantiştii totali , conclaviştii – asupra acestor orientări vom reveni) sunt unanimi în a 

considera pontificatul lui Paul VI (Giovanni Battista Montini) (1963-1978) ca un pontificat 

destructiv pentru Biserica Catolică. Explicaţiile pentru această situaţie diferă, de unde şi poziţiile 

adoptate. Unii consideră că alegerea pe Tronul Petrin a cardinalului Montini a fost viciată de 

iregularităţi canonice, alţii consideră că luările publice de poziţie a acestuia, în contradicţie cu 

Magisterul precedent, îl califică drept eretic şi / sau impun neurmarea practică ale  acestor luări de 

poziţii. O simplă căutare în spaţiul cibernetic egată de termenii sedevacantism / Paul VI / Conclav 

1963 / iregularităţi va prezenta informaţia legată de neregularitatea conclavului sus-menţionat, 

provenită de la un Principe Scortesco. Oferim un fragment dintr-un studiu publicat de Mănăstrirea 

Benedictină The Most Holy Family de lângă New York, sperăm edificator: 

„ The mystery behind the white smoke and the secret post-election meeting of the 1958 Conclave 

may not have been uncovered if it were not for Mr. Scortesco.  Scortesco was the cousin of two 

members of the Vatican’s Noble Guard, including the President of the Noble Guard, which was 

responsible for guarding the conclaves of 1958 and 1963 and making sure that no communication 

occurred with the outside.  Scortesco revealed the following in a published letter: 

Scortesco: “In the case of John XXIII (1958) and of Paul VI (1963), there were 

communications with the outside.  It was thus known that there were several ballots in 

the first conclave [1958] which resulted in the election of Cardinal Tedeschini and in 

the second [1963], Cardinal Siri.” (Excerpt from the French Newsletter, Introibo, No. 

61, July-August-September, 1988, Association Noel Pinot, Angers, France, p. 3.) 

Scortesco obtained this shocking information from members of the Noble Guard.  The 

letter was published in Introibo. And Scortesco was found burned alive in his bed 

shortly after the publication of this letter.  So Scortesco, prior to being knocked off, 

revealed that Cardinal Tedeschini, not Antipope John XXIII, was actually elected first in 

1958.  And Cardinal Siri, not Antipope Paul VI, was elected first in 1963. In the letter 
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quoted above, Scortesco also mentioned communication with the “outside.”  His later 

writings indicate that this communication involved the B’nai Brith (Jewish 

Freemasonry).  If communications with the “outside” unlawfully influence a Papal 

election, this means that such an election is invalid.  The “outside” communication with 

the Freemasons most probably prevented Tedeschini and Siri from having the free 

ability to accept their elections, probably by various threats, including death.  The 

Communists and the Freemasons knew that neither Siri nor Tedeschini would go along 

with their evil attempts to destroy the Catholic Church; so they had to block their 

elections.  If the “outside” communication mentioned by Scortesco did influence 

Tedeschini and Siri from having the free ability to accept their elections, then the 

subsequent elections of Roncalli [John XXIII] and Montini [Paul VI] were absolutely 

invalid for that fact alone.” (cf. 

http://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/cardinal-siri-

elections/#.WDv-8hIrcUQ, accesat în 28.XI.2016, 12 a.m.).  

           Aceeaşi informaţie legată de iregularităţile conclavului din 1963 a fost publicată de 

cercetătorul catolic francez Louis-Hubert Remy (Remy 1986 - 1987, Remy 2016), de unde a 

fost preluată în mod viral de alţi autori: „ In one of his writings, Prince Scortesco, German 

cousin of Prince Borghese, President of the Conclave which elected Montini to the Supreme 

Pontificate, gives the following information concerning the Conclave of 21 June 1963: 

“During the Conclave, a Cardinal left the Sistine Chapel, met with the representatives of 

B’nai - B’rith, announced to them the election of Cardinal Siri. They replied by saying that 

the persecutions against the Church would continue at once. Returning to the Conclave, he 

made Montini to be elected.” „  (cf. http://www.theimmaculateheart.com/thetruepope.htm, 

accesat în 28.XI.2016, orele 12, 05 a.m.). Sublinierile sunt ale lui Louis-Hubert Remy. 

         Vom verifica ulterior aceste aserţiuni. 

         Cine era acest Prinţ Scorţescu? 

        Cultura română din secolul XX cunoaşte un diplomat şi scriitor Teodor Scorţescu precum şi un 

pictor, Paul Scorţescu, amândoi activi în Ţară în perioada interbelică. Scriitorul Teodor Scorţescu a 

fost „ recuperat” în 1982 prin grija Profesorului Ion Simuţ care i-a editat un volum antologic la 

Cluj-Napoca, în Editura Dacia (Scorţescu 1982) în timp ce pictorul este prezent în spaţiul cibernetic 

prin diferite piese oferite la licitaţie, piese expuse în paginile on-line ale diferitelor galerii de artă 

româneşti sau străine. Ambii oameni de cultură au fost obligaţi să ia calea Exilului după 1945. 

Reconstituirea unor micro-medalioane bio-bibliografice s-a dovedit a fi dificilă în cazul ambilor 

http://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/cardinal-siri-elections/#.WDv-8hIrcUQ
http://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/cardinal-siri-elections/#.WDv-8hIrcUQ
http://www.theimmaculateheart.com/thetruepope.htm
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Scorţescu, unele lucrări de sinteză dedicate personalităţilor din Exil ignorându-i cu desăvârşire. O 

biografie cu note precise asupra activităţii lui Theodor Scorţescu la Ministerul Afacerilor externe a 

oferit-o Aureliu Goci, curatorul ediţiei Scorţescu Teodor – Concina prădată. Popi. Ediţie îngrijită şi 

prefaţă de Auliu Goci, Bucureşti, 1997, Ed.100+1 Gramar, 207 p (Goci 1997). Mihai Pelin în 

lucrarea sa Opisul emigraţiei politice (Pelin 2002) sa Elisabeta Ţarălungă în Enciclopedia Identităţii 

Româneşti (Ţarălungă 2011) nu îi menţionează. Enciclopedia Exilului Literar Românesc a lui Florin 

Manolescu (Manolescu 2003), altminteri un valoros instrument de lucru, îl va menţiona marginal pe 

Theodor Scortzesco (Manolescu 2003, 270) în cadrul activităţii Editurii Cartea Pribegiei din 

Argentina (Manolescu 2003, 270-272), dar fără a-i aloca o intrare separată scriitorului diplomat.  

Istoricii literari au acordat mai multă atenţie lui Teodor Scorţescu. Datele oferite de aceştia, mai ales 

cele anagrafice / biografice sunt însă pe alocuri contradictorii. Revistele şi publicaţiile româneşti 

editate în Exil aduc oarecari completări, dar ele nu sunt cunoscute în totalitate, practic fiind greu 

accesibile în România şi dificil de consultat în străinătate. Cel ce scrie prezentul articol a avut 

onoarea, în timpul studiilor sale la Roma, de a cunoaşte sau a coresponda cu Români Exilaţi 

truditori ai culturii române, astfel putând dobândi unele exemplare din anumite publicaţii culturale 

româneşti  editate în vremea bejeniei. Informaţiile oferite de Internet au putut completa cele 

accesibile din domeniul livresc, dar chiar şi aşa tentativa unei sinteze bibliografice ale publicisticii 

celor doi Scorţescu va fi incompletă. 

             Sintetizând datele oferite de istoricii literari Ion Simuț , Alexandru sasu, Aurel Goci, 

etc.(Scorțescu 1982, 5-17;Goci 1997, VII-VIII;  DSR 2002, 201-203; Simuț 2004; Sasu 2006, 548; 

Teodor Vârgolici și  Dumitru Micu în DGLR VI, 137-138,  Dumitrache 2015) aflăm următoarele: 

Teodor Scorțescu (Theodore Scortzesco) s-a născut la Iași în 14.I.1893 (s.n.) fiind fiul lui 

Alexandru Scorțescu, funcționar și al Paulinei n. Orășanu. A absolvit Liceul Internat din Iași în 

1913, Facultatea de Drept a Universității din Iași (1917) intrând în diplomaţie în 1920, fiind ataşat 

de legaţie la Constantinopol din 1.X.1921. A fost deci atașat la Legația României în Turcia, trecut la 

Legaţia din Atena (1.I.1922), în 1923-1928 fiind activ la Centrala Ministerului Afacerilor Străine, 

ajungând secretar de legație clasa I(1.X.1928). Va reveni la Legația României din Ankara 

(1.X.1928), Helsinki și Riga (1.VII.1930, din 15.XII.1930 fiind şi Secretar al Legaţiei din Riga). 

Sunt menţionate şi două rapoarte diplomatice redactate de Theodor Scorţescu: Combaterea 

comunismului în Letonia (Riga, 22.XI.1933) şi Vizita dlui Beck la Tallin şi Riga (Riga, 28.VII.1934, 

Józef Beck fiind la acea dată ministru de externe al Poloniei). Este numit consilier de Legaţie 

(15.IV.1934), fiind detaşat la Secretariatul Permanent al Micii Înţelegeri (Praga, 1.V.1937), 

rechemat în Ţară ca director adjunct al Direcţiei pentru afaceri consulare (15.I.1939), fiind apoi 

trimis în Elveţia (Berna, 1.VII.1939), Sf. Scaun (15.VII.1940), din 1942 consul general la Istanbul, 
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ministru plenipotenţiar cl. a II-a (1.III.1943) revenind la Sf. Scaun, din 1944 fiind însărcinat cu 

afaceri pe lângă Guvernul Italian (15.XII.1944), demisionat în 18.IV.1946 (Goci 1997, VIII). Se va 

căsători în 1930 la Viena cu Livia Borghese. Din 1950 este semnalat la Buenos Aires. Cu privire la 

data decesului său datele sunt contradictorii: unii îl anunță decedat în Italia după 1946 ( DSR 2002, 

201-203; Sasu 2006, 548), alții precizează anul 1976 și Italia ( DGLR VI, 137-138, Dumitrache 

2015). La aceste date se adaugă observațiile oferite de Paul Cernat și Bogdan Crețu (Cernat-Crețu 

2009) care afirmă că Theodor Scortzescu ar fi decedat în 1968. Spaţiul amplu al cercetărilor 

istoricilor literari va fi acordat operei publicistice, Theodor Scorțescu debutând la Iași cu 3 sonete 

(Broaștelor, Din epoca de piatră, Salomeea), continuînd cu piese de teatru (Arta iubirii, Tanti 

Viorica și cobaiul, Sfîrșitul lumei, Mirajul Alpilor – ultima scrisă în franceză, tradusă de Al. O. 

Teodoreanu – Păstorel), cultivând genul aforistic (Fum), romanul (Popi 1922 – ce descrie o 

întâmplare din vremea revoluției lui Venizelos, Popi fiind un antroponim; Concina prădată – roman 

ce evocă Iașii începutului de veac). Theodor Scortzesco va continua activitatea publicistică în Exil, 

în Buenos Aires, publicând rar, fie aforisme, fie eseuri scurte, fie un roman (Magia albă). Datele 

provenite din spațiul cibernetic ne permit să completăm și să corectăm datele sintetizate anterior. 

              Din partea tatălui Theodor Scorțescu aparținea nobilimii moldovenești, familia Scorțescu 

fiind boierească, un strămoș al scriitorului fiind hatmanul Alexandru Scorțescu, iar bunica sa 

paternă fiind o membră a familiei Ghika. Paginile cibernetice dedicate genealogiei Ghiculeștilor 

oferă informații interesante:  

I)Constantin Ghika Şerbăneşti (1812 – 1883, Piatra Neamţ), fiul Marelui Vornic Dimitrie Ghika 

(n. 1781) va fi căsătorit cu Ecaterina Catargi, din acest matrimoniu rezultând: 

1. Hortansa, căsătorită Aristide Rosetti-Bibica. 

2. Adela (n. 1842 Piatra Neamţ – 1919, Iaşi) căsătorită în 1866 la Piatra Neamţ cu Gheorghe 

Scorţescu. 

3. Clemenţa (1848-1880) 

4. Leon (1849 – 1881) 

5. Eugenia (1859-1922) căsătorită cu Nicolae Catargi 

6. Ecaterina (+ 1889, Iaşi) 

(cf. http://www.ghika.net/Branches/Dimitrie_T-K-S.pdf) 

II) Sofia Ghika (1836 – 1908, Iaşi), fiica lui Nicolae Ghika Budeşti ( 1807-1853, Iaşi) şi a Elenei / 

Ilincăi Rosetti, se va căsători  prima oară la Iaşi, în 1854 cu Gheorghe Scorţescu, iar a doua oară 

tot la Iaşi, în 1866 cu Nicolae Ceaur-Aslan (1832-1902, Bucureşti) 

(cf.  http://www.ghika.net/Index_18/ai01/ai01_157.htm   

http://www.ghika.net/Index_18/ai01/ai01_162.htm).  

http://www.ghika.net/Branches/Dimitrie_T-K-S.pdf
http://www.ghika.net/Index_18/ai01/ai01_162.htm
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           Nici una din paginile genealogice nu oferă date suplimentare despre Gheorghe Scorţescu. Nu 

putem din aceste pagini preciza dacă sunt două persoane diferite, sau dacă acesta, Gheorghe 

Scorţescu , divorțând de Sofia Ghika, s-a căsătorit mai apoi  cu Adela. Din necrologul  parisian al 

lui Paul Scortescu semnat de familiile Ghika, Catargi şi Borghese putem deduce cu siguranţă că el 

provenea  din ramura Ghika-Şerbăneşti. Informaţii utile le vom găsi în alte două lucrări. Constantin 

Sion, în a sa Arhondologie a Moldovei va preciza despre familia Scorţescu: 

" Scorţescu - Moldoveni, vechi mazîli şi răzăşi de la Scurţeşti , ţinutul Cârligăturei, rădicaţi la 

boerie de vro 90 de ani. Întâi Toader Scorţescu, din mazil s-a făcut căpitan; ficiorii aceluia, unul a 

fost şatrar şi altul ftori-paharnic, şi din aciia apoi Năstasă Scorţescu s-au făcut căminar. Alecu, 

ficiorul căminariului Nistor, luând pe la 1814 pe Plohira, fata vornicului Constantin Aslan, atuncia 

căminar, după ce moşul ei, fratele mâne-sa, Ioan vodă Sturza s-au făcut domn, l-au făcut hatman; 

fratele căminarului Năstasă, slugerul Ioan, având doi fiicori: Iftimi şi Filip s-au făcut amândoi 

căminari. Dar Iftimi au murit holtei şi căminarul Filip este iar holtei bătrân. Scorţeşti mai sunt  

numai copiii hatmanului Alecu Scorţescu, unul sau doi " (Sion 1973, p.253-254). Constantin Sion 

şi-a redactat Arhondologia în anii 1840-1857 (Sion 1973, p.XXIII). Deci Gheorghe / Iorgu 

Scorţescu era fiul hatmanului Alexandru Scorţescu. Întrucât Alecu (Alexandru) Scorţescu nu şi-a 

botezat copiii cu nume identice, Gheorghe Scorţescu, fiul său, este unul şi acelaşi cu cel căsătorit 

odată cu Sofia Ghyka-Budeşti  iar mai apoi cu Adela Ghyka-Şerbăneşti. Istoricul Radu Rosetti 

(1853-1926) în Amintirile sale îi dedică un savuros portret lui Iorgu (Gheorghe) Scorţescu, căsătorit 

prima oară cu Sofia Ghyka-Budeşti. Iorgu era cam incult, vorbea / pronunţa slab franţuzeşte, iar 

după câteva luni căsnicia i-a fost stricată de Nicolae Ciaur Aslan. Iorgu se jeluia împotriva 

versurilor lui Alfred de Musset, pe care le făcea responsabile de stricarea căsniciei, stârnind zâmbete 

în saloanele boierimii moldovene. (Rosetti 2015, p.637). Deci Alexandru G. Scorţescu este nepotul 

hatmanului Alexandru Scorţescu, hatmanul, prin mama sa Profira, fiind înruditcu principele 

Moldovei  Ioniţă Sandu Sturza (1762-1842, principe între 1822-1828),  mama Profirei, bunica 

hatmanului,  fiind sora principelui . Se explică astfel de ce Gheorghe Scorţescu a fost acceptat ca 

rudenie în ramurile familiei Ghyka. 

            Ecaterina Catargi era sora omului de stat conservator Lascăr Catargiu (1823-1899), 

amândoi fiind nepoţii marelui vistiernic Iordache Katargiu  (cf. 

http://aristoromania.blogspot.ro/2009/07/catargiu-family-2.html ) . 

Unul din fiii lui Gheorghe Scorțescu și al Adelei Ghika a fost Alexandru Scorțescu, născut probabil 

între 1867-1868, absolvent al Liceului Internat din Iași în 1886 ( cf. 

http://www.colegiulnationaliasi.ro/fosti_elevi/1828_2015/1881_1890.pdf). 

 Bibliografia Română modernă menționează că un Alexandru G. Scorțescu și publicat teza de licență în drept, 

susținută la Universitatea Mihăileană în 1901 :  Despre quasi-contracte în dreptul roman şi român. Teză 

http://aristoromania.blogspot.ro/2009/07/catargiu-family-2.html
http://www.colegiulnationaliasi.ro/fosti_elevi/1828_2015/1881_1890.pdf
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pentru licenţa susţinută de Alexandru G. Scorţescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1901. (24 x 16). 55 p. 

(Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409220). ( cf. 

http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=s&page=510&&limit=10) . Este posibil ca tatăl 

fraților Scorțescu să fi absolvit facultatea anterior, lucrând ca funcționar, iar după susținerea licenței 

a devenit avocat. După cum este posibil ca acest Alexandru G. Scorțescu să fie fiul deputatului 

George Al. Scorțescu (1858-1900), unchi al lui Alexandru Scorțescu, absolventul din 1886. 

 Tot din datele absolvenților Liceului Internat din Iași aflăm că Paul A. Scorțescu a absolvit Liceul 

Internat în 1911 iar Theodor Scorțescu în 1913 ( cf. 

http://www.colegiulnationaliasi.ro/fosti_elevi/1828_2015/1911_1920.pdf). Rezultă că Paul, căruia i 

se atribuie anul nașterii 1895 a absolvit liceul la 16 ani, iar fratele lui la 20 de ani. De fapt a fost 

invers, Paul fiind născut în 1893 iar Theodor în 1895. Anul corect al nașterii lui Theodor Scorțescu 

este deci 1895. 

             Căsătoria diplomatului Theodor Scorțescu cu principesa Valeria Borghese a avut loc la 

Viena în 1930. Principesa Livia Borghese era fiica Principelui Livio Borghese (1874-1939) şi a 

Doamnei Valeria n. Keun (1880-1956), fiind totodată soră a Principelui Flavio Borghese (1902-

1980) şi a mult mai cunoscutului „Principe negru” Valerio Junio Borghese (1906-1974). 

Pentru edificare  prezentăm titlurile heraldice complete ale tatălui principesei Valeria Borghese, a 

fratelui ei Flavio şi a ei , aşa cum sunt oferite de un site genealogic italian, redactat de marchizul 

Marco de Lupis, principe de Santa Margherita, expert în familiile nobiliare italiene: 

Cf. http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterab/Borghese/BORGHESE%203.htm: 

 

             Principe N.H. Don Livio (* Villa Taverna 13-8-1874 + Atene 29-11-1939), 11° Principe di 

Sulmona, 11° Principe di Montecompatri, 11° Principe di Vivaro, 12° Principe di Rossano, 11° 

Duca di Palombara, 11° Duca di Poggio Nativo, 11° Duca di Canemorto e Castelchiodato, 11° 

Marchese di Mentana, Marchese di Norma, Marchese di Civitella Vicovaro, Marchese di Pratica, 

Marchese di Moricone e Marchese di Percile, 11° Conte di Vallinfreda,  11° Barone di Cropalati, 

Principe Romano, Nobile Romano Coscritto, Signore di Scarpa, Castelvecchio,  Collepiccolo, 

Licenza, Monteporzio, Montorio in Valle, Cretone, Morlupo, Olevano, Poggio Moriano, Pretescia, 

Pozzaglia, Stabia e Stazzano1927/1939, Nobile di Corneto, Patrizio Genovese, Patrizio 

Napoletano, Patrizio Veneto (titoli confermati con Decreto Ministeriale del 7-6-1928) e Grande di 

Spagna di prima classe. 

= Smyrne 31-8-1901 Valeria Ken (* Smyrne 1-3-1880 + Catania 19-1-1956), nozze annullate a 

Roma il 31-5-1911. 

C1. Principe N.H. Don Flavio (* Smyrne 2-5-1902 + Catania 28-3-1980), 12° Principe di Sulmona, 

12° Principe di Montecompatri, 12° Principe di Vivaro, 13° Principe di Rossano, 12° Duca di 

http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=s&page=510&&limit=10
http://www.colegiulnationaliasi.ro/fosti_elevi/1828_2015/1911_1920.pdf
http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterab/Borghese/BORGHESE%203.htm
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Palombara, 12° Duca di Poggio Nativo, 12° Duca di Canemorto e Castelchiodato, 12° Marchese di 

Mentana, Marchese di Civitella Vicovaro, Marchese di Pratica, Marchese di Moricone e Marchese 

di Percile, 12° Conte di Vallinfreda, 12° Barone di Cropalati, Signore di Scarpa, Castelvecchio, 

Collepiccolo, Montefortino, Licenza, Monteporzio, Cretone,  Morlupo, Olevano, Montorio in Valle, 

Poggio Moriano, Petescia, Pozzaglia, Stabia e Stazzano, Nobile Romano Coscritto, Grande di 

Spagna di prima classe 1939/1980, Nobile di Corneto, Patrizio Napoletano, Patrizio Veneto, 

Patrizio Genovese, Principe Romano; Gentiluomo di Corte della Regina d’Italia, Cavaliere 

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell’Ordine di Léopold II, 

Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia, Stella d’oro di prima classe al merito rurale. 

= Catania 10-1-1927 Donna Angela Paternò 7° Principessa di Sperlinga dei Manganelli, figlia ed 

erede del  Principe Don Antonio Alvaro e di Vittoria Contessa Caprara (* Taormina 27-2-1902 + 

Catania 6-8-1973) 

C2. N.H. Don Junio Valerio (* Roma 6-6-1906 + Cadice 26-7-1974), Nobile Romano, Nobile di 

Corneto, Patrizio Napoletano, Patrizio Veneto e Patrizio Genovese; Capitano di fregata, Medaglia 

d’oro al Valore Militare, Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia; celebre eroe di guerra, 

comandante della flottiglia X M.A.S.  

= Firenze 30-9-1931 Daria Contessa Olsuffiev, figlia del Conte Vassili Alexeevich e della Contessa 

Olga Pavlovna Shuvalov (* Mosca 5-6-1909 + Roma 4-2-1963) 

C3. N.D. Donna Livia (* Pechino 10-9-1908 + Buenos Aires 9-1975, s.n.), Nobile Romana, 

Patrizia Veneta e Nobile di Corneto. 

= Vienna 28-7-1930 S.E. Theodor Scortescu, ambasciatore romeno (* Yassy 14-1-1895 + ?). 

 C4. N.H. Don Virginio (* Cairo 21-2-1911 + Parigi 19-4-1965), Nobile Romano, Nobile di 

Corneto, Patrizio Napoletano, Patrizio Veneto e Patrizio Genovese; decorato della Croce Rossa del 

Merito Militare. 

= Roma 28-7-1949 Donna Giulia dei Principi Torlonia (* Roma 30-12-1924). 

A se vedea și http://www.famiglienobilinapolitane.it/Genealogie/Borghese.htm .  

              Mai adăugăm la aceasta că bunicul Liviei Borghese, Principele Paolo Borghese (1845 – 

1920) a fost căsătorit cu contesa Ilona Appony de Nagy-Appony (1848-1914), iar numele complet 

al soției scriitorului român era  Livia Valeria Nuelian Camilla Rodolfa Maria Borghese, care va 

trece în eternitate în septembrie 1975, la Buenos Aires. Familia Borghese a dăruit Bisericii un Papă, 

pe Camillo Borghese (1552-1621), ajuns Papă sub numele de Paul al V-lea ( 16.V.1605 – 

28.I.1621), familia fiind de origine din Siena, aparţinând patriciatului acelei republici. 

             Observăm că înregistrările genealogice ale familiei Borghese precizează corect data și locul 

nașterii lui Theodor Scorțescu: Iași, 14.I.1895. 

Dar familia aristocratică Theodor Scortzescu și Livia Borghese au avut (și au) urmași, Teodor 

http://www.famiglienobilinapolitane.it/Genealogie/Borghese.htm
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Scortzesco  şi  Livia Borghese având  următorii copii : 

1)Dominic, n.1934 ?, mort probabil de mic. 

2)Doina Scortzesco căsătorită cu Zabala Atucha, ea fiind născută în 12.XII.1934 la Riga, Letonia, şi 

având o fiică, Paula Virginia, (n. 1960 )     (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1SD-RCN ) 

3)Camillo Vladimir Scortzesco / Escortzesco, n. 6.VIII.1937 Praga, decedat în 13.II.2010  la 

Buenos-Aires: ( https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VJ1Y-6KX ). 

(Necrolog: http://aquendevecinal.blogspot.ro/2010/03/recordando-camilo-escortzesco.html) 

Acesta s-a căsătorit în 7.VII.1962 cu Josephina Barca, având şi el 3 copii: 

2a. Alvaro 

2b. Valeria 

2c. Mariana 

4)Paola Maria del Sol, căs. de Chateaubriand, n. în 30.IX.1939 la Pietra Santa, Italia, 

( https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V139-35C ). Datele au fost furnizate de site-ul genealogic 

familysearch.org, unde au fost publicate adeverințele de imigrare eliberate de  oficialitățile 

braziliene. De menționat că cei trei copii emigranți aveau cetățenia italiană. Observăm şi 

hispanizarea numelui Scortzesco în Escortzesco, proces firesc în spaţiul argentinian. Aurel Goci 

menţionează şi existenţa unui fiu, Dominic, născut în 1934, o pomeneşte pe Doina Ecaterina 

născută în 1935 (eronat), oferă anul exact la naşterii lui Camillo-Vladimir, dar o ignoră pe Paola del 

Sol. (Goci 1997, VIII). Probabil Dominic s-a născut la începutul anului 1934 dar a decedat de mic, 

actele argentiniene nemenţionându-l. 

            Cariera diplomatică a lui Theodor Scortzesco a fost încununată la Roma, prin decorarea 

acestuia de către Papa Pius al XII-lea. Gazeta oficială a Sf. Scaun consemna că în 29.I.1945 

Theodor Scortzescu, ministru plenipotențiar, consilier al Legației României către Sf. Scaun a primit 

titlul de Comandor cu placă (clasa civilă) a Ordinului Pontifical Sf. Grigore cel Mare (Acta 

Apostolicae Sedis, 1945, XXXVII, nr. 4, p.127). A fost rechemat în Ţară în 1.VIII.1945 dar 

evaluând corect situaţia nu a dat curs invitaţiei. A pretextat implicarea în succesiunea Dnei. Monbel 

, cumnata sa. Din 18.IV.1946 a fost demisionat  din Ministerul Afacerilor Externe (odată cu venirea 

la putere a Guvernului Petru Groza). (Goci 1997, VIII). În realitate Principesa Camilla Borghese 

(1869-1944) căsătorită a doua oară cu Raymond Bailin de Montbel, ambasador (+1917) era sora 

tatălui principesei Livia Borghese-Scortzesco, deci mătuşă, nu cumnată. Refuzând întoarcerea în 

Țară, în urma decretelor abuzive emise de guvernul comunist (Legea din 20.XII.1947 de modificare 

și completare a Decretului Lege nr. 877 / 8.XII.1940), Theodor Scortzesco și-a pierdut cetățenia 

română. În acest moment principesa Livia a avut un rol providențial, ea reușind să obțină pentru 

familia ei cetățenia italiană. Cu această cetățenie se putea mult mai ușor emigra, decât având 

statutul de apatrid. 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1SD-RCN
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VJ1Y-6KX
http://aquendevecinal.blogspot.ro/2010/03/recordando-camilo-escortzesco.html
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V139-35C
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            În 1948 (probabil în urma situației tensionate în care se afla Italia) Theodor Scorțescu cu 

soția și copiii au emigrat în Argentina, diplomatul reluându-și activitatea literară în 1949. (Pentru 

istoria comunității românești anticomuniste din Argentina a se vedea  monumentala lucrare dedicată 

Exilului Românesc a lui Aurel Sergiu Marinescu – Marinescu VII, 328 și Marinescu VIII, 394-430). 

Aici Theodor Scortzescu se va regăsi cu un nucleu românesc de dreapta, dar și cu o Misiune a 

Bisericii Române Unite, cu familia Principesei Ileana de Habsburg (sora regelui Carol al II-lea ) și 

cu foștii miniștri Grigore Manoilescu (+ 30.IV. 1963, Alicante-Spania, pentru el vezi Buzatu 1996, 

111) și Radu Ghenea (1907 București – 1973, Paris, îngropat la Madrid, cf. Buzatu 1996, 104 cu 

erori, dar și Pelin 2002, 144). Grigore Manoilescu ( fratele lui Mihai Manoilescu) va fonda una din 

primele edituri românești din Exil, la Valle Hermoso (lângă Buenos Aires; pentru activitatea ei a se 

vedea Manolescu 2003, 270-272) unde Scorțescu va publica Magia albă în 1952. Ocazional 

diplomatul va publica în revista Misiunii Române Unite -Curierul Creștin (1951-1953), revistă 

îngrijită de Mons. Dr. Ioan Dan (1917 Vadul Crișului – 1986, Buenos Aires) și de Mons. Dr. 

Gheorghe Russu / George Rus (+ 1996), sosit de la Roma în 1949, plecat din Buenos Aires în 1954 , 

în Statele Unite. Revista  Îndreptar, apărută la München  între 1950-1953, o revistă de cultură 

creștină ecumenică (catolico - ortodoxă) menționa în nr.12 (noiembrie), 1951, II, la p. 4 apariția  

primului număr din Curierul Creștin din Buenos-Aires, număr la care au colaborat și Principesa 

Ileana, Vintilă Horia și Teodor Scorțescu. Acesta din urmă a trecut la catolicism cel mai probabil în 

1930, pentru a putea celebra căsătoria cu principesa Valeria Borghese. Eseul lui Scortzescu Despre 

Italieni (Curierul Creștin 1952, II, ian-mart, p. 55-56) demonstrează de ce italienii nu au putut fi 

penetrați de fascism în ființa lor, ei având o propensiune spre universalitate datorită Bisericii 

Catolice. De aceea, considera el, Curia papală nu avea nevoie de o prea intensă internaționalizare, 

cardinalii curiali și deservenții ei fiind impregnați de acest spirit. Lucrările lui Scortzescu erau 

privite favorabil de ceilalți literați aflați în acel timp în Buenos Aires: profesorul universitar și fostul 

director al Școlii Române din Roma Dumitru Găzdaru (18.I.1897  Grivița, Ialomița – 8.VI.1991 

Buenos Aires, despre el  Buzatu 1996, 101-102; Pelin 2002, 137; Manolescu 2003, 328-329), Ion 

Mânzatu / Nello Manzatti ( 5.II.1905 București – 5.II.1986 Milano, cf. Manolescu 2003, 484-485), 

Vintilă Horia (Horia Caftangioglu 1915-1992, aflat atunci în Argentina, cf. Pelin 2002, 163-165),  

Toader Ioraș (1909-1982, cf. Buzatu 1996, 110). Ulterior Theodor Scortzescu va colabora și cu 

dramaturgul francez contemporan  Charles de Presles (1918-2007), cu care vor scrie o piesă de 

teatru în 4 acte, pe care o vor înregistra în Biblioteca Congresului American (1958). Nu știm 

deocamdată din ce se întreținea Theodor Scortzescu în Argentina (nu este exclusă dota principesei 

Borghese). În 1962-1963 copiii săi vor emigra la Rio de Janeiro, ulterior reîntorcându-se în 

Argentina. Paola Escortzesco (fiica lui cea mică) căsătorită de Chateaubriand va emigra în 1990 la 

Seattle, SUA. Fiul scriitorului, Camillo Scortzesco / Escortzesco, va fi interesat în pedagogie, fiind 
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profesor și binefăcător al unei grădinițe din Buenos-Aires. 

           Este adevărat că după 1966 în bibliografiile realizate de revistele de cultură din Exil numele 

lui Theodor Scortzescu nu mai apare. După cum nici un eventual necrolog nu l-am putut repera 

(acest fapt nu presupune că nu ar exista!). Data decesului său ar constitui o necunoscută dacă nu ne-

ar veni în ajutor mențiunea unui proces de stabilire a succesiunii după Livia Borghese di Scortzescu 

y Teodoro Scortzesco, realizat în 7.VI.1979 (cf. Boletín Oficial de la República Argentina, 1979, 

LXXXVII, 7.VI.1979, Parte 2 Judiciales, nr. 24.181, p. 10) . Ținând seama că principesa Livia 

Borghese Scortzesco a murit în septembrie 1975, este limpede că succesiunea bunurilor comune nu 

s-a putut realiza decât după moartea soțului ei, diplomatul român Theodor Scortzesco. Este deci 

foarte probabil că acesta a trecut la cele veșnice în Buenos Aires, în 1979. 

            Urmărind lista absolvenţilor Liceului Internat din Iaşi constatăm că Paul A. Scorţescu a 

absolvit liceul în 1911. Este vorba despre fratele lui Theodor Scorţescu. 

           Diferitele surse edite sau cibernetice îi dau anul naşterii 1895, acest fapt semnificând că Paul 

Scorţescu ar fi avut 16 ani la data absolvirii liceului. Uşor precoce... Anul corect al naşterii este de 

fapt 1893, fiind confundat cu cel al fratelui său, 1895, poate şi din cauza redactării cifrei 3 în tip 

tradiţional. Din sursele edite putem reconstitui următoarele: 

           Paul Scorțescu / Scortesco s-a născut la Iaşi, în 10.V.1895 (anul este oferit astfel de sursele 

edite – corect este 10.V.1893, n.n.), a fost naturalizat francez în 1924, fiind combatant în cele două 

războaie mondiale. A absolvit prestigioasa Ecole Nationale des Beaux-Arts, fiind elevut maeştrilor 

Jean Pierre Laurens (1875-1933) şi Fernand Anne Pierre Cormont (1845-1924). A expus la Salonul 

Independenţilor de la Tuilleries (1926), a devenit membru asociat la Salon de la Nationale, având 

expoziţii oficiale la Roma, Atena, Cairo, Lisabona, Rio de Janeiro, Buenos-Aires. A pictat la 

Veneţia, în dominionul Palestinei, în Spania, în Ungaria. Tablouri de-ale sale au fost achiziţionate de 

muzeele din Atena, Cairo, Lisabona, Portul St. Tropez fiind achiziţionat de Statul francez, iar Les 

Fratellini de Municipalitatea parisiană pentru oraşul New-York. Este considerat exponent al Şcolii 

Franceze de pictură ( Bénézit VII , 1966, p.682). Paul Scortzesco se bucură de o menţiune şi în 

catalogul lui Adrian Darmon (Darmon 2003, 198), menţionându-se despre el că este un pictor 

român ce a trăit între 1895-1976, fiind naturalizat francez în 1926 şi a pictat în Palestina. La aceste 

date edite mai putem adăuga existenţa unei invitaţii-catalog din 1920 care precizează că Paul 

Scortesco-Scott a expus la Paris între 17.VI. - 9.VII. 1920 la Galeriile Devambez (nu putem preciza 

deocamdată e ce şi-a inserat şi numele Scott), iar în 1937 a reprezentat printre alţii România la 

Expoziţia Universală de la Paris cu un tablou intitulat Naşterea poporului român ( Vitanos 2011, 

251-252). În Franţa a luat contact şi cu mediile aristocratice ruse din exil, o probă fiind portretele 

realizate principilor Felix şi Irina Iusupov. În România a publicat în revista Gândirea un studiu 

despre curentele din pictura contemporană tinereții sale, iar mai târziu, în prestigioasa Revue des 
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deux mondes, un articol sinteză despre esența artei creștine în care analizează catedralele apusene 

dar și mănăstirile Moldovei. În 1946 o experiență spirituală îl va determina să treacă la romano-

catolicism, devenind un adept înfocat al apărării Tradiției Apusene dar și al Franței Perene. Din 

1952 se va impune ca publicist, cultivând eseul motivațional, fie pe teme patriotice franceze, fie pe 

teme spirituale. A debutat prin Nouvelles Editions Latines (cea care îl va publica și pe Emil Cioran), 

primind aprecierile lui Gustave Thibon (1903-2001)  de care îl va lega o apropiere ideatică, și pe 

cele ale lui Gabriel Marcel (1889-1973). Conciliul Vatican al II-lea (1962-1965) dar mai ales 

pontificatul lui Paul al VI-lea (1963-1978) îl vor determina pe Paul Scortesco să își coordoneze 

activitatea publicistică cu cea a catolicilor integraliști francezi. La Boulogne va fi colaboratorul 

revistei Lumière, alături de editorul acesteia, Michel Duchochois și de condierii Jean  Dequeker, 

Pierre Müller, Bernard Wacogne, revistă ce va apare din 1962 în format mimeografiat, ea 

supraviețuindu-i lui Paul Scortesco în 1976 ( cf.  www.saintlouisbourgogne.com/?page_id=140). 

Peisajul catolic tradiționalist francez era în acea perioadă ( Airau 2009) reprezentat de faimosul 

arhiepiscop Marcel Lefebvre (1905-1991), P. Georges de Nantes (1924 Toulon – 2010, St. Parrès les 

Vaudes), Raymond Dulac (1903-1987) editorul revistei Courrier de Rome, Marcel de Corte ( 1905 

Genappe – 1994 Tiff) rector al Universității din Liège, Mons. Francois Ducaud-Bourget (1897 

Bordeaux – 1984 Saint Cloud), P. Noël Barbara (1910 Tours – 2002 Tours), P. Louis Coache ( 1920 

Ressous sur Matz – 1994 Beaumont Pied de Boeuf Mayenne), Jean Madiran (Jean Arfel 1920 

Libourne Gironde – 2013 Suresnes) sau Louis Jugnet ( 1913-1973) (despre el și corespondența sa 

cu figuri ale Tradiției militante catolice vezi Dounot 2015). Acesta din urmă va aprecia studiile lui 

Paul Scortesco, pe care îl consideră un optim diagnostician al crizei bisericești (Dounot 2015, 343). 

Spectrul politic al tradiționaliștilor catolici francezi va fi variat între monarhiști (De Corte), gaulliști 

proveniți din Rezistență (Ducaud Bourget), petainiști (Georges de Nantes) etc., toți fiind uniți în a 

demasca abuzurile eclesiastice post-conciliare. În această companie Paul Scortesco se va regăsi și 

va fi apreciat ca un apărător organic al Tradiției. Eseurile și broșurile lui vor demasca implacabil 

aceste abateri, inconsistența noului rit liturgic promulgat de Paul al VI-lea, trădarea ierarhiei 

occidentale în favoarea filosofiilor stângiste, uzul pervers al ascultării canonice folosite spre 

demolarea structurilor eclesiastice. Va compara persecuțiile exterioare aduse Bisericii de către 

comuniști cu persecuțiile interioare inițiate de secta modernistă. Eroii credinței vor fi episcopii și 

cardinalii rămași în spatele Cortinei de Fier. Constatând acțiunile nocive ale lui Paul al VI-lea și 

având indicii asupra apartenenței acestuia la o organizație masonică, Paul Scorțescu va ajunge la 

concluzia vacanței Sediului Apostolic. Articolele sale vor fi traduse și în germană, fiind considerat 

un punct de referință și pentru tradiționaliștii germani. Intelectualii români din Exil îi vor cunoaște 

opera, dar o dezbatere academică asupra acesteia nu este întâlnită în presa pribegiei. La Paris Paul 

Scortesco va locui la Misiunea Română Unită (rue Ribera 38) unde un incendiu misterios îi va pune 

http://www.saintlouisbourgogne.com/?page_id=140
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capăt vieții în noaptea de 3 spre 4 septembrie 1976. Moartea lui suspectă a interesat și serviciile 

franceze de siguranţă ( nefiind exclus un amestec al Securității românești) (Remy 2015, p. 5, nota 

2). Desigur că revistele religioase românești (mai ales cele greco-catolice) din Exil au păstrat o 

tăcere profundă asupra decesului său. Doar revista de opinie Vatra, una din cele mai longevive din 

Exil ( 1951 Roma – 1994 Freiburg), coordonată de Dr. Petre Vălimăreanu (1909 – 30.X.1994, 

Freiburg RFG) va menționa succint : „ La 3.IX. s-a stins la Paris, victimă a unui incendiu, Paul 

Scortescu” (Vatra, Freiburg, 1976, XXVI, 139, nr. 3, p.4). Un necrolog va fi publicat atât revista  

Lumière, cât și în revista catolică germană Einsicht (München, 1977, VI, nr. 6, p. 1). Incendiul 

survenit la apartamentul lui Paul Scortesco  din rue Ribera putea proveni din neglijență, dintr-o 

defecțiune tehnică sau putea fi criminal, pentru a masca o crimă. O explicație oficială nu s-a dat iar 

catolicii tradiționaliști consideră că a fost  vorba de un asasinat. 

              Iată necrologul său anunțat de revista a cărui colaborator a fost: LUMIÈRE, N°149 octobre 

1976, p.6 : 

A Dieu Paul Scortesco!  

LES FAMILLES SCORTZESCO, CATARGI, GHIKA, ET BORGHESE AINSI QUE LA MISSION 

CATHOLIQUE ROUMAINE FONT PART DU DECES DE' M. PAUL SCORTZESCO RAPPELÉ A 

DIEU LE 4 SEPTEMBRE 1976. MUNI DES SACREMENTS DE L'EGLISE. 

LES OBSEQUES ONT EU LIEU LE 13 SEPTEMBRE A PARIS, SALLE WAGRAM. 

  

A Dieu Paul Scortesco!  

 Notre ami et fidèle collaborateur Paul Scortesco est mort le 4 septembre. 

Cet octogénaire était l'un des plus jeune de notre équipe. L'un des plus jeunes de la cause 

catholique et française, à laquelle depuis près de trente ans il consacrait sa vie. Nous qui aurions 

pu être ses fils ou ses petits-fils, étions parfois dépassés,... (et affolés sur le plan matériel) par son 

enthousiasme dans le combat.  

Notre peine est profond; car c'était un ami véritable, mais aussi parce qu’il était une image de 

l'intégrité, de la pureté et du don total.  

Artiste peintre il connait le succès dans un monde où il s'enivre de plaisirs Mais Dieu; comme pour 

son saint Patron, le jette à terre et se montre à lui. Dès lors Paul Scortesco se consacre à la vérité 

et au bien.  

C'en est fini du succès, d'adulé il se voit méprisé, d'entouré, il se voit honni; de riche, le voilà 

pauvre ! D'une pauvreté qui va aller croissante jusqu'à sa mort. Il n'aura de refuge qu'à la mission 

catholique roumaine de Paris où Dieu vient le prendre.  

"Les traditionalistes sont des hommes d'argent" affirmait voilà peu le méprisant et plus encore 

méprisable Boillon évêque de Verdun!  

Paul Scortesco est mort dans la pauvreté! 

Ce Roumain d'origine, allié à certaines des grandes familles d'Europe était devenu Français. Et 

intégralement Français. Il savait que la France n'est grande dans le monde que lorsqu'elle respecte 

le Pacte scellé à Reims par St Rémi. Il travaillait à le faire respecter. 

 Quant à nous, nous n'oublierons pas, que ce collaborateur réputé de nombreuses revues connues, 

vint à nous de son plein gré, à nous qui n'étions pas grand chose et qu'il ne nous abandonna jamais. 
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Merci Monsieur Scortesco 

 

Vous l'avez sans doute, Mon Dieu, endormi "dans votre paix certaine entre les bras de l'espérance 

et de l'amour". Notre prière monte pour lui, et nous savons que s'il est déjà auprès du Père, il les 

transformera en grâces pour les chrétiens écrasés sous la botte rouge, pour la France et pour 

l'Eglise. (cf. http://ledoctrinaire.blogspot.ro/2015/01/a-dieu-paul-scortesco.html). 

 

             Publicăm bibliografia (desigur incompletă) a fraților Scorțescu / Scortesco: 

Lucrări ale lui Theodor Scorțescu (Theodor Scortzesco): 

(după Ion Simuț, cf. Scorțescu 1982, p. 5-18) 

 

1)Scorțescu Teodor – Broaștelor, in Viața Romînească, Iași, 1914, IX, nr. 3, p.355/ 

 

2)Idem  - Din epoca de piatră, in Viața Romînească, 1914, IX, nr. 3, p.356. 

 

3)Idem – Salomeea, in Viața Romînească, 1914, IX, nr. 7-9, p. 49. 

 

4)Idem – Salonul, nuvelă foileton, în Capitala, București, 1916. 

 

5)Idem – Arta iubirii, teatru, nepublicată. 

 

6)Idem – Tanti Viorica și cobaiul, teatru, nepublicată. 

 

7)Scorțescu, Theodor, Teodoreanu, Al. O. - Sfîrșitul lumei, teatru, nepublicată. 

 

8)Scorțescu, Theodor  – Miragiul Alpilor, teatru într-un singur act, tradus de Al. O. Teodoreanu, in 

Viața Romînească, Iași, 1921, XIII, nr. 9, p.321-334. 

 

9)Idem – Dintr-o temniță, in Viața Romînească, Iași, 1921, XIII, nr. 12, p.329-335. 

 

10)Idem – Nevinovata nebunie a Madelenei, in Gândirea, București, 1923, II, nr. 15, p.205-213. 

 

11)Idem -  Popi 1922, in Viața Romînească, Iași, 1928, XX, nr. 10-11, p.50-87. 

 

12)Idem – Popi 1922. Cu un portret inedit de Paul Scorțescu, București, 1930, Ed. Cultura 

Națională, 144p (ediția a II-a). 

 

13)Idem – Fum, in Revista Fundațiilor Regale, București, 1938, V, nr.1, p. 43-46. 

 

14)Idem – Concina prădată, București, 1939, Ed. Fundației pentru Literatură și Artă Regele Carol 

II. 

 

Publicate în Exil:  

 

http://ledoctrinaire.blogspot.ro/2015/01/a-dieu-paul-scortesco.html
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15)Scortzesco, Theodor – Angustia în literatura franceză, ?, republicată în Jurnalul Literar, 

București, 2008, 19, nr. 5-8, p. 15.  

 

16)Idem – Despre italieni, in Curierul Creștin. El Mensajero cristiano, Buenos Aires, 1952, II, nr. 

Ianuarie-Martie, p. 55-56, republicat in Jurnalul Literar, București, 2008, 19, nr. 5-8, p. 15.   

 

17)Idem – Unirea binefăcătoare pentru biserici, ?, republicată în Jurnalul Literar, București, 2008, 

19, nr. 5-8, p. 15.  

 

18)Idem – În treacăt, ?, republicată în Jurnalul Literar, București, 2008, 19, nr. 5-8, p. 15.  

 

19)Idem – Păreri în Exil, in România, Buenos Aires, 1949, nr. 8, republicată în Jurnalul Literar, 

București, 2010, 21, nr. 13-18, p. 9.  

 

20)Idem – Magie albă, Valle Hermoso (Argentina), 1952, Ed. Cartea Pribegiei. 144p. O recenzie 

frumoasă o va face Nolla, Dem. Ghe. -  Theodor Scorțescu – Magia albă. Povestire. Ed. Cartea 

Pribegiei,  în Cuget Românesc. El pensamiento rumano, Buenos Aires, 1952, II, nr. 4-6, 

Decembrie, p. 273-274.  

 

21)Scortzesco, Theo ; Claude des Presles – L´amour de minuit.Le camp no. Sept. Pièce en quattre 

actes,înregistrat cu drept de copyright în 28.II.1958, cf. Catalogue of Copyright Entries. Library of 

Congress, Wa, 1958, 12, 3-4, nr.1, DU 46516.  Claude Robert Marie des Presles (Claude Vismet des 

Presles (1913-2007) a fost un dramaturg francez contemporan de notorietate. 

 

Evidențiate în bibliografiile redactate de revistele culturale din Exil: 

 

cf. Cicală, Ion – Index personarum (nr. 1 / 1962 – 25 / 1988), in Revista Scriitorilor Români , 

München, 1989, 26, p. 183-190, p. 189: 

 

22)Scorțescu, Theodor - ? . in  Revista Scriitorilor Români , München, 1963, 2, p. 117-119. 

(Scriitorul este menţionat în Indexul lui Ion Cicală la această poziţie, dar nu am putut afla titlul 

articolului său). 

 

23)Scorțescu, Theodor – Simple note, in  in  Revista Scriitorilor Români , München, 1964, 3, 

p.137-138 (cf. Răboj – in Ființa Românească. Revistă de cultură, Paris, 1966, 4, p. 247). Faptul că 

Răbojul bibliografic al revistei patronate de Fundația Culturală Română Carol I din Paris nu 

cunoștea toate numerele Revistei Scriitorilor Români  apărută sub auspiciile Societății Academice 

Române la München arată dificultatea comunicării interculturale dintre diferitele centre românești 

din Exil. 

 

Reeditate în Țară: 

 

24)Scorțescu, Teodor – Concina prădată. Ediție îngrijită și prefațată de Ion Simuț, Cluj-Napoca, 

1982, Ed. Dacia, 315 p. Volumul conține  romanele Popi 1922 ( p.19-83), Concina prădată (p.84-

300),  nuvela Dintr-o temniță ( p.301-311) și aforismele Fum (312-314). 
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25)Scorțescu, Teodor – Concina prădată., Popi. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Auliu Goci București, 

1997, Ed. 1+100 Gramar, 207 p. 

 

26)Scorțescu, Teodor -  Magia albă . Ediție îngrijită de Mihaela Constantinescu, București, 2000, 

Ed. Jurnalul Literar, 128 p. 

 

27-32) reeditările din Jurnalul Național sunt prezentate la indicii de la nr. 14) . 

 

                 Paul Scorțescu. Opere publicate: 

 

În Țară: 

 

1)Scorțescu, Paul – Câteva tendințe în pictura contemporană, in Gândirea, București, 1924, IV, nr. 

4, p. 124-126. 

 

În Exil: 

1)Scortesco, Paul - Gog et Magog : Face aux deux sources de la décadence moderne, Saint Brieuc, 

1952, Ed. Du Cèdre, 173 p. 

2)Idem - L`Art chretien, in La Revue des deux mondes, Paris, 15 Octobre 1953,   p. 731-737. 

3)Idem - Vivre !, lettres aux anxieux du temps present. Preface de Gustave Thibon, Paris, 1953 Ed. 

Nouvelles Editions Latines, 126 p.,  ed. II, 1954 

4)Idem - Saint Picasso peignez pour nous ou les deux conformismes, Paris, 1953, Ed. Nouvelles 

Editions Latines, 92 p. 

 

5)Idem - Satan, voici ta victoire,Paris, 1953, Ed. Nouvelles Editions Latines, 139 p. 

 

6)Idem - Amour, qui es tu?, avec une preface de Gabriel Marcel, 1955, Paris, Ed. la Colombe, 285 

p. 

 

7)Idem - Un monde en folie: Rhapsodie, 1955, Ed. La Colombe, 136 p. 

 

8)Idem - Occident, tu perds la face !  Instantanés du monde actuel, 1956, Paris, Ed. Etheel, 112 p. 

 

9)Idem - Le Rayonement de la France pour le pire et pour le meilleur, 1958, Paris, Ed. Du Cèdre, 

14 p. 

 

10)Idem - La locura del mundo, 1960, Madrid, Ed. Esceliger Rustica, 231 p. 

 

11)Idem - Tu es né pour le bonheur,  1960,  Paris,  Ed. Du Cèdre, 152 p. 

 

12)Idem - Hommes d'Eglise rouges du sang des chretiens, 1970, Ed. Lumière, 20 p. 

 

https://www.amazon.fr/Paul-Scortesco-Tu-pour-bonheur/dp/B0014PQ0I6/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1478347434&sr=1-9
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13)Idem - Lettre ouverte a Satan,  1969, Paris,  Ed. Lumière, 19 p. 

 

14)Idem - Les naufrageurs de l'Eglise,1970, Paris, Ed. Lumière, 31 p. 

 

15)Idem - Les masques tombent!, 1970, Paris, ed. Lumiere, 32 p. 

 

16)Idem - Aggiornamento et oecumenisme luciferiens, 1971, Paris, Imp. Ferrey, Ed. Lumière, 87 p. 

 

17)Idem - Le meurtre de la France,  1974, Paris, Ed. Lumière, 

 

18)Idem - L'heure du Satan, 1974, Paris, ed. Lumière 

 

19)Idem - Au royaume de l'Antéchrist, 1974, Paris,ed. Lumière 

 

20)Idem - L'Humanité en agonie,1975, conferrence tenue a Paris, novembre 1975, Difusion de la 

Pensée Française, Chiré en Montreuil, 18 p. 

 

Articole menționate în bibliografiile revistelor de cultură românești din Exil: 

L`Eglise au peril, in Defence de Foyer, 1963, Nov.-Dec., p. 365-69. 

Les deux atheismes, in  Defence de Foyer,  1963, Nov.-Dec., p.389-392. 

Playdoyer de Satan, in Le Courrier National, Nov.-Dec. 

Français, votre liberté fiche le camp, in Paris, 1964, 28 p. 

Progressisme, qui es-tu?, in Defence de Foyer, 1964, Mars, p.119-122. 

Caïn,  in Defence de Foyer, 1964, Mars, p.133-136. 

Le sens sacré du corps humain,  in Defence de Foyer, 1964, Avril-Mai, p.193-197. 

Absurdité de l`évolution,  in Defence de Foyer, 1964, Avril-Mai, p.229-233. 

(cf. Răboj, in Ființa Românească. Revistă de cultură, Paris, 1965, III, p.202-203. Revista Ființa 

Românească a fost editată de Fundația Universitară Carol I, aflată în Exil la Paris (nr. I apărând în 

1963), sub redacția lui Mircea Eliade, Vintilă Horia, Virgil Ierunca, Emil Turdeanu, Virgil 

Veniamin. În 1968 apărea nr. 6, ultimul, cf. Manolescu 2003, 311-312). 

Revista Limite (cf. Manolescu 2003, 450-452), editată la Paris de Virgil Ierunca și de Nicolae Petra 

(1909, Sibiel – 1985 Mexico City)  între 1969 – 1986, consemna la rubrica Primite la redacție și 

lucrările lui Paul Scorțescu. În nr. 5 / Decembrie 1970, p. 12 sunt consemnate: 

Paul Scortesco – Lettre ouverte a Satan, 1969, Paris, Ed. La Lumière. 

Idem – Les Naufrageurs de l´Eglise, 1969, Paris, Ed. La Lumière. 

Idem – Les masques tombent, 1970, Paris, Ed. La Lumière. 

Idem – Messe, Sacrifice ou Sacrilège, 1970, Paris, Ed. La Lumière. 

 

În numărul 11 / Decembrie 1972, p. 16 este menționat: 

https://www.amazon.fr/LHumanité-en-agonie-Paul-Scortesco/dp/B0014M5XGY/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1478347434&sr=1-11
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Paul Scorțescu -  Obeissez!, 1972, Boulogne sur Mèr, Coll. Lumière. 

 

             Articole ale lui Paul Scortesco apărute în revista catolică tradițională Einsicht. Credo ut 

intelligam. Römisch-Katolische Zeitschrift, apărută la München, sub redacția Dr. Eberhard Heller și 

cercul Freudenkreis der Una Voce ( nr. 1 / Aprilie/ 1971). Revista apare și în prezent, fiind 

accesibilă și în format electronic în pagina web http://www.einsicht-online.org/: 

Noch vor zehn Jahren, in Einsicht, 1971, I, nr.1, p.26-28. 

Aus der Tiefe des Abgrunds, in  Einsicht, 1971, I, nr.8., p.30-31. 

Es wird Zeit, in Einsicht, 1971, I, nr.11, p. 6. 

Theologie der Revolution. Die neue Religion, in Einsicht, 1972, II, nr. 6, p. 28-31. 

Satan in der Kirche, in  Einsicht, 1972, II, nr. 7, p. 28-31. 

Die schwarze Flut, in  Einsicht,1972, II, nr. 7, p. 37-38. 

Knallende Wahrheiten, in Einsicht, 1973, II, nr. 11, p. 20-21. 

 Gehorcht I, in Einsicht, 1973, III, nr. 3, p. 17-20. 

Gehorcht II, in Einsicht, 1973, III, nr. 4-5, p. 3-12. 

Gehorcht III in Einsicht, 1973, III, nr. 6, p.15-21. 

Die katholische Priestertum in Einsicht, 1974, III, nr.11, p. 15-16. 

Der Verrat der Hierarchie I, in Einsicht, 1974, IV, nr. 7-8, p. 220-221. 

Der Bannfluch, in Einsicht, 1975, V, nr. 3, p. 109-110. 

Die Augen öffnen sich, in Einsicht, 1975, V, nr. 4, p. 159. 

Der Verrat der Hierarchie II, in Einsicht, 1975, V, nr. 4, p. 194-195. 

Nimm dich in Acht, Kirche I, in Einsicht, 1976, V, nr. 6, p. 319-321. 

Nimm dich in Acht, Kirche II, in Einsicht, 1976, VI, nr. 2, p. 82-83. 

Auf dem Weg zum Arhipel Gulag,  in Einsicht, 1976, VI, nr. 2, p.36. 

Platz den Lebenden, in Einsicht, 1976, nr. 3, p. 125. 

Es lebe dr Tod, Tod der Leben I,  in Einsicht, 1976, VI, nr. 7, p. 153-155. 

Die Augen öffnen sich,   in Einsicht, 1976, VI, nr. 7, p. 159-161, 

Die Unterstützung,   in Einsicht, 1976, VI, nr. 4, p. 161. 

Necrologul publicat în  Einsicht, 1977, VI, nr. 6, p. 1. 

Die am Tode mitarbeiten in Einsicht, 1977, VI, nr. 6, p. 225-227. 

Plaz den Lebenden in Einsicht, 1979, IX, nr. 5, p. 208. 

Paul Scortesco a fost apreciat şi în lumea catolicilor tradiţionalişti italieni, poetul florentin Tito 

Casini (1897-1987) citându-l ca prieten al său într-unul din binecunoscutele sale eseuri 

(asemănătoare de altfel ca stil şi principii cu ale lui Scortesco : Nel fumo di Satana. Verso l’ultimo 

http://www.einsicht-online.org/
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scontro, Firenze, 1976 ( în capitolul Il perfido ed astuto incantatore, accesibil nouă din nefericire 

doar on-line: http://www.latunicastracciata.net/ultimo_scontro/11_US.htm) . 

               Dar Paul Scortesco nu a fost singurul artist plastic român implicat doctrinar în menținerea 

Predaniei Catolice. Un partener ideatic, cu care foarte probabil s-a cunoscut și a avut schimb de idei 

a fost Domnișoara Mira Davidoglu / Myra Davidoglou. Pagina cibernetică (dublată și de o 

editură) redactată de Jean Augy și de ginerele lui, Francois-Xavier de Hautefeuille, Chiré Diffusion 

de la Pensée Française îi publică un necrolog amplu ( cf. http://www.chire.fr/A-143503-analyse-

logique-et-theologique-de-la-these-dite-de-cassiciacum.aspx ).  Ea s-a născut într-o familie mixtă, 

româno-elenă, în 14.V.1923, a absolvit bacalaureatul în 1942, impunându-se ca desenatoare, 

graficiană și pictoriță. A expus la București iar în 1946 alături de mama ei a fugit la Paris unde și-a 

continuat activitatea artistică, unele opere fiindu-i achiziţionate de Statul francez. A studiat dreptul, 

științele economice și filosofia (devenind agrégé de philosophie), lucrînd la diferite companii din 

jurul Parisului. A dobândit cetăţenie franceză împreună cu mama ei în 1959. Nu s-a căsătorit ci a 

preferat cultivarea unei pietăți de tip benedictin, fiind o devotată romano-catolică. Din 1976 se va 

implica în scrisul tradițional catolic, colaborând la revista Matines a Mons. Ducaud-Bourget, iar 

ulterior editând revista La Voie ( 24 de caiete, ultima apariție fiind în 1993). Din 1994 nu a mai pus 

mîna pe condei, trecând întru veșnicie în 7.IV.2001. Editura franceză sus-menționată i-a reeditat 

Analiza logică a tesei numite din Cassiciacum ( Chiré en Montreuil, 2011, Ed. St. Remy) și 6 

volume a unei antologii de articole (Pour la défense de l´Église, gardienne de la Foi,  Chiré en 

Montreuil, 2011, Ed. St. Remy). 

                În România Myra Davidoglou (cunoscută ca Mira Davidoglu) s-a remarcat prin ilustrarea 

revistei Graiul Copiilor (1942-1944), a expus la Salonul Oficial de Toamnă 1945 (cf. Ministerul 

Artelor – Salonul Oficial de Toamnă,  Desen,  Gravură, Afiş.1945, București, 1945) ; va fi membru 

în trupa experimentală de teatru a Monicăi Lovinescu, activă pe lângă Institutul Francez din 

Bucureşti . Cf. Furtună Angela,  - Cu George Enescu, Monica Lovinescu și alți mari români, în 

căutarea României, Thursday, 24 October 2013,  accesibil la : 

http://www.romaniantimes.com/index.php/angela-furtuna/785-cu-george-enescu-monica-lovinescu-

i-ali-mari-romani-in-cutarea-romaniei.html  : 

« Cu acest bogat și sofisticat bagaj cultural, adolescenții din grupul Monicăi Lovinescu, ajunși la 

Universitate cu efluvii artistice și cu bucuria de a savura valoarea artistică autentică, se 

constituiau în grupul “Les Chameaux”, în februarie 1945, în chiar ziua când Camil Petrescu își 

deschidea seminarul de regie experimentală ; membrii grupului de tineri vor pune în scenă diverse 

piese, iar publicul de teatru care va afla de realizările lor și li se va alătura cu admirație îi 

includea pe Monseniorul Vladimir Ghika , pe Jean Mouton (directorul Institutului Francez), Basil 

Munteanu, Michel Dard, Camil Petrescu, Maria Botta, Alice Voinescu, Georges Rosetti, Constantin 

http://www.latunicastracciata.net/ultimo_scontro/11_US.htm
http://www.chire.fr/A-143503-analyse-logique-et-theologique-de-la-these-dite-de-cassiciacum.aspx
http://www.chire.fr/A-143503-analyse-logique-et-theologique-de-la-these-dite-de-cassiciacum.aspx
http://www.romaniantimes.com/index.php/angela-furtuna/785-cu-george-enescu-monica-lovinescu-i-ali-mari-romani-in-cutarea-romaniei.html
http://www.romaniantimes.com/index.php/angela-furtuna/785-cu-george-enescu-monica-lovinescu-i-ali-mari-romani-in-cutarea-romaniei.html
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Grigorescu (Greg), Gaby Bosse, Irène (Hanciu și mai târziu Eliade), Ina (Don, apoi Paleologu – 

cel mai frumos cuplu al Bucureștiului - și în sfârșit Naumescu), Mira Davidoglu (un talent de 

pictoriță autentic), Dan Brătianu, Ion și Gheorghieș Lecca și mulți alții, dintre care unii vor pieri în 

cazne atroce în închisorile comuniste sau în exil. ». Ruxandra Oteteleșanu va considera stilul 

actorial al Mirei Davidoglu prea cerebral, conferind o dimensiune intelectuală a personajelor 

artistice pe care acestea, în mod obișnuit, nu le-ar poseda. (Vezi şi Oteteleşanu, Ruxandra – Teatrul 

de la Maison des Français : Les jours heureux de André Pugeut, in Universul Literar, Bucureşti, 

1945, LIV, nr. 16-17, 27.V.1945, p. 1.) 

                Myra Davidoglou a ajuns și ea la poziția sedevacantistă, considerând ca Paul al VI-lea și 

succesorii săi, îmbrățișând învățăturile eretice din documentul Conciliului Vatican II Dignitatis 

humanae (7.XII.1965) precum și erorile modernismului condamnate formal și solemn de papi până 

în 1958, căzând astfel de la credință,  nu erau papi. Autoritatea lor fiind una umană și nu divină, 

măsurile pastorale, canonice, disciplinare, cu atât mai mult cele dogmatice erau și sunt nule de 

drept. Este poziția sedevacantismului clasic. Myra Davidoglou a scris în apărarea acestei poziții un 

eseu teologic (Davidoglou 1991-1992) prin care confrunta teza sedeprivaționistă a Mons. Michel 

Guérard des Lauriers, OP.  Michel Louis Guérard des Lauriers (25.X.1898, Suresnes – 27.II.1988, 

Cosne), șef de promoție la liceu dar și la Ecole Normale Supérieure – Sciences, doctor în 

matematici, doctor în filosofie, doctor și magistru în teologie, a intrat în Ordinul Dominican în 

1927, a fost hirotonit preot  în 29.VII.1931 și episcop la Toulon în 7.V.1981 de către Mons. Pierre 

Ngo Dinh Thuc (1897-1985), fost arhiepiscop de Hue, Vietnam, a ajuns profesor de teologie 

dogmatică la Universitatea Pontificală Lateran fiind invitat de Papa Pius al XII-lea, a fost membru 

al Academiei Pontificale Sf. Toma d´Aquino,  iar din 1970 (când a fost expulzat, împreună cu 

rectorul şi alţi 13 colegi) a fost profesor la Seminarul din Ecône,  condus de Mons. Marcel 

Lefèbvre. Aici a funcționat până în 1977 fiind îndepărtat când a început propagarea tezelor 

sedevacantiste. În 1969 a lucrat  la realizarea Scurtului Examen Critic  asupra  Novus Ordo Missae, 

semnat de cardinalii Antonio Bacci și Alfredo Ottaviani ( Ottaviani Bacci 1969). Autor a numeroase 

articole și studii de teologie, a fost considerat (chiar și de cei pe care i-a combătut ) o acvilă 

teologică. (Lucrări și materiale despre Mons. Guérard des Lauriers se găsesc accesibile pe site-ul  

http://www.a-c-r-f.com/documents/Mgr_GUERARD_des_LAURIERS-textes.pdf ). Teza dela 

Cassiciacum la care a meditat aproape 9 ani și a publicat-o în faimoasele Caiete dela Cassiciacum 

(C I – C VI) pornește de la premisa că un Papă, asistat de Duhul Sfânt și de Mântuitorul beneficiază 

în calitatea sa publică de darul infalibilității ( nu poate proclama o doctrină falsă sau un principiu 

moral fals), fiind adevărata Autoritate, căruia trebuie să i se dea ascultare necondiționată în câmp 

dogmatic, moral, canonic. Constatându-se că Paul al VI-lea a promulgat documente ce conțineau 

erezii, iar prin faptele lui a demonstrat că nu dorește binele Bisericii sau propășirea credinței, acesta 

http://www.a-c-r-f.com/documents/Mgr_GUERARD_des_LAURIERS-textes.pdf
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și-a pierdut condiția spirituală, nemaifiind papă formaliter, ci doar materialiter. În caz că alegerea 

lui din 1963 era canonică, Giovanni Battista Montini (Paul VI) era și este singurul îndrituit să ocupe 

Tronul Petrin, la fel și succesorii săi. Aceștia acceptând erorile Conciliului Vatican II (mai ales 

ultimul document, Dignitatis Humanae) nu pot fi Papi ci sunt doar papi potențiali. Ar deveni Papi 

dacă ar lua poziție clară de respingere a ereziilor. O asemănare imperfectă ar fi tocmai momentul 

alegerilor prezidențiale, cel abilitat să ocupe funcția fiind președintele ales și ratificat, dar devenind 

formal președinte odată cu depunerea jurământului (intrarea în mandat). Teza de la Cassiciacum 

putea fi aplicabilă guvernării lui Paul VI, dar în cazul unor viitori succesori ce urmau a fi consacraţi 

conform noului rit episcopal (a cărui validitate este contestată de sedevacantişti şi de cei mai mulţi 

integralişti) ea nu ar mai fi oferit un răspuns satisfăcător asupra prezenţei şi maifestării Autorităţii 

din Biserică. Tezei i se pot aduce (și i s-au adus) numeroase obiecții, unele chiar din partea 

sedevacantistă. Myra Davidoglou în analiza acestei teze (Davidoglou 1991-1992) a adus argumente 

logice, dogmatice, din operele Sf. Thoma d´Aquino, Dreptul Canonic (ante 1983) dar și din Părinții 

Bisericești Apuseni sau Răsăriteni, și i-a demonstrat inconsistența. De menționat că în câmpul 

tradiționalismului catolic nimeni nu a putut combate argumentele Myrei Davidoglou! Pozițiile 

sedevacantiste prezintă anumite limite, alteori putând duce la conclavism (principiul  prin care 

grupări catolice adesea liliputane își aleg câte un „papă”). Înalt Prea Sfințitul arhiepiscop Marcel 

Lefebvre, deși un excelent și profetic diagnostician,  a preferat un sedevacantism practic, fiind 

adeptul tatonărilor și adesea al unor decizii de conjunctură (acest fapt i-a fost reproșat de Prea 

Sfințitul Guérard des Lauriers, că nu acționa conform unui principiu teologic ferm). O poziție 

catolică tradițională dar care explică coerent situația de criză din Biserică este cea a P. Curzio 

Nitoglia, și anume Ipoteza de la Velletri (Nitoglia 2008): ipoteza magisterului pastoral, pornit odată 

cu Conciliul Vatican II, care nu beneficiază de infalibilitate și ineranță dogmatică. 

              Un fapt notabil este că în criza Bisericii consecutivă anului 1965 pozițiile ortodoxe catolice 

au fost apărate și de doi români, Paul Scortesco și Myra Davidoglou, aceștia prin atitudinile lor fiind 

considerați maeștri de gândire de către camarazii lor de luptă francezi (și nu numai). 

              Iată reproducerea unei invitaţii-catalog a lui Paul Scorţescu din 1920, oferit de pagina 

cibernetică: 

http://artdistrictproject.blogspot.ro/ accesat în 21.XI.2016, orele 14,07. 
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Theodor Scortzesco văzut de fratele său, Paul Scortzesco: 

 

 

                                                        

Paul Scortzesco în Spania 1960                                                Domnişoara Myra Davidoglou 
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Principii Felix Iusupov şi Irina Iusupova portretizaţi de Paul Scortzesco. 

 Autoportret Paul Scortzesco 
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Pagină cibernetică dedicată lui Paul Scortzesco, accesată în 2011, între timp dispărută. 

 Coperta revistei „Cuget Românesc” a românilor exilaţi din Buenos-

Aires. 
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Recenzia „Magiei albe” a lui Theodor Scortzesco, redactată (mai probabil) de Prof. Dimitrie 

Găzdaru, publicată (facsimilat) în revista Cuget Românesc. 
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                                                                           II 

             Revenim la citatele de la începutul articolului nostru. Informațiile din publicațiile franceze 

(Remy 1986-1987) au fost publicate și în lucrări de sinteză dedicate crizei eclesiastice ( A C R 1997, 

13-15,    119-120 fiind cotat abatele Henri Mouraux (1907-1995) din Nancy și revista sa Bonum 

certamen Nr. 55 / 1981) dar și în publicistica de resort italiană (cazul P. dr. Luigi Villa din Brescia, 

1918-2012, vezi Villa 1998, p. 147 unde este menționată afirmația Principelui Scotresco (!) cugino 

germano - văr primar al Principelui Borghese). 

            Din studiile publicate de Paul Scortesco, atâtea cât au fost accesibile autorului prezent nu 

rezultă că acesta ar fi scris o asemenea frază. Cel puţin scriitorul acestor rânduri nu a întâlnit-o. 

Fraza prezintă anumite date intrinseci care o fac suspectă din primul moment.  

            Ca preambul trebuie să recunoaştem perfecta posesiune a limbii franceze din partea 

pictorului şi eseistului nostru iar mai apoi trebuie să recunoaştem că acesta îşi cunoştea familia mai 

bine decât noi. Însă cei ce îi atribuie fraza respectivă  îl consideră pe Paul Scortesco văr („cousin” 

în textul englez, „cousin germain” în cel francez – văr primar) cu Principii Borghese. Paul 

Scortescu (ca de altfel şi fratele său, Theodor Scortzesco) era cumnat ( în franceză ”beau-frère”, 

”brother in law” în engleză) cu principii respectivi! Pentru a analiza cu oarecare pertinenţă 

Conclavul din 1963 trebuie să recurgem la un document edit fundamental şi anume Anuarul 

Pontifical ( Annuario Pontificio) emis de preferinţă în acel an sau într-un an cât mai apropiat de 

acel eveniment. Ca lege în vigoare la aceadată funcţiona Motu proprio Summi Pontificis electio 

(5.IX.1962, in Acta Apostolicae Sedis – A.A.S.1962, 54, p.632) promulgată de Papa Ioan al XXIII-

lea care amendasau completa unele articole din Constituţia Apostolică precedentă, Vacantis 

Apostolicae Sedis (8.XII.1945, in A.A.S.,  1946, 38, n. 3, pp. 65-99 ). Ambele documente prevedeau 

obligativitatea participării la conclav a oricărui cardinal liber, indiferent dacă acesta era 

excomunicat sau sub cenzură, sau o altă pedeapsă canonică  (& 34, Vacantis Apostolicae Sedis), 

cardinalii putând fi însoţiţi de doi sau trei servitori (în caz de boală), un cleric şi un laic, sau doi 

laici, sau doi clerici ( & 43  Vacantis Apostolicae Sedis, reformulat în & VIII din Summi Pontificis 

electio). Ambele documente pontificale stabileau rolul Mareşalului perpetuu al Sfintei Romane 

Biserici qui Conclavis est Custos ( & 52, Vacantis Apostolicae Sedis, următorul neaducând 

modificări atribuţiilor acestuia). Mareşalul perpetuu, sau Mareşalul Conclavului era cel mai înalt 

demnitar civil ce se implica în organizarea alegerilor, misiunea lui fiind să se asigure de închiderea 

spaţiului sacru şi de inexistenţa unei comunicaţii nepermise cu exteriorul. Ioan al XXIII-lea a lărgit 

prevederile secretului legat de conclav, a dispus formule de jurământ particulare pentru participanţii 

necardinali, delimitând mai clar atribuţiile cardinalului camerlengo , a cardinalilor decani ai celor 
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trei ordine sau a decanului Sacrului Colegiu. În 1963 decan al sacrului Colegiu era cardinalul 

Eugène Tisserand (n. 24.III. 1884, cardinal din 1936, d. 21.II.1972, vezi AP 1963 , 33-34), iar 

cardinal camerlengo era atât în conclavul din 1958 cât şi în cel din 1963 cardinalul Benedetto Aloisi 

Masella ( n. 29.VI.1879, cardinal din 1946, d. 30.IX.1970, despre funcţiile lui, AP 1963,  39-40). 

Anuarul Pontifical din 1963 oferă date despre Gărzile Nobile, corp ce data din 1801, accesibil marii 

aristocraţii pontificale (trebuia să demonstreze cel puţin 100 de ani de nobleţe anterioară), fiind 

furnizate numele ofiţerilor şi subofiţerilor acesteia . De menţionat că serviciul gărzilor nobiliare era 

gratuit, nefiind remunerat ( AP 1963, 1209-1211, 1531). Comandantul acestora era principele 

general-locotenent Mario del Drago (1899-1981), mare stegar fiind marchizul Patrizio de Patrizi 

Naro Montoco.  Desigur că principii Borghese ar fi putut participa la Gărzile nobile, dobândind cel 

puțin un rang superior, dar n-au făcut-o în 1963. Altminteri Anuarul Pontifical i-ar fi menționat. 

Alături de Garda Nobilă funcţiona şi Garda Palatină ( fondată în 1850) condusă de colonelul 

Francesco conte de Cantuti Castelvetri (1904-1979), accesibilă micii nobilimi şi cetăţenilor de vază, 

şi ea fiind voluntară (AP 1963, 996, 1536). Mai funcţionau pe atunci Corpul Camerierilor Secreţi 

(AP 1963, 1532) şi al Camerierilor de onoare de capă şi spadă (AP 1963, 1533-1534), ei având rol 

protocolar şi în timpul sedisvacanţei pontificale. Aceste corpuri nobile au fost desfiinţate de Paul VI 

în 15.IX.1970, prin actualizarea Motu Proprio Pontificalis Domus (28.III.1968) (Mattei 2013, 337-

339), din nefericire Paul VI preferând a se înconjura de antreprenori financiari asemeni lui Michele 

Sindona,  şi prin cercurile legate de Mafia Italiană  determinând implicarea Sf. Scaun în scandale 

financiare endemice ( Bellegrandi 1975 mai ales p. 165-169 , Villa 1998 ). Jandarmeria Pontificală 

era condusă pe atunci de colonelul Dr. Spartaco Angelini (AP 1963 , 997), iar faimoasele Gărzi 

elveţiene de colonelul Robert Nünlist (AP 1963, 996). Deşi familia Borghese se încadra în a servi în 

cadrul Gărzilor Nobile, ea nu figurează în Anuarul menţionat. Cei 4 camerieri secreţi de capă şi 

spadă numerari care aveau atribuţii şi în timpul Conclavului erau contele Giovanni Chiassi, Pietro 

Cartier, marchizul Giuseppe Sacripante Vitutii şi marchisul Roberto Grossi di Camporsevoli.(AP 

1963, 1277). Surprinzător, Anuarul nu menţionează nici numele Mareşalului Sfintei Biserici, 

probabil una din cauze fiind pe atunci notorietatea funcţiei. Din 1270 până în 1712 funcţia a fost 

deţinută de primii născuţi din familia princiară Savelli iar din acel an , odată cu stingerea liniei 

masculine directe, a trecut la familia princiară Chigi Albani della Rovere. (Moroni 1847, XLII, p. 

271-287). În 1963 Mareşal al Sacrei Romane Biserici era Principele Sigismondo Chigi Albano 

della Rovere (1894-1982), funcţia urmând fiului acestuia, Agostino Chigi Albani della Rovere 

(1929-2002). Din nefericire, în prezent fără obiect. Familia princiară Borghese nu putea aspira la 

această demnitate, iar din  titlurile rudelor imediate ale principesei Livia Borghese-Scortzesco 

observăm că apropiaţii ei s-au orientat spre cariere diplomatice sau militare ale Regatului Italian. 

Cât despre participarea Lojii Bnei Brith la influențarea conclavului prin violarea acestuia, ea este de 
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asemeni neverosimilă. Contactele ebraice cu Biserica erau mult mai vechi, încă din secolul XIX (!), 

iar din 1960 ele se desfășurau cu o largă publicitate, prin intermediul organismului pontifical 

instituit în acel an : Secretariatul pentru  Promovarea Unității Creștinilor și Dialog cu Ebraismul 

(5.VI.1960) condus de cardinalul Augustin Bea SI (1881- 1968, cardinal din 1959, fost duhovnic la 

Papei Pius XII, consacrat în 19.IV.1962  arhiepiscop titular de Germania in Numidia, vezi și AP 

1963, 73). Ori legăturile cu reprezentanți ai comunității ebraice au fost făcute publice în mass-

media, iar audiențele date de papi unor reprezentanți Bnei Brith au fost și ele intens mediatizate. 

Dacă reprezentanții unor organizații ebraice aveau eventuale preferințe pentru un anumit candidat 

pontifical ( fapt firesc) cel care în conclav, în mod legitim, putea menționa aceste opțiuni confraților 

săi era chiar cardinalul Bea. Repetăm:  membrii Bnei Brith erau prea inteligenți pentru a viola 

regulile unui conclav papal, cînd aveau la îndemână o cale legală de a-și face cunoscute 

preferințele. Afirmaţia atribuită lui Paul Scortesco nu se poate susţine!  

             Și totuși: de ce Bnei Brith și nu o altă lojă masonică sau un alt grup ebraic ? Vina a vut-o 

chiar cel prezentat public drept câștigător al alegerilor din conclavul anului 1963, Giovanni Battista 

Montini (Paul VI) care purta ca papă efodul (raționalul) Marilor Preoți vetero-testamentari. Efodul 

este un obiect liturgic conținând 12 pietre prețioase, după numărul celor 12 triburi ebraice și 

conținea celebrii Urim și Tumim. Cel purtat de Paul VI era de formă pătrată, conținând 12 pietre 

prețioase, era purtat lîngâ stola pontificală, pe piept. Documentele fotografice de epocă o 

demonstrează fără echivoc ( Villa 1998, p.115). Ori tradiționaliștii afectați de acest fapt au scăpat 

din vedere că purtarea efodului de Giovanni Battista Montini nu era o ofensă doar la adresa Bisericii 

Catolice ci și la adresa iudaismului. Vechiul Testament (text sacru comun iudaismului și 

creștinismului) este categoric: obiectele Marelui Preot nu puteau fi purtate decât de urmașii legitimi 

ai lui Aron, după consacrarea acestora. Ceilalți preoți sau leviți nu le puteau purta, sub imperiul 

pedepsei capitale pentru profanare. Hașmoneii (Macabeii), deși din ceata sacerdotală Yoiariv,  care 

au unificat funcția regală cu cea a marilor-preoți au determinat prin acest fapt schisme în iudaismul 

secolului II î.Hr. După distrugerea Templului din Ierusalim ( 70 d.Hr.) obiectele liturgice ebraice 

(câte s-au găsit) au fost confiscate de romani și duse la Roma, unde au servit la îmbogățirea 

tezaurului imperial. Purtarea unor asemenea obiecte sacre [ interzise nu doar evreilor  simpli, ci și 

descendenților tribului lui Levi și a familiilor de cohanim ( preoți abilitați la serviciul din sanctuar, 

ai căror descendenţi au numele de Kohen, Kahan, Kohn, etc.), chiar și rabinilor, dacă aceștia din 

urmă nu sunt descendenți ai familiilor Marilor Preoți], de către ne-evrei este pe drept văzută de 

israeliții pioși ca o supremă ofensă. (Singurii care pot demonstra o oarecare descendență legitimă și 

înrudire cu Marii Preoți vetero-testamentari sunt Marii Preoți samariteni din Şechem şi Nablus). Or, 

dacă dorești promovarea unor relații sincere cu reprezentanții unei confesiuni, nu abuzezi  de 
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obiectele sacre ale acelei religii (și nici de ale tale  proprii – a se vedea cazul vinderii tiarei papale în 

17.VII.1967). De ce Bnei Brith, totuşi? Tocmai pentru că era vorba de o lojă masonică, ce 

presupunea folosirea unor rituri iniţiatice. Deci şi a unor accesorii ceremoniale. Pentru cei ce au 

studiat comparativ ritualurile masonice este însă un loc comun că riturile Bnei Brith sunt mult mai 

simple decât cele ale altor obedienţe masonice. În acest caz Bnei Brith a servit de… ţap ispăşitor. 

Este limpede că fraza atribuită lui Paul Scortesco nu este veridică. 

              Surprinzător este un alt detaliu. La întrevederea cu cardinalul Giuseppe Siri (Înălţarea 

Domnului, în ritul latin 1985 – 18.V.1985) au participat Louis-Hubert Remy, Francis Dallais şi 

marchizul de la Franquerie. (Remy 2016, p.5). Marchizul André Henri Jean Lesage / corect Le Sage 

(1901-1992) a fost secretarul Mons. Ernest Jouin (1844-1932), fondatorul renumitei Revue 

Internationale des Sociétés Secrètes, impunându-se şi prin studii de istorie tradiţională şi diferite 

eseuri cu tentă eshatologică şi providenţialistă. A fost un teoretician important al ideii monarhiei de 

drept divin din Franţa. Deşi era camerier secret pontifical din 1939 şi un admirator necondiţionat al 

Papei Pius XII-lea, marchizul, conform unor critici tradiţionalişti (Chiron 2015), şi-ar fi 

supraapreciat misiunile primite din partea pontificală iar titlul său era un pseudonim literar. Dacă 

legile Republicii Franceze abordează problemele heraldice într-un mod caracteristic, Sf. Scaun ( 

care până în 1970 avea propria comisie heraldică) avea propriile reguli după care se ghida în această 

materie, marchizul fiind promovat în 2.XII.1958 camerier secret de capă şi spadă, supranumerar 

(AP 1963, 1279). Deci chiar în timpul pontificatului lui Ioan al XXIII-lea marchizul de la 

Franquerie era unul din puţinii avizaţi care ar fi putut observa inconsistenţa atribuirii mareşalatului 

Conclavului oricărei alte persoane decât principelui Sigismondo Chigi. Nu ne rămâne decât să 

concluzionăm că numele lui Paul Scortesco a fost folosit justificativ, chiar abuziv, post-mortem. 

                                                                     III 

 

              Ce s-a întâmplat în conclavul din 1963? Papa Ioan al XXIII-lea (Angelo Roncalli) a trecut 

la cele veşnice în 3.VI.1963. Conclavul papal s-a desfăşurat între 19-21.VI.1963, participând 80 de 

cardinali, după şase votări fiind ales pontif Paul VI (Giovanni Battista Montini). Dacă mareşalul 

Sfintei Biserici era în acel timp principele Sigismondo Chigi, cardinalul camerlengo era cardinalul 

Benedetto Aloisi Masella ( AP 1963, 39-40, 1879 Pontecorvo  - 1970, Roma, preot din 1902, 

arhiepiscop titular de Caesarea din Mauritania din 1919, cardinal din 1946, prefect al Congregaţiei 

pentru Sacramente), aparţinând conservatorilor. Cardinalul Giovanni Battista Montini, în acel 

moment arhiepiscop de Milano, cardinal din 1958, fusese un preferat al lui Ioan al XXIII şi era 

sigur de alegerea sa. În 18.VI. 1963 o adunare a unui mare număr de cardinali la Frascatti, la o 

mănăstire capucină, unde au participat cei mai mulţi cardinali progresişti, a decis sprijinirea 
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decisivă a candidaturii lui Montini. O adunare ulterioară a avut loc la vila lui Umberto Ortolani 

(1913 Roma - 2002 Roma, ziarist, om de afaceri, gentilom al curţii pontificale din 1963, afiliat lojii 

masonice Propaganda Due din 1974!) din Grottaferrata, unde, „prin o adevărată majoritate 

canonică” s-a decis că viitorul papă va fi Montini. Vor relata despre aceste întruniri nu doar 

cardinalul Siri (Lai 1993, 199-206) dar şi de unul din cei mai informaţi oameni politici italieni, 

Giulio Andreotti (1919-2013) (Andreotti 1980, 105-107). (despre Ortolani vezi Galeazzi-Pinoti 

2014, 100, 118,122,407, 524-525). Cu toate aceste pregătiri, au fost necesare cinci  scrutine pentru 

alegerea lui Paul VI, anunţată public la amiaza zilei de 21.VI.1963. Informaţiile „scăpate” din 

interior afirmă că şi în acest conclav a fost (re)ales cardinalul Giuseppe Siri, arhiepiscopul Genovei 

dar acesta din urmă a fost obligat să renuţe la alegere, în urma „unor mici violenţe” şi a unor 

presiuni exercitate din exterior. S-a vehiculat informaţia că un anumit cardinal ar fi părăsit 

conclavul sau ar fi primit un mesaj din exterior. Informaţia îi era atribuită (şi) lui Paul Scortesco, 

acesta aflînd-o prin intermediul cumnaţilor săi, principii Borghese, cu extinse relaţii în nobilimea 

romană. (A C R 1997,12-13; Remy 2016, 6). Preotul dr. Malachi Brendan Martin (1921-1999, avînd 

şi pseudonumul Michael Serafian), un reputat analist al geopoliticii eclesiastice a secolului XX, 

semitolog şi qumranolog, fost profesor la Institutul Pontifical biblic din Roma, colaborator al 

cardinalului Augustin Bea, poliglot, iezuit, a fost activ la Roma între 1958-1964, când e cerut 

exclaustrarea din ordin, stabilind-se la New-York. Extrem de liberal şi modernist iniţial, treptat a 

devenit un preot catolic tradiţionalist, fiind autor a 17 volume de referinţă despre politica ultimelor 

pontificate. Fiind secretar al cardinalului Bea, a participat cu acesta în conclavul din 1963. În 

volumul său (scris de pe poziţii moderniste) Three Popes and the Cardinal, New-York, 1972, 

Popular Library, 407 p. Martin evocă figura cardinalului Augustin Bea şi activitatea lui pe lângă 

papii Pius XII, Ioan XXIII şi Paul VI; semnificativ, Paul VI este numit „ the Un-Pope” (Ne-Papa), 

aparent datorită pierderii autorităţii acestuia. Volumul său din 1978 The Final Conclave, (London, 

New-York, 1978, Corgi Pub., Melbourne House, 416 p.), redactat cu puţin timp înainte de decesul 

lui Paul VI, reprezintă virarea lui Malachi Martin către Tradiţie, opul redând o excelentă frescă a 

peisajului eclesiastic la finalul unui pontificat precum şi prognoza viitorului pontificat. Volumul 

esenţial (va prognoza exact evoluţia pontificatului lui Ioan Paul II, pontificat care va supravieţui lui 

Malachi Martin!) de geo-politică eclesiastică The Keys of This Blood. Pope John Paul II Versus 

Russia and the West for Control of the New World Order, New-York, 1990, Simon & Schuster, 737 

p. va preciza alegerea cardinalului Siri în 1963 ( şi în 1978!) (op.cit., p. 607-609), alegeri la care 

acesta a fost obligat să renunţe, ameninţat fiind cu represalii asupra familiei sale. Acelaşi Malachi 

Martin va preciza preotului vietnamez Peter Tran Van Khoat că el, Martin, i-a înmânat după 

alegerea lui Siri un bilet prin care era somat să renunţe la pontificat ( A C R 1997, 15), confirmând 

aceste fapte ulterior înaintea lui Olivier Saglio, ( trimis lui Malachi Martin de Louis Hubert Remy), 
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la New-York, în 12.IX.1996 (A C R 1997, 17, 20; Remy 2016, 6-8). O primă observaţie se impune: 

Malachi Martin putea participa doar la conclavul din 1963 (am văzut anterior că regulamentul 

permitea acest fapt) dar nicidecum la conclavele din 1958 (abia sosise la Roma)  sau din 1978 (când 

statutul său eclesiastic exclaustrat îl excludea din 1964 de la un asemenea privilegiu). Cardinalul 

Giuseppe Siri va descrie biografului său Benny Lai desfăşurarea conclavului din 1963 (Lai 1993, 

199-204), trecând cu eleganţă asupra faptelor esenţiale din conclav, dar va remarca ironiile cu care 

Paul VI îl va trata în 30.VI.1963, ironizându-l pe Siri pentru „cele trei coroane” (Siri va preciza că 

ele se refereau la preşedenţia Conferinţei Episcopale italiene, a Săptămânilor Sociale şi a 

Comitetului Episcopal de îndrumare a Acţiunii catolice, Lai 1993, 204). Însă în 18.V. 1985, de faţă 

cu Louis Hubert Remy, Francis Dallais şi marchizul de la Franquerie, cardinalul Siri va avea alte 

reacţii: întrebat dacă cineva a violat izolarea conclavului din 1963, cardinalul a negat cu hotărâre, 

spontan, decis. Când a fost întrebat dacă a fost ales Papă (nu doar că a fost candidat sau papabile), 

Siri şi-a asumat o mină descompusă, fiind cutremurat şi bâguind că nu poate spune nimic, fiind ţinut 

de secret, „ de acest secret oribil”, reiterând că s-au întâmplat lucruri foarte grave în conclav; 

ulterior ar fi afirmat unor apropiaţi că a fost ales Papă odată în locul lui Paul VI, când a refuzat, şi 

mai apoi în locul lui Karol Wojtyła (A C R 1997, 14; Remy 2016, 6). În ciuda acestor dezvăluiri 

spectaculare, care infirmă tezele „sirianiştilor” sedevacantişti din Statele Unite, care postulează o 

izolare şi o supraveghere strictă a cardinalului Siri (fapt infirmat chiar de audienţa acordată lui 

Louis Hubert Remy, a preotului Peter Van Khhoat, etc.!) rămâne evidenţa supunerii cardinalului Siri 

tuturor papilor începând cu Ioan al XXIII-lea şi terminând cu Ioan Paul al II-lea, faptul că Giuseppe 

Siri a semnat toate documentele Conciliului Vatican II, a celebrat Sf. Liturghie în ritul latin 

reformat, a participat la Sinoadele episcopale ţinute după 1965, etc. Mai mult, cu papa Ioan Paul al 

II-lea a avut o excelentă colaborare, invitându-l la Genova în 1985 şi organizându-i un adevărat 

triumf (Lai 1993, 290-92) . Cardinalul Giuseppe Siri (1906, Genova – 2.V.1989, Genova), preot din 

1928, profesor de teologie dogmatică, episcop titular de Livias din 1944, auxiliar al arhiepiscopului 

Pietro cardinal Boeto al genovei, devenit arhiepiscop al Genovei în 14.V.1946, cardinal din 1953, 

rămas la conducerea arhidiecezei până în 6.VII.1987 a fost un cardinal tradiţionalist, autor a 

numeroase lucrări de teologie, a unor zeci de pastorale care şi azi rămân modele ale genului, iar din 

1965 a fondat faimoasa revistă „Renovabis”, punct constant de referinţă în raport cu devierile 

doctrinare apărute după încheierea Sinodului Vatican II. A iniţiat chiar o formă sui generis de Ost-

Politik, începândun dialog diplomatic cu Consulatul URSS din Genova, ajutând umanitar, cu 

medicamente, personalul diplomatic sovietic şi reuşind să intervină în eliberarea cardinalului 

Wyszynski. Relaţiile au continuat, Siri făcând o excursie în URSS în mai 1974, împreună cu un 

grup de credincioşi genovezi (Lai 1993, 112-138). Giuseppe Siri a fost adeptul aşa-numite 

hermeneutici a continuităţii ( asemeni cardinalului Joseph Ratzinger) prin care a precizat 
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interpretarea corectă a documentelor Conciliului Vatican II în funcţie de magisterul precedent al 

Bisericii Catolice ( o excelentă biografie a cardinalului Siri, cu insistenţe pe formarea şi opera sa 

intelectuală a se vedea la Spiazzi 1990). 

             Dar cardinalul Giuseppe Siri a mai avut o experienţă interesantă la Conclavul din 1958, cel 

succesiv decesului Papei Pius al XII-lea (9.X.1958). Conclavul propriu-zis a început în seara zilei 

de 25.X.1958, participând 51 de cardinali electori din 53 existenţi, decan fiind cardinalul Eugène 

Tisserant, camerlengo fiind cardinalul Benedetto Aloisi Masella, mareşal al conclavului fiind 

principele Sigismondo Chigi, secretar al conclavului fiind mons. Alberto de Jorio (1884- 1979, 

devenit cardinal în urma conclavului) şi s-a încheiat formal cu 16 ore după alegerea Papei Ioan al 

XXIII-lea (cardinalul Giuseppe Angelo Roncalli), în 29.X.1958 (alegerea noului Papă, Ioan al 

XXIII-lea a fost anunţată public, ritualic, seara în 28.X.1958). În timpul zilelor electorale se făceau 

câte 4 votări, două dimineaţa şi două după-masa. Arderea buletinelor de vot se făcea (conform 

constituţiei pontificale Vacantis Apostolicae Sedis), după 2 scrutine de vot (la prânz sau seara) în 

caz că un papă nu era ales după o votare din cele două. Acest detaliu poate părea extrem de 

irelevant, devenind esenţial pentru a aprecia semnificaţia faimosului fum din hornul Capelei Sixtine, 

aşteptat de credincioşi în Piaţa Sf. Petru. Cu alte cuvinte, dacă fumul apărea prea timpuriu, 

indiferent de culoarea sa, semnifica arderea voturilor finale  şi deci alegerea consumată. Dacă fumul 

apărea la timpul preconizat ( prânz, seara), după câte 2 votări preconizate, atunci era importantă 

culoarea fumului: albă, dacă papa era ales, neagră, dacă votările erau negative. În 26.X.1958, la ora 

17, 55 ( mai repede decât era aşteptat!) a început ieşirea fumului, care timp de mai bine d 5 minute a 

fost alb, apoi şi-a schimbat culoarea şi s-a estompat. Principele Chigi a fost chemat să îşi ocupe 

rostul oficial, gărzile erau concentrate (ulterior un soldat elveţian ce îşi avea postul la rotativele prin 

care se asigura comunicarea cu interiorul, care erau acţionate doar în prezenţa lui Chigi, a fost 

concediat „pentru indisciplină”), Radio Vatican anunţa fumul alb şi imanenţa anunţului papal. Chigi 

a avut nevoie de jumătate de oră să realizeze ce se petrecea de  fapt (deşi era participant la al 

patrulea conclav, primele 3 în compania tatălui său), de ce anunţul preconizat nu a avut loc. În ziua 

de 27.X.1958, la ora 11, 30 s-a întâmplat un fenomen analog cu cel din seara precedentă, doar 

fumul şi-a schimbat prea repede culoarea. Din nou nu s-a anunţat nimic. E limpede că ceva 

neobişnuit s-a întâmplat atât în după-masa zilei de 26.X. cât şi în dimineaţa zilei 27.X., faptul fiind 

de domeniul evidenţei publice şi analizat pertinent de jurnalistul Silvio Negro (1897-1959) în 

prestigiosul Corriere della Sera (în ediţiile de 27-28.X.1958) (pentru factologie a se vedea 

Spigornell I-VI, mai ales IV, unde sunt anexate şi articolele lui Silvio Negro). În data de 28.X. 1958, 

la orele  16, 50,după al XI-lea  scrutin,  a fost ales ca Papă Giuseppe Angelo Roncalli, care şi-a luat 

numele de Ioan al XXIII-lea. Din acel moment la Genova s-a permanentizat votul că în acel conclav 
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a fost ales arhiepiscopul acelui oraş, cardinalul Giuseppe Siri, acesta fiind privit anterior ca un 

pontificabil cu reale şanse de reuşită. Deşi cardinalii participanţi la conclav erau obligaţi de secret să 

nu comunice date din interiorul conclavului, unii dintre ei, în măsura în care poziţia le-a permis, au 

precizat ce s-a petrecut în interiorul acestuia. 

             Primul a fost chiar Ioan al XXIII care a precizat cum la ultimele votări numele lui era în 

competiţie cu cel al cardinalului  armean Krikor Bedros Agagianian ( 1895 – 1971, Patriarh al 

Ciliciei din  1937, prefect al Congregaţiei de Propaganda Fide din 1958, cardinal din 1946), acesta 

din urmă riscând să fie ales papă (Lai 1993, 139-144). Ulterior, deşi cardinalul Agagianian se 

bucura datorită erudiţiei sale de un prestigiu deosebit, la Conclavul din 1963 serviciile secrete 

italiene au intervenit cu o notificare prin care se recomanda nealegerea lui, întrucât sora acestuia, 

Elisabeta Papikova, cetăţeană sovietică, aflată la Roma să-şi viziteze fratele în 1962, frecventând 

Ambasada URSS din acel oraş, era suspectă de a avea legături cu serviciile sovietice de informaţii 

(Bensi 2013). Dar mai sugestive au fost chiar însemnările cardinalului Roncalli (editate ulterior în 

faimosul Jurnal al unui suflet), făcute criptografic chiar în timpul conclavului. În seara de 26.X. 

nota cu o oarecare amărăciune că numele lui se făcuse prezent în cursul alegerilor de după-masă. Iar 

seara a refuzat să coboare să ia cina împreună cu confraţii săi. Seara de 27.X. îi aducea o altă 

amărăciune, fiind dezamăgit de căderea numelui său după-masa, ziua părându-i-se concludentă, şi 

insera o frază misterioasă „ Ignosco et dimitto / vă iert şi iert/. Da, eu trec peste şi iert cu dragă 

inimă, găsind plăcere în a ierta”. În 28.X. era şi el surprins de rezultatul favorabil, neascunzându-şi 

încântarea sobră, prin care, la a XI-a votare, a fost ales Papă. (Gavalotti 2016). Cardinalul Angelo 

Roncalli deşi foarte calculat în manifestările lui (inclusiv Jurnalul său a fost redactat în vederea 

unei ulterioare publicări) nu era un om ipocrit. Spre deosebire de alţi competitori, înainte de 

Conclav nu şi-a ascuns intenţia de a deveni papă (ba, chiar era sigur de acest fapt, spre mirarea lui 

Giulio Andreotti – Andreotti  1980, 61-67,71-73; Bellegrandi 1994, 26-27, 60-62 – cercurile care 

contau ştiau că va fi ales Roncalli, nu Siri), având câteva întrevederi deosebite în acest sens. Marele 

elector al său a fost nimeni altul decât cardinalul Alfredo Ottaviani (1890-1979), secretarul Sf. 

Oficiu, la care s-a alăturat cardinalul Ernesto Ruffini (1888 – 1967, cardinal din 1946, arhiepiscop 

de Napoli din 1945), şi el tradiţionalist. Ei i-au cerut lui Roncalli deschiderea unui nou conciliu 

ecumenic, pentru a finaliza lucrările Conciliului Vatican I precum şi numirea ca secretar de stat a lui 

Domenico Tardini (1888-1961, fost pro-secretar de stat din vremea lui Pius XII, devenit cardinal din 

1958 şi secretar de stat din 14.XII.1958), ceea ce Roncalli a acceptat ( Cavaterra 1990, 3-8; Lai, 

1993, 142; Mattei 2013, 71-72). Observăm de asemeni că atribuirea deschiderii Conciliului Vatican 

II în mod intempestiv, sau ca urmare a unei inspiraţii divine, aşa cum apare pe alocuri în literatura 

de  pietate (şi cum a lăsat chiar Ioan al XXIII-lea să se înţeleagă), nu se poate susţine.  
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              Giuseppe Siri beneficia de un alt cardinal elector, Ignaţiu Gabriel Tappouni (1879-1968, 

Patriarh al Antiohiei Siriei din 1929, cardinal din 1935) care s-a implicat atât în alegerile din 1958 

cât şi din 1963. Siri a afirmat că în 1958 şi în 1963 i s-ar fi oferit să fie propus candidat papabil 

oficial, dar ar fi refuzat (Spiazzi 1990, , 96-101; Lai 1993, 296-297). Acest fapt nu presupunea în 

mod necesar că va refuza o eventuală alegere. Reacţia lui Siri la finalul conclavului din 1958 a fost 

simptomatică: s-a retras în ultima zi să se roage, iar când totul s-a terminat, el, care nu a fumat 

niciodată în viaţa lui, i-a cerut o ţigară lui Tappouni, care l-a servit cu una orientală (Lai 1993, 144). 

Cardinalul Eugeniu Tisserant, decanul Sacrului Colegiu, care s-a agitat în mod suspect în conclavul 

din 1958 (Lai 1993, 143), în 12.III.1970  redacta o scrisoare către un destinatar al cărui nume a fost 

ocultat ( Bellegrandi 1994, p. 30, în facsimil) în care şi el aduce precizări importante: Paul VI a fost 

ales rapid, doar Conclavul din 1958 ar fi putut stârni dispute. Secretul a fost mai accentuat ca alte 

dăţi,  fiind multe votări menţionarea unor scoruri era puţin probabilă, iar ideea că ar fi fost ales un 

alt cardinal i se părea ridicolă, Tisserant neputând preciza mai multe, datorită secretului. Cardinalul 

Giuseppe Siri însă a colaborat activ cu papa Ioan al XXIII-lea, atât în afacerile Bisericii Catolice din 

Italia (Siri era şi preşedintele Conferinţei Episcopale Italiene). 

            Documente publicate ulterior au relevat o altă realitate, modificată ( şi ) de interferenţele 

serviciilor secrete.  Paul L. Williams, fost consultant al FBI, ziarist şi autor al unor lucrări clasice de 

investigaţii, acceptat de establishmentul de resort, în lucrarea cu titlu sugestiv The Vatican Exposed: 

Money, Murder  and the Mafia, Amherst New-York, 2003, Prometheus Books, la p.90-92 citează 

printre alte referinţe două mesaje către Departamentul de Stat al SUA, unul din 20.XI.1958, 

declasificat în 11.XI.1974, prin care era anunţat acel departament că Giuseppe Siri a fost ales papă, 

după al treilea scrutin, în 26.X.1958 şi şi-a luat numele de Grigore XVII, iar altul din 10.IV.1961, 

declasificat în 28.II.1994,  prin care se reconfirma că Siri a fost ales şi la al patrulea vot, dar 

cardinalii francezi au anulat votul, pe motiv că alegerea lui Siri ar agrava starea episcopilor deţinuţi 

dincolo de Cortina de Fier. Documentele citate de Williams ( care nu este catolic, nici favorabil Sf. 

Scaun)  ulterior au fost reclasificate. Datele oferite de Paul L. Williams explică de ce fumul a apărut 

de timpuriu în 26.X. , analog şi în dimineaţa zilei de 27.X. Că serviciile secrete au fost implicate în 

conclavul din 1958 şi în cele ulterioare, o dovedeşte şi mesajul FBI către Departamentul de Stat din 

11.X.1958,  declasificat în 26.III.1990, publicat on-line de Dl. David Hobson în 17.VII.2013 

(http://www.tcwblog.com/182861438/1275082/posting/declassified-document-us-involved-in-1958-

conclave-coup  ;   http:todayscatholicworld.com/58-conclave-secret-department-of-state.pdf ): 

raportul, semnat „Zellerbach”, afirma pe baza unei surse de la Vatican, că viitorul Papă va fi ales în 

afara Conclavului, printr-o înţelegere a cardinalilor. Colegiul cardinalilor ar putea alege un papă 

vârstnic, pentru un pontificat scurt, pentru a reorganiza Curia, lăsată de Pacelli (Pius XII) într-o 

http://www.tcwblog.com/182861438/1275082/posting/declassified-document-us-involved-in-1958-conclave-coup
http://www.tcwblog.com/182861438/1275082/posting/declassified-document-us-involved-in-1958-conclave-coup
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„situaţie deplorabilă”. Alegerea lui Siri, Ruffini sau Ottaviani ar fi o „nenorocire pentru Biserică”, 

aceşti cardinali având atitudini nerealiste asupra marilor probleme ale  lumii de azi (de atunci). 

Sursa preciza că alegerea acestor trei ar depinde de influenţa cardinalilor americani şi propunea ca 

autorităţile americane să  îşi exercite influenţa proprie asupra unor cardinali americani. Şantajul în 

urma căruia Siri a trebuit să renunţe la exercitarea mandatului pontifical a fost explicat de 

cercetătorul Gary Giuffré, care prezentând tabelele cu experimente nucleare făcute simultan de către 

S.U.A. şi U.R.S.S., au demonstrat un apex tocmai în perioada lui octombrie 1958, încetând brusc 

după 28.X.1958 (Giuffré 2015). Ameninţarea lansată în Conclav a fost legată de pericolul 

escaladării Războiului Rece, dacă nu va fi ales un cardinal acomodant. Se explică astfel şi reacţiile 

cardinalului Angelo Roncalli din 27.X., acesta văzând reorientarea electorilor săi, apariţia în cursă a 

cardinalului Agagianian, dar şi reacţia finală surprinzătoare a cardinalului Giuseppe Siri (Grigore al 

XVII-lea) la finalul Conclavului. Practic Giuseppe Siri a fost papă cu numele Grigore al XVII-lea 

până în seara zilei de 28.X. ( a nu se confunda numele său pontifical cu cel al aventurierului religios 

Clemente Domínguez y Gómez (1946–2005), devenit „papă” a Bisericii catolice palmariene, din 

Palmar de Troya). A abdicat formal, a renunţat tacit, i-a fost impusă retragerea ( în acest caz, 

conform can. 185 din Codul de Drept Canonic 1917, actul obţinut prin coerciţie, şantaj, simonie, 

devine nul),  nu vom şti cu precizie niciodată, faptul devenind irelevant prin comportamentul 

ulterior al cardinalului genovez faţă de Ioan al XXIII-lea şi faţă de succesorii săi (a se vedea in 

extenso relaţia cu Ioan al XXIII-lea la Lai 1993, 153-198, cu Paul VI ibidem, 245-261, cu Ioan Paul 

I – Albino Luciani, ibidem 267-72). Mai mult, în decursul lucrărilor Conciliului Vatican II 

cardinalul Siri a refuzat sprijinirea deschisă a grupului de episcopi rămaşi fideli doctrinei perene a 

Bisericii Coetus internationalis patrum, a semnat toate documentele Conciliului Vatican II (Spiazzi 

1990, 128; Lai 1993, 210-211), a refuzat să semneze alături de cardinalii Ottaviani şi Bacci  

faimosul Breve esame critico (Ottaviani Bacci 1969) (Cavaterra 1990, 117-119). Când arhiepiscopul 

Marcel Lefebvre l-a rugat să accepte deschiderea seminarului său în arhidioceza Genovei, unde 

acesta ar fi putut beneficia de îndrumarea nemijlocită a cardinalului, Siri a refuzat (Spiazzi 1990, 

129), arhiepiscopul fiind nevoit să o facă în Elveţia. Justificările lui Siri ( de a nu interfera în 

treburile Curiei (!), de a nu fi competent (!), etc.) sunt, pentru cel ce doreşte aprofundarea acelei 

perioade eclesiastice, inconsistente. Un alt caz tipic de reacţie a fost afacerea Casini. Tito Casini 

(1897-1987), poet şi eseist florentin laureat, elevul lui Giovanni Papini şi al lui Domenico Giuliotti 

(1877-1956) a fost şi un catolic militant. Odată cu introducerea reformelor liturgice experimentale, 

a traducerii textului liturgic în limba vernaculară (a poporului) ( traducerile de după 1965 fiind 

adesea sub semnul improvizaţiei), Tito Casini a luat poziţie prin două eseuri literare devenite 

celebre: La tunica stracciata. Lettera di un cattolico sulla „riforma liturgica”. Con prefazione del 

Cardinale Antonio Bacci, (ed. I, Firenze, 1967) şi Dicebamus heri: La Tunica stracciata alla sbarra 
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(ed. I, Firenze, 1967), în aceste lucrări fiind criticat şi cardinalul Giacomo Lercaro (1981-1976, 

cardinal din 1953, arhiepiscop de Bologna între 1952-1968), cardinal modernist, iniţiatorul acestor 

experienţe. Siri a luat o poziţie dură nu doar faţă de Tito Casini, dar şi faţă de cardinalul Antonio 

Bacci ( 1885-1971, latinist de excepţie, secretarul Brevelor princiare, cardinal din 1960), care spre 

deosebire de confraţii săi întru purpurat, a avut totdeauna curajul propriilor opinii. Vina celor doi: 

cum au îndrăznit să-l critice pe Lercaro ( acesta din urmă demisionat forţat chiar de Paul VI, în 

urma unor scandaluri), Lercaro fiind şi fost profesor al lui Siri la Seminar ( Lai 1993, 238-241). 

Imaginea lui Lercaro devenise mai importantă decât apărarea unor principii ale credinţei. Lui Siri i 

s-a mai oferit o ocazie de a fi ales papă în conclavul din 14-15.X.1978, ce a culminat cu alegerea 

Papei Ioan Paul al II-lea. În ciuda unor păreri larg difuzate, principalul elector al lui Siri a fost 

cardinalul Stefan Wyszyński ( despre conclavele din 1978 vezi pe larg Lai 1993, p. 262-281). La 

ultimul conclav Siri a fost ameninţat că dacă acceptă alegerea, va fi responsabil de o schismă în 

Biserică (Malachi Martin declaraţii scrise în septembrie 1978, apud Remy 2016, p. 9). Precedent 

conclavului, lui Siri i s-a întins o capcană jurnalistică ( un ziarist, Gianni Licheri, i-a solicitat un 

interviu în care Siri era critic asupra noului curs, condiţia expresă fiind  ca acesta să fie publicat 

după conclav. A fost publicat chiar în ajunul conclavului în Gazzetta del Popolo, fiecare cardinal 

primind o copie a interviului). Comportamentul lui Siri (optim păstor diecezan, excelent teolog, dar 

în acelaşi timp refuzând implicarea în marile bătălii principiale sau solidaritatea comilitonilor săi) 

poate fi explicat prin „sindromul demisionatului” sau prin certitudinea că fiind el Papa, operatul 

celorlalţi devine irelevant?  

              Gândurile sale împărtăşite în ultima întrevedere cu Benny Lai, în 18.IX.1988 sunt 

dramatice şi sugestive: „ Un papă abia ales, exceptând miracolele, iar Domnul miracole inutile nu 

face, ce se vrea să ştie, acest sărman om, despre sarcina care îl aşteaptă? Trebuie să fie integrat. 

Problema care determină un pontificat este alegerea secretarului de stat, pentru că acesta trebuie 

să-l educe pe papă. Nu toţi papii ajung  papi după ce au făcut şcoala necesară pentru a deveni ca 

atare. Şcoala, fără să vrea, se face înainte de alegere, când se combină bine posturile, potrivirea la 

posturi şi fidelitatea către acestea. O spun aceasta pentru că am o mare remuşcare. Am încredere în 

iertarea Domnului, şi deci sunt liniştit. În primele două conclave în care am participat am avut 

oferită candidatura din partea unui cardinal cu autoritate. El însuşi mi-a spus că în spatele lui 

mergeau toţi francezii. Ceilalţi, atunci, se luau după francezi. Afară stăteau nemţii, care înaintând, 

se uneau cu aceştia. Am spus nu, iar dacă mă alegeţi, voi spune nu. Rău am făcut, azi înţeleg. Azi ? 

De câţiva ani. Am făcut rău , pentru că puteam evita să fac anumite lucruri. Aş vrea să spun, dar 

mi-e frică s-o spun, anumite greşeli. Deci am avut o mare remuşcare şi am cerut iertare lui 

Dumnezeu. Sper ca Dumnezeu să mă ierte. Am fost adus da la ultimele două conclave, dar n-am 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
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mai făcut declaraţiile de altădată. Mi-am spus: nu pot. Ce va fi, va fi. Am ieşit bine oricum, dar la 

ultimul conclav, gândeşte,  Wyszynski s-a dus să-l caute pe secretarul meu, spunându-i: e făcută, vei 

fi secretarul Papei. M-am dus în conclav într-o stare de agonie. Îmi amintesc că m-am aşezat pe un 

scaun în fundul Capelei Pauline ca o zdreanţă. Eram într-o stare agonică. Dumnezeu m-a salvat. 

Cum? Da, un cardinal a venit să-mi spună ce s-a întâmplat. Eu nu pot vorbi. Crede-mă, am văzut 

bine drumul istoriei în aceşti lungi ani, l-am văzut bine. Şi cred că am avut şi ochii potriviţi să văd. 

A trebuit să port ochelari, dar am văzut bine. Acum doresc să plec din această lume fără a deranja 

istoria (s.n.), şi de aceea, să facă alţii ceea ce cred după conştiinţa lor. Cer doar să nu se spună 

minciuni şi gata.” (Lai 1993, 296-297). Da, Dumnezeu a avut ce ierta... 

                Alegerea (alegerile) lui Siri constituie un argument folosit cu predilecţie pentru 

sedevacantiştii anglo-saxoni, dar şi pentru foarte mulţi europeni, pentru a contesta pontificatul lui 

Ioan al XXIII-lea, nu doar pe cele succesive acestuia. La acest argument se adaugă şi aparteneţa 

masonică a lui Giuseppe Angelo Roncalli. Lucrurile nu sunt deloc atât de simple. Chiar dacă 

apartenenţa masonică a lui Giuseppe Angelo Roncalli este certă ( iniţiat în 1935 la Istanbul într-o 

societate para- masonică (rosacruciană), ulterior într-o lojă a Marelui Orient al Franţei, de către 

preşedintele Republicii Franceze de atunci, Vincent Auriol (1884-1966, preşedinte între 1947-1954) 

( vezi Bellegrandi 1994, 60-62; Agnoli 1996, 40-41;  Galeazzi Pinotti 2014, 137, 188, 247, 261, 

271, 308-09, 332-33, 486  ; Remy 2015, 8-9), el a avut o carieră ascendentă sub Papa Pius al XII-

lea, care  considera că „avea o fire poetică”  (Cavaterra 1990, 65-66),  Pius XII apreciind mult cum 

s-a achitat de sarcinile Delegaţiei Apostolice din Bulgaria , Turcia şi Grecia (1925-1944, Delegat 

Apostolic pentru Turcia şi Grecia din 1934, Administrator Apostolic pentru Istanbul din 1934), l-a 

numit în iarna lui 1944 Nunţiu Apostolic în Franţa, unde a reuşit detensionartea relaţiilor dintre 

Guvernul de Gaulle şi Episcopatul Francez. Tot Pius al XII-lea l-a numit cardinal în 1953, 

acceptând ca bereta de purpură să-i fie conferită de Vincent Auriol, Preşedintele Republicii 

Franceze (ateu, mason şi socialist). Cunoscându-se acribia ce l-a caracterizat pe Pius al XII-lea , 

care se documenta temeinic pentru orice lucrare în care se implica, devine legitimă întrebarea dacă 

Roncalli nu a intrat în Masonerie cu ştiinţa Papei, tocmai în vederea facilitării unor demersuri 

diplomatice. Din 12.I.1953  a fost numit şi Patriarh al Veneţiei, de acelaşi Papă. Deşi suspect de 

modernism în tinereţe, pietatea lui personală era edificatoare, ca şi tactul ieşit din comun de a se 

face popular. Era cunoscută şi înclinarea lui spre stânga politică. Circumstanţele alegerii sale la 

pontificat au fost precizate anterior. De menţionat că apartenenţa sa la Masonerie îl expunea 

excomunicării ipso facto, printr-o excomunicare rezervată Scaunului Apostolic (CIC 1917, can. 

2335: Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra 

Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/FK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/4/AW.HTM
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Sedi Apostolicae simpliciter reservatam). Dar tot  constituţia apostolică deja menţionată de noi,  

dată de Pius al XII-lea, Vacantis Apostolicae Sedis, în paragraful 34 afirmă clar dreptul oricărui 

cardinal, fie el şi excomunicat, suspendat, interzis sau având alte cenzuri eclesistice de a participa în 

conclav, de a alege şi de a fi ales („Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, 

interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa 

et passiva excludi ullo modo potest; quas quidem censuras ad effectum huiusmodi electionis tantum, 

illis alias in suo robore permansuris, suspendimus”). Deci Angelo Roncalli a partcipat cu toate 

drepturile în Conclav. Faptul că a iniţiat un Conciliu Ecumenic ( reluând demersurile începute de 

Pius al XII-lea în 4.III.1948, vezi Cavaterra 1990, 5-6), după cum i-au sugerat cardinalii Ottaviani şi 

Ruffini era doar împlinirea unei promisiuni. 

            Se mai impun câteva precizări: Biserica Catolică nu se confundă cu papolatria, iar Papa are 

harisma infalibilităţii când defineşte ex cathedram un adevăr dogmatic (de credinţă) sau de morală. 

Opiniile unui papă ca doctor privat ( atunci când emite opinii personale în predici, în tratate, etc. 

Cazul notoriu al lui Benedict al XVI care a scris o Viaţă a lui Hristos dar a semnat-o cu numele 

mirean, Joseph Ratzinger) nu au darul infalibilităţii ( care de asemeni nu trebuie confundată cu 

impecabilitatea !), după cum nu au acest dar nici orientările diplomatice, opţiunile politice sau 

politica de personal („de cadre”) ale unui papă oarecare. Or, documentele magisteriale emise de 

Ioan XXIII se înscriu fluent în ordinea predecesorilor săi, Papa Ioan al XXIII nesemnând nici măcar 

vreunul din documentele fundamentale ale Conciliului Vatican II (decât cel de convocare). Mai 

mult, în ziua de azi asupra unor documente fundamentale promulgate sub sau cu autoritatea Papei 

Ioan al XXIII-lea se impune o cenzură perversă, urmărindu-se eradicarea acestora din conştiinţa 

catolică. Astfel  ne este prezentată o figură a lui Ioan al XXIII-lea ce are prea puţin a face cu 

realitatea. Prin Dubium (4.IV.1959), rescript al Sf. Oficiu, în care Prefect era Papa se reconfirmă 

decretele de excomunicare a comuniştilor şi interzicerea votării acestora de către catolici. Prin 

Constituţia Apostolică Sollicitudo Omnium Ecclesiarum  ( 29.VI.1960) se promulgă Actele Primului 

Sinod Diecezan al Romei, de caracter strict integrist, ca model pentru alte sinoade diecezane. 

Constituţia Apostolică Humanae salutis ( 25.XII.1961) prin care se convoacă Sinodul Vatican II 

este extrem de catolico-centrică şi de misionară. Constituţia Apostolică Veterum sapientia 

(22.II.1962), publicată nu doar în forma ceremonială maximă, ci şi cu toate valenţele pontificale 

(stabilim, decretăm, ordinăm şi impunem, cerem şi trimitem cu toată Autoritatea Noastră..) 

obligativitatea limbii latine în cultul latin, educaţia şi administraţia bisericească. În 30.VI.1962 

printr-un Monitum este condamnat Teillhard de Chardin  SI (1881-1955) pentru ereziile lui. Prin 

enciclica Sacerdotii Nostri Primordia (31.VII.1959) este impus ca model preoţilor Sf. Ioan Maria 

Vianney (+ 1859), cerându-se din partea preoţilor o viaţă trăită în sfinţenie şi apostolat. Enciclica 
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Grata Recordatio ( 26.IX.1959) este dedicată Sf. Rozar ; enciclica Princeps Pastorum (28.XI.1959) 

este dedicată misionarismului catolic şi stimulării clerului şi laicilor indigeni; se atrage atenţia şi 

asupra persecuţiilor suferite pentru credinţă; enciclica Mater et Magistra (15.V.1961) reia doctrina 

socială a Bisericii, reconsfinţeşte dreptul la proprietatea privată, reiterează complementaritatea 

claselor sociale, sanctitatea căsătoriei şi protecţia vieţii, propune colaborarea economică între statele 

cu diferite nivele economice, impune obligativitatea sărbătorilor şi a repausului duminecal şi 

sfinţirea acestora, atrage atenţia asupra idolatrizării progresului tehnico-ştiinţific, etc. Enciclica 

Aeterna Dei Sapientia (11.XI.1961), dedicată Papei Leon I cel Mare, afirmă importanţa afirmării 

ortodoxiei credinţei,a  primatului papal, îi invită pe cei separaţi la întoarcerea în sânul Bisericii. 

Paenitentiam Agere (1.VII-1962) este o enciclică dedicată pocăinţei. Cea mai discutată este 

enciclica Pacem in Terris (11.IV.1963) „ a coexistenţei paşnice”, privită de cei mai mulţi ca o poartă 

deschisă sistemelor politice socialiste. Enciclica în primele paragrafe postulează exact valorile 

combătute de filosofia marxistă şi distorsionate de sistemele socialiste, fiind totodată critică la 

adresa „capitalismului sălbatic”, asemeni enciclicelor de resort ale Papilor precedenţi.. Paragrafele 

82-85 după ce deosebesc pe cei ce greşesc de erorile lor, permit în anumite cazuri o cooperare 

economico-politico-socială cu sistemele socio-politice necreştine, dar rămânând obligaţia 

credincioşilor de a face acest lucru respectând doctrina socială a Bisericii, indicaţiile ierarhiei şi cu 

prudenţă. Paragraful 84 se încheie elocvent: „ Să nu se uite că îi revine Bisericii dreptul şi datoria 

nu doar de a tutela principiile de ordin etic şi religios, ci şi să intervină în mod autoritar asupra 

fiilor săi în sfera ordinii temporale, când este vorba de judecarea aplicării practice a acestor 

principii în situaţii concrete”. Cu totul altceva decât teologia eliberării, sau cato-marxismul apărut 

ulterior. Prin motu proprio Rubricarum instructum se aprobă o minimă reformă liturgică 

(25.VII.1960), iar prin motu proprio Cum gravissima (15.IV.1962) se introduce prevederea 

hirotonirii episcopale pentru cardinali (aceştia să fie şi episcopi). Au fost numeroase alte documente 

cu caracter adminsitrativ ( fundarea a noi dioceze, acordarea unor privilegii feluritelor biserici, 

catedrale, etc., pe larg în excelenta pagină cibernetică http://w2.vatican.va/content/john-

xxiii/it.html). Nu este deci de mirare că doi preoţi sedevacantişti cu autoritate P. Noel Barbara 

(1910-2002) (Barbara 1991) şi P. Hervé Belmont (Belmont 2011, 112-113) îl consideră pe Ioan al 

XXIII-lea ca adevărat Papă. P. Francesco Ricossa, îndrumător al Institutului Mater Boni Consilii din 

Verrua Savoia (Italia) de orientare sedeprivaţionistă, a publicat un studiu foileton între 1990-2010 în 

revista Institutului, Sodalitium dedicat Papei Ioan al XXIII-lea, unde analizează în detaliu politica 

eclesiastică a acestuia (Ricossa) precum şi opţiunile acestui pontif  în privinţa politicii de cadre , 

opţiuni care nu stau sub semnul infalibilităţii. Ioan al XXIII-lea a acceptat promovarea unor 

eclesiaşti care erau sancţionaţi sau sancţionabili pe baza magisterului emis chiar de el. 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it.html
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                 Paul al VI-lea (26.IX.1897 – 6.VIII.1978, ales pe tronul petrin din 21.VI.1963) a avut o 

atitudine complet diferită. Deşi s-au adus multe argumente circumstanţiale asupra apartenenţei 

acestuia la Masonerie (Agnoli 1996, 41-46 ; A C R 1997,115-125 ; Galeazzi Pinotti 2014, 291-92, 

334-sq., 486, 497), acestea nu au putut furniza inidiciile temeinice din cazul prezentat anterior. 

Opţiunile politice şi jocul dublu făcut de fostul sub-secretar de stat al lui Pius al XII-lea, promovat 

disciplinar ca arhiepiscop de Milano din 1954 au făcut obiectul unui studiu extrem de critic realizat 

de Pr. Dr. Luigi Villa (1918-2012) (Villa 1998). Odată ajuns pe Tronul Petrin documentele 

promulgate de Paul VI s-au raportat în contradicţie cu magisterul peren al Bisericii Catolice ( o 

pagină cibernetică prezentând documentele emise de Paul VI se află la  

http://w2.vatican.va/content/vatican/it/holy-father/paolo-vi.html ). Discursul pronunţat de acesta la 

Sediul ONU (New York) în 4.X.1965 este momentul public în care Giovanni Battista Montini se va 

orienta spre antropocentrism, abandonând teocentrismul , asumându-şi această atitudine şi în 

numele instituţiei pe care o conducea. (cf. Acta Apostolicae Sedis, 1965, LVII, p.877-885). 

Constituţiile apostolice (în ordinea magisterială imediat sub definiţiile dogmatice) emise de Paul VI 

au reflectat această poziţie. Constituţia Apostolică Regimini Ecclesiae Universae ( 15.VIII.1967) pe 

lângă reorganizarea Curiei Romane va introduce supremaţia Secretariatului de Stat în raport cu 

celelalte congregaţii ( art. 19-sq), inclusiv asupra Sf.Oficiu (devenit Congregaţia pentru Doctrina 

Credinţei. Prezidată de un cardinal prefect). Anterior Sf. Oficiu îl avea prefect chiar pe Papă şi era 

superior tuturor dicasteriilor pontificale, controlând nemijlocit activitatea a şase congregaţii. Din 

acest moment politicul va prima asupra doctrinei. Momentul este echivalent cu faimoasa Declaraţie 

din U.R.S.S.  a Locotenentului Patriarhal Serghei Stargorodsky (1867-1944, patriarh al Rusiei din 

1943) din 29.VII.1927 prin care acesta profesa o fidelitate absolută faţă de Statul Sovietic (anti-

teist) care avea drept de imixtiune în afacerile Bisericii. Erezia sergianistă (condamnată de Biserica 

Ortodoxă Rusă din Exil şi din Rezistenţă) postula de asemeni supremaţia politicului asupra 

doctrinei şi dreptului eclesiastic. Prin scrisoarea apostolică motu proprio  Pontificalis Domus 

(28.III.1968) se reorganizează Curtea Pontificală, pregătindu-se abolirea rolului aristocraţiei 

romane. Prin Scrisoarea trimisă cardinalului Jean Villot (1905 -1979) Secretar de Stat, din 

14.IX.1970,  Gărzile Nobile, Garda Palatină şi Jandarmeria Pontificală erau desfiinţate. Erau primiţi 

de acelaşi Paul VI ca şi consilieri personalităţi ca Michele Sindona (1920-1986), Licio Gelli (1919-

2015) mare maestru al Lojii P 2, Roberto Calvi (1920-1982), care vor iniţia speculaţii financiare şi 

patrimoniale cu averea Bisericii, declanşând scandaluri internaţionale endemice (despre adevăratul 

rol al lui Michele Sindona pe lângă Paul VI ase vedea Galeazzi Pinotii 2014, 337). 

               În 18.VI.1968 Paul VI a promulgat Constituţia Apostolică Pontificalis Romani, de 

introducere a noilor rituri de consacrare a diaconilor, preoţilor şi episcopilor. Noile rituri de 

http://w2.vatican.va/content/vatican/it/holy-father/paolo-vi.html
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hirotonire / consacrare episcopală, sub pretextul clarificărilor pastorale, erau adaptate după aşa-zisa 

Tradiţie a lui Ipolit, fiind preluate din riturile copte şi siriene occidentale. Atâta doar că formulele 

respective erau folosite în riturile respective pentru hirotesia (instituirea) patriarhilor, încălcându-se 

principiul dogmatic codificat de Papa Pius al XII-lea în Constituţia Apostolică Sacramentum 

Ordinis (30.XI.1947), prin care riturile de hirotonire (mai ales cel episcopal) trebuie, pentru 

validitatea lor, să exprime în mod clar calitatea, condiţia şi atributele treptelor ierarhice respective. 

Pius al XII-lea reitera principiul Constituţiei Apostolice Episcopalis Consecrationis (30.XI.1944), 

acelaşi principiu fiind folosit şi de către Papa Leon al XIII-lea pentru declararea de nulă şi invalidă 

a hirotoniilor anglicane (Enciclica Apostolicae Curae, 18.IX.1896). Noile rituri latine sunt echivoce, 

spre deosebire de cel latin clasic, care era univoc. Sedevacantiştii consideră conform principiului 

tuţiorismului absolut (principiu moral prin care, dintre diferenţele de opinie, trebuie preferat ceea ce 

este cert şi deci litera legii) noile rituri de hirotonire invalide. Scrisoarea apostolică motu proprio 

Mysterii Paschalis (14.II.1969) modifica rânduiala celebrărilor pascale precum şi calendarul 

liturgic. Printr-o altă Constituţie Apostolică Missale Romanum (3.IV.1969) Paul al VI-lea promulga 

noul rit latin, diferit calitativ de cel clasic (numit impropriu tridentin. Reforma Conciliului Tridentin 

preciza riguros teologia sacramentală ar ritul roman editat în editio typica în 1570 nu era decât ritul 

abitual , antic, al Bisericii Romane). Reforma liturgică actuată de către un Consilium ad 

exequandam Constitutionem de Sacra Liturgia (comisie a cărui secretar general, arhiepiscopul 

Annibale Bugnini era membru al Lojii Ecclesia din 1963, Agnoli 1996, 17-18, Galeazzi Pinotti 

2014, 480 ) unde, sub pretextul ecumenismului au participat câţiva observatori protestanţi ( care au 

intervenit activ în lucrările comisiei): anglicanul canonic de York Ronald Jasper (1917-1990), Rev. 

Massey Shepherd (1913-1990) episcopalian, directorul instituţiei Divinity School of Pacific, Rev. 

Raymond George ( 1912-1998) ajuns ulterior Preşedintele Conferinţei Methodiste, Rev. Friedrich 

Wilhelm Kűnneth (1933-2014) din partea Bisericii Lutherane Bavareze, Rev. Max Thurian (1921-

1996) pastor, calvin, fondator al Comunităţii Taizé, din 1988  preot romano-catolic, Dr. Smith şi Dr. 

Eugene Brand . Remarcăm lipsa oricărui greco-catolic sau al oricărui ortodox (iar în acei ani existau 

liturgişti ortodocşi de prestigiu în Occident, un Nikolai Afanasiev, un Alexander Schmemann, un 

Paul Evdokimov, sau de ce nu, un Andrei Scrima...). Noul rit liturgic a menţinut Canonul Roman 

(Anafora Romană) dar care a ajuns să fie cel mai rar celebrat, fiind introduse alte 3 canoane 

liturgice, unul din acestea fiind varianta epurată a aceleiaşi Tradiţii ale lui Ipolit. Dar defectul major 

al noului rit a fost suprimarea rugăciunilor de ofertoriu, prin care celebrantul îşi precizează fără 

echivoc intenţia consacratorie. Ofertoriul există în toate liturghiile orientale (unde chiar a fost 

hipertrofiat, în ritul bizantin o parte a acestuia devenind ritul proscomidiei) şi precizează cele patru 

dimensiuni fundamentale ale Liturghiei: 1) latreutică (de adorare), 2) euharistică (de mulţumire), 3) 

impetratorie (de cerere) şi 4) propiţiatorie (de potolire a mâniei divine şi de satisfacere a dreptăţii 
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divine). Ultimele două atribute sunt negate de protestanţi. A fost şi motivul reacţiei cardinalilor 

Antonio Bacci şi Alfredo Ottaviani, prin faimosul  Breve esame critico (Ottaviani Bacci 1969, vezi 

şi Cavaterra 1990, 117-119). Liturghia, pentru a fi validă, trebuie obligatoriu celebrată de un 

deservent valid hirotonit, cu materia prescrisă (pâine / azimă şi vin), recitând formula consacratorie 

(„Luaţi...”, „Beţi...”) şi cea epiclectică, având intenţia de a celebra sacrificiul după voinţa Bisericii. 

Intenţia trebuie să fie explicită, fapt realizat prin citirea / rostirea rugăciunilor de ofertoriu. 

Eliminarea ofertoriului duce la imprecizia intenţiei. Astfel, un preot educat în vechea tradiţie, care 

doreşte realizarea transsubstanţierii (doctrină comună cu Biserica Ortodoxă - μεταβολή, 

μετουσίωσις), va celebra o liturghie validă după ritul nou, dar un preot care doreşte realizarea 

conceptului de transfinalizare introdus de P. Edward Schillebeeckx (1914-2009) prin ritul nou va 

crea orice altceva decât Sf. Împărtăşanie. Ritul nou este echivoc, nu univoc, cum era precedentul. 

Reintroducerea rugăciunilor de ofertoriu elimină echivocul. Ritul nou a fost însă înnobilat în 

regiunile unde  clerul nu se ocupa de expoerimente liturgice , ci de lupta pentru menţinerea credinţei 

– în ţările dincolo de Cortina de Fier. O altă deficienţă a noului rit îl constă Lecţionarul, prin care 

pericopele biblice propuse lecturii la slujbele divine sunt epurate de orice pasaj cu caracter combativ 

spiritual (de pomenirea dreptăţii divine, de condamnare şi admoniere a păcatelor), oferindu-se o 

imagine dulceagă a textului biblic. Citirea integrală a pericopelor respective  va produce o cu totul 

altă atitudine spirituală. Aici nu ne referim la traducerile noului rit în limbile vernaculare, ci la 

principiile de fond care au stat la baza alcătuirii acestuia. Noul rit a fost completat cu introducerea 

noului Breviar (prin Constituţia Apostolică Laudis canticum 1.XI.1970) în care pericopele biblice 

suferă de aceeaşi cenzură, imne venerabile au fost abandonate, etc. Traducerile noului rit în limbile 

vernaculare au creat numeroase confuzii şi consternări, reacţiile de tipul lui Tito Casini fiind 

comune şi în alte spaţii lingvistice. Traducerile defectuoase au contribuit la echivocul  liturgic sau 

sacramental, iar utilizarea limbii vernaculare au introdus şi pasiunile naţionaliste în celebrarea 

oficiilor divine. (Romano-catolicii maghiarofoni au ajuns în conflict cu cei slovaci, români, croaţi, 

slovenii cu italienii, germanii cu italienii, polonezii cu germanii, fiecare dorind celebrarea ritului în 

limba propire). 

               Prin Scrisoarea Apostolică Ingravescentem Aetatem (21.XI.1970) episcopii diecezani sunt 

puşi în retragere la 75 de ani, diecezele fiind confundate cu societăţile având scop lucrativ. 

Ingravescentem aetatem preia o dispoziţie emanată de Paul VI prin Scrisoarea apostolică Ecclesiae 

Sanctae (6.VIII.1966), prin care modifică aplicarea unor decrete ale Conciliului Vatican II. 

Documentele respective sunt  expresia postulării primatului biologicului asupra harului (a graţiei), 

Biserica având deja experienţa gestionării unor dieceze în care ierarhul locului era afectat de boală 

sau de consecinţele senectuţii ( prin introducerea unui episcop auxiliar sau a unui coadjutor, cu 
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drept de succesiune). Prin acelaşi document cardinalii care au depăşit 80 de ani sunt excluşi din 

conclavul elector, fapt ce contravenea principiului fundamental ilustrat de papii anteriori (Sf. Pius 

X, Pius XII, Ioan XXIII) prin care orice cardinal, chiar afectat de excomunicare, interdict, sau vreo 

altă cenzură canonică era obligat să participe în conclav. Acest document, prin blocarea unor 

electori, a viciat cel puţin moral conclavele ulterioare, lăsând porţi deschise speculaţiilor asupra 

invalidităţii sau ilegitimităţii unor alegeri pontificale.  Scrisoarea apostolică Ecclesiae Sanctae 

menţionată anterior insistă asupra noii organizări ale conferinţelor episcopale, reformulând anumite 

puncte ale Decretului Conciliar Christus Dominus (28.X.1965): se face trecerea de la sinodalitatea 

eclesiastică (practică antică şi perenă a Bisericii, frumos reamintită în Nota praevia şi în art. 22-23 

din Constituţia Conciliară Lumen gentium, dar şi în decretul conciliar Christus Dominus, art. 5, 36-

38) la parlamentarismul eclesiastic. Diferenţa este majoră: prin sinodalitate se urmăreşte 

discernerea adevărului de alte opinii sau îmbunătăţirea prevederilor canonice, minoritatea (iniţială) 

putând să-şi impună punctul de vedere, în timp ce parlamentarismul va fi dependent de agenda de 

lucru a secretariatului, votul fiind obţinut prin asumarea majorităţii. De la raportul calitate / cantitate 

se face trecerea la cantitate / calitate. Iar prin impunerea unei limite de vârstă la pensionarea 

episcopilor s-a urmărit desigur şi anularea vocilor care după 1965 ar fi putut protesta sau lua 

atitudine canonică faţă de noul curs. 

             Scrisoarea apostolică Sedula cura (27.VI.1971) transforma vechea Comisie Pontificală 

Biblică (instituită de Papa Leon al XIII-lea în 1902) ce avea un rol magisterial, de interpretare 

corectă a Sf. Scripturi (conform magisterului eclesiastic şi a Sf. Părinţi) şi de apărare a istoricităţii 

acesteia, într-o Comisie Biblică supusă Congregaţiei pentru doctrina credinţei, doar cu rol 

consultativ. Membrii acesteia au devenit propagatorii exegezelor inspirate de neo-hegelianismul 

german ( Formgeschichte, Redaktionsgeschichte), condamnate anterior de magisterul precedent, 

ignorându-se voit şi cercetările arheologice din Ţara Sfântă. 

             Aceste documente sunt suficiente pentru a demonstra activitatea corozivă obiectivă a lui 

Giovanni Battista Montini, explicând reacţiile de rezistenţă catolică, dar şi poziţiile sedevacantiste. 

Pontificatul lui Giovanni Battista Montini  s-a impus şi prin ignorarea unei dogme creştine 

fundamentale: Regalitatea Socială a Mântuitorului Iisus Hristos ( Ps. 46, Ps. 47,  Mat. 28: 18,  Rom. 

14;8-9, Efes. 1: 20-23, Filip. 2:9-11, Evr. 2:5-9, 1 Pet. 3:22) prin care regalitatea divină se manifestă 

incluiv prin impunerea principiilor moralei creştine în viaţa politică şi socială (o tratare punctuală a 

doctrinei a se vedea în Enciclica Quas primas – 11.XII.1925, dată de Papa Pius al XI-lea), prezenţa 

dogmei fiind evidentă până la magisterul papei Ioan al XXIII-lea inclusiv ( ba chiar şi în anumite 

documente ale Conciliului Vatican II, de pildă art. 36 din Constituţia Conciliară Lumen gentium). 

             Paul al VI-lea şi-a motivat deciziile prin dorinţa de implementare a reformelor preconizate 
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de Conciliul Vatican II. Documentele scrise ale acestui Conciliu infirmă aserţiunile lui Giovanni 

Battista Montini. Astfel Constituţia Conciliară Sacrosanctum Concilium (4.XII.1963) prevede 

expres folosirea limbii latine în ritul roman (art. 36, 1), limbile vernaculare putând fi introduse la 

lecturile biblice sau la rugăciunea credincioşilor. Traducerile vernaculare trebuiesc aprobate de 

autorităţile eclesiastice locale, iar oportunitatea şi modalitatea folosirii limbilor vernaculare 

trebuiesc supuse aprobării şi confirmării Sf. Scaun ( 36, 2-4). Cântecul gregorian este propriu  

ritului latin (art.116). Decretul Conciliar Christus Dominus (28.X.1965) despre misiunea pastorală a 

episcopilor prevede ca doar în cazuri grave sau din cauza vârstei înaintate, dacă aceasta ar împiedica 

exercitarea misiunii lor, aceştia să-şi poată da demisia. (art. 21). Nu este nicidecum impusă o limită 

de vârstă. Constituţia Dogmatică Dei verbum (18.XI.1965) în art.9-20 vorbesc despre ineranţa şi 

inspiraţia Sf. Scripturi, în totalitate, precum şi caracterul istoric al Vechiului şi Noului Testament. 

Deci orice cenzurare a Cuvântului Sfânt sau punerea la îndoială a diverselor episoade din Noul 

Testament sunt în contradicţie cu această Constituţie dogmatică. Constituţia conciliară dedicată 

Bisericii Lumen Gentium (21.XI.1964) are o frază care s-ar dori uitată de cei mai mulţi exponenţi 

eclesiastici actuali: „ Aşa cum trebuie să recunoaştem cetatea pământească, angrenată pe bună 

dreptate în griji vremelnice, este condusă de principii proprii, tot astfel este pe drept cuvânt 

respinsă teoria nefastă care pretinde să construiască societatea fără a ţine seama de nici un fel de 

religie şi care combate sau suprimă libertatea religioasă a cetăţenilor” (art. 36, final). Confuzia 

apărută după încheierea Conciliului Vatican II a fost amplificată de modul în care dispoziţiile 

acestuia au fost puse în practică. Rezistenţa catolică s-a organizat treptat, pe măsura 

implementărilor unor prea adesea abuzive masuri justificate ca „reforme” conciliare. Din punct de 

vedere teologic tradiţionaliştii catolici aduc două mari acuze documentelor conciliare: 

I)Modificarea eclesiologică majoră din Constituţia Dogmatică Lumen Gentium (art. 8), prin care 

Biserica instituită de Mântuitorul Hristos subzistă în Biserica catolică şi nu este Biserica Catolică. 

Formula nouă permite legitimarea altor unităţi eclesiastice în afara Bisericii Catolice. Dar termenul 

subzistă, tocmai considerând dimensiunea sa eclesiologică, va avea obligatoriu şi o conotaţie 

liturgică, ştiut fiind că între Biserică şi Liturghie este o relaţie biunivocă. Biserica face Liturghia şi 

Liturghia face Biserica. Termenul subzistă va afecta automat Împărtăşania, Sf. Trup al Domnului 

subzistând în Sf. Împărtăşanie (când, în realitate, El este Împărtăşania). Noua doctrină este aceeaşi 

cu consubstanţierea, lutheranism curat. Echivocul poate fi înlăturat considerând Biserica ca fiind 

Biserica Catolică, iar celelalte confesiuni acatolice, în măsura în care au mai mult sau mai puţin 

elementele de sfinţire comune cu aceasta, fiind şi ele catolice în mai mare sau mai mică măsură. Cu 

alte cuvinte, clerul unei Biserici acatolice în măsura în care celebrează corect Sf. Taine, cultivă 

devoţiunea către sfinţi, exegeza patristică, etc., este catolic fără să ştie. 
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II) Decretul Conciliar Dignitatis humanae (7.XII.1965) despre libertatea religioasă, poate fi 

interpretat echivoc, favorizând relativismul religios. La fel Decretul Conciliar Unitatis Reintegratio 

(21.XI.1964), cel despre ecumenism. Interpretarea relativistă a acestor decrete s-a impus 

postconciliar, având consecinţă indiferentismul religios. 

             De remarcat că apariţia reacţiilor teologice a avut loc în timp, poziţiile de protest scrise şi 

sistematizate începînd cu anii 1968-1969. Un moment spectacular va fi produs de abatele Georges 

des Nantes (1924-2010) care la Roma, va încerca înmânarea oficială a unui volum de acuzaţii la 

adresa lui Paul VI , Liber accusationis : à notre Saint Père le pape Paul VI, par la grâce de Dieu et 

la loi de l'Église juge souverain de tous les fidèles du Christ, plainte pour hérésie, schisme et 

scandale au sujet de notre frère dans la foi, le pape Paul VI, remis au Saint-Siège le 10 avril 1973. 

Arhiepiscopul Marcel Lefèbvre va căuta menţinerea unui spaţiu ( nu doar geografic) pentru Tradiţia 

Catolică, poziţia sa evoluând în decursul timpului ( acesta fiind şi un reproş adus lui de către alţi 

tradiţionalişti – atitudinea sa de tatonare şi neasumarea clară a unei poziţii, cea sedevacantistă sau 

sedeprivaţionistă) un vultur teolog ca Mons. Michel Guérard des Lauriers ajungând la definirea 

tezei sedeprivaţioniste după 1977. Paul VI a refuzat orice concesie tradiţionaliştilor (deşi era dispus 

la dialoguri cu oricare alt curent filosofic sau religios), accentuând criza eclesiastică. O scrisoare 

apostolică asemeni motu proprio Summorum pontificum (7.VII.2007) dat de Papa Benedict al XVI-

lea ar fi putut  rezolva o mare parte a crizei identitare catolice de la bun început. Criza bisericească 

nu a fost începută de tradiţionalişti. Unul din cei care o va diagnostica măiestrit ( pe lângă Giuseppe 

cardinal Siri) va fi cardinalul Joseph Ratzinger, viitorul Papă,  în faimosul volum Rapporto sulla 

fede (1985), redactat împreună cu jurnalistul şi eseistul Vittorio Messori. Cardinalul va folosi 

expresia Konzils-Ungeist (Anti-Spiritul Conciliar) (Ratzinger-Messori,25-40, mai ales 33) insistând 

pe erorile provenite din aplicarea abuzivă a unor prevederi conciliare („conciliul teologilor sau l 

profesorilor de teologie” care se substituie Magisterului, „conciliul mass-mediei”, traducerea 

eronată a documentelor, scoaterea unor fraze / termeni din context, etc.). P. Malachi Martin va folosi 

şi el expresia Anti-Church (Martin 1990, 610-611), definind noua biserică apărută după Conciliul 

Vatican II, bazată pe imanentism, relativism şi ignorarea voită a magisterului precedent anului 1965. 

Un cardinal progresist ca Giovanni Benelli (1921-1982, fost subsecretar de stat, cardinal din 1977, 

arhiepiscop de Florenţa) într-o scrisoare din 25.VI.1976 adresată arhiepiscopului Marcel Lefèbvre 

va folosi expresia Biserica Conciliară, recunoscând diferenţa calitativă între Biserica Catolică şi 

noua instituţie eclesiastică apărută după 1965 (Tissier de Mallerais 2013, 5). Principala deosebire 

constă în faptul că Biserica se va raporta la întreg magisterul ei, începând cu secolul I d. Hr., în timp 

ce instituţia conciliară se va raporta pornind de la Conciliul Vatican II. O anumită parte a mass-

mediei va completa acest proces, insistând pe anumite teme care ar apare doar în urma acestui 
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Conciliu. Bunăoară apostolatul laicilor : acesta este prezentat ca o iniţiativă conciliară, uitându-se 

de Acţiunea Catolică (activă interbelic şi în spaţiul românesc, a se vedea şi AGRU – Asociaţia 

Generală a Românilor Uniţi) sau de atâtea confrerii ale mirenilor catolici, care au înflorit şi strălucit 

în Evul mediu. Sinodalitatea este menţionată şi în Faptele Apostolilor. Conferinţele episcopale 

(privite ca uniuni morale ale episcopilor dintr-un teritoriu, dintr-o regiune, dintr-o ţară) erau o 

realitate chiar şi în secolul XIX. Să ne amintim de conferinţele episcopale din Austro-Ungaria 

privitoare la autonomia catolică sau mai recent, cele din 1948, care decideau asupra pregătirilor în 

vederea înfruntării persecuţiilor. Colaborările inter-religioase erau de asemeni cunoscute (ajunge 

exemplul transilvan al Bisericilor Greco-Catolică şi Ortodoxă în privinţa ASTREI), existând şi un 

ecumenism practic (bunăoară donaţiile făcute de un membru al unei confesiuni unui institut religios 

sau cultural al unei confesiuni diverse, cooperarea în timpul unor calamităţi, în vreme de război, 

etc.). Ecumenismul din închisorile comuniste a fost o realitate în întreg spaţiul afectat de dictatura 

ateistă, etc. Exista chiar un sionism ebraic catolic ( ne gândim la preoţii Alphonse de Ratisbonne 

(1814-1884) şi fratele său, Theodore, la canonicii Joseph Lehmann ( 1836-1915) şi Augustine 

Lehmann (1836-1909), prelaţi papali şi activi la Conciliul Vatican I, Theodore Hertzl având 

contacte cu Sf. Pius al X-lea, etc). Exemplele ar putea continua. 

            O problemă de fond este chiar receptarea Conciliului Vatican II. În urma unor puncte 

evidenţiate mai sus, tradiţionaliştii şi cei din rezistenţa catolică îl resping, blamându-l în totalitate. 

Moderniştii / progresiştii îl subminează, folosindu-l ca pretext pentru introducerea unor inovaţii care 

prea adesea încalcă flagrant textele documentelor conciliare. Documentele de convocare şi de 

promulgare a actelor Conciliului Vatican II insistă asupra caracterului pastoral al acestuia, Conciliul 

refuzând să introducă noi definiţii dogmatice sau să emită excomunicările de rigoare. Notele 

explicative anexate Constituţiilor conciliare (ex.  Lumen gentium) afirmă „ Conform cu uzanţa 

Conciliilor şi cu scopul pastoral al prezentului Conciliu, această sfântă Adunare defineşte ca 

obligatoriu pentru Biserică, în materie de credinţă sau de morală, numai ceea ce ea a declarat în 

mod explicit. Celelalte lucruri pe care le propune sfânta Adunare ca învăţătură a Magisteriului 

suprem al Bisericii trebuie să fie primite şi îmbrăţişate de toţi creştinii şi de fiecare dintre ei 

conform cu intenţia acestei sfinte Adunări, intenţie care se face cunoscută fie din subiectul tratat, 

fie din modul de exprimare, conform cu normele interpretării teologice.” Fiind vorba de un 

Conciliu ecumenic, el aparţine magisterului universal extraordinar , cu scop pastoral. Nu introduce 

niciun adevăr dogmatic nou şi nu impune sancţiuni. Desigur că el trebuie citit în consecinţa 

magisterului precedent. Dacă activitatea lui Giovanni Battista Montini a potenţat confuzia 

eclesiastică, este meritul papilor următori că au încercat remedierea crizei.  

                 Papa Ioan Paul I-ul (Albino Luciani) a domnit doar o lună (26.VIII. – 28.IX.1978), 



49 

 

preconizând acţiuni energice împortiva neascultării şi crizei din Compania lui Iisus (Ordinul Iezuit), 

dorind asanarea finanţelor Sf. Scaun dar fiind extrem de preocupat de infiltraţiile masonice din 

Biserică. O audienţă preconizată cardinalului Giuseppe Siri a fost sabotată de cardinalul Jean Villot 

(Lai 1993, 270-272). Din nefericire, Papa Ioan Paul I va fi găsit decedat în condiţii extrem de 

suspecte. Unii tradiţionalişti nu îi dau prea multă consideraţie întrucât a renunţat la ritul tradiţional 

al încoronării şi (doar pentru un scurt timp, fapt uitat de criticii săi) pentru abandonarea sediei 

gestatoria (a lecticei papale). În ciuda opiniei lansate de faimosul jurnalist David Yallop cu deja 

clasicul In God’s Name (tradus şi în româneşte În numele Domnului, Bucureşti, 1997, Ed. All), 

Albino Luciani a fost un conservator tenace şi categoric, în Patriarhatul Veneţiei fiind interzise 

experimentele catehetice sau liturgice, fiind normativ Catehismul Sf. Pius al X-lea. Mai mult, a fost 

un cultor al devoţiunii mariane de la Fatima.  

                  Papa Ioan Paul al II-lea va avea unul din pontificatele cele mai lungi din istoria Sf. 

Scaun (1978-2005). De la enciclica  Redemptor Hominis ( 4.III.1979) la Enciclica Ecclesia de 

Eucharistia (17.IV.2003) avem un real salt de la liberalism la Tradiţia catolică. Dacă Redemptor 

Hominis afirma principiul pancristismului (prin Întrupare, Mântuitorul asumându-şi natura umană, 

se uneşte cu fiecare om în parte! Care mai este rostul Botezului?) (RH paragrafele 10-14, mai ales 

13) , nota enciclicei respective fiind de un accentuat antropocentrism, Ecclesia de Eucharistia este o 

superbă enciclică centrată pe Sf. Liturghie şi catolicocentrism.  Scrisoarea Apostolică Ad Tuendam 

finem (18.V.1998) aduce amendamente obligatorii Codurilor de Drept Canonic, insistând şi 

impunând profesarea integrală a credinţei catolice, cu toate adevărurile dogmatice definite în 

decursul timpului. Scrisoarea Apostolică Ecclesia Dei afflicta (2.VII.1988) a fost primul document 

pontifical emis după 1970 care permitea în anumite condiţii reluarea tradiţiei catolice liturgice 

perene; documentul a apărut însă doar urmare a consacrărilor episcopale săvârşite de arhiepiscopul 

Marcel Lefèbvre în 30.VI.1988. Scrisoarea Apostolică Ordinatio Sacerdotalis (22.V.1994) este 

documentul care înlătură odată pentru totdeauna speculaţiile privind hirotonirile femeilor, acestea 

neputând primi taina preoţiei sau a episcopatului. De remarcat că este singurul document emis după 

1965 care se înscrie în atributele infalibilităţii pontificale: „... pentru a înlătura orice îndoială într-

o problemă de o aşa mare importanţă, care aparţine de întemeierea divină a Bisericii, în virtutea 

ministerului meu de a-i întări pe fraţi, declar că Biserica nu are în nici un fel facultatea de a 

conferi hirotnirea sacerdotală femeilor, şi această sentinţă trebuie ţinută în mod definitiv de toţi  

credincioşii Bisericii.” Papei Ioan Paul al II-lea i-au fost necesari peste douăzeci de ani pentru a 

repara într-o oarecare măsură efectele Ungeist-ului conciliar. 
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                                                                              IV 

 

              Cum s-a ajuns în situaţia de criză a Bisericii? Orice poziţie tradiţionalistă se va referi la 

infiltrările duşmanilor Bisericii, din ambianţa cărora nu poate lipsi desigur Masoneria. Teoriile 

conspiraţiei nu trebuiesc absolutizate, deşi istoria Bisericii, începând chiar de la întemeierea Ei, este  

plină de conspiraţii. Au existat inamici ai Bisericii cu mult înainte de apariţia Masoneriei 

speculative (1717), după cum şi ulterior acestei date inamici redutabili ai Bisericii nu au avut 

legături cu francmasoneria (regimurile marxist-leniniste, de pildă). După cum nici Francmasoneria 

nu are un peisaj doctrinar unitar, existând mari loji sau loji teiste, deiste, anticlericale sau neutre. Un 

distinguo va trebui făcut de fiecare dată, pentru a nu aduce în derizoriu un rezultat al unei 

investigaţii oarecare. Francmasoneria speculativă a fost excomunicată de Papa Clement al XII prin 

Bula In eminenti apostolatus (28.IV.1738), printre motive fiind indicate asocierea persoanelor de 

confesiuni diferite şi folosirea Bibliei  în mod nelegitim; din acel moment şi până la Declaraţia 

Quesitum est (26.XI.1983), a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, declaraţie aprobată de Papa 

Ioan Paul al II-lea, au existat câteva sute de documente pontificale de condamnare a Masoneriei. 

Codul de drept canonic  latin din 1983, prin canonul 1374, interzice ca o persoană să se înscrie într-

o asociaţie care complotează împotriva Bisericii („ fiind pedepsit cu o pedeapsă adecvată”) iar dacă 

propagă sau conduce o asemenea asociaţie, să fie pus sub interdict. Dar în zilele actuale foarte multe 

mari loji sau obedienţe masonice nu (mai) doresc să fie în vrăjmăşie cu Biserica. Au existat şi există 

satanişti membri ai unor loji masonice (de pildă Aleister Crowley (1875-1947)), după cum foarte 

mulţi din grupul respectiv nu sunt masoni. Au existat masoni care au apărat Biserica ( de pildă 

catolicul Joseph de Maistre (1753-1821) sau René Guénon (1886-1951), ultimul chiar şi după ce s-a 

convertit la Islam) iar alţii au atacat-o. Existau / există multe societăţi paramasonice (de pildă 

Carboneria, societăţile teosofice sau antroposofice) unde la fel, nu toţi membrii au fost sau sunt  

masoni, societăţi care nu au fost sau nu sunt favorabile Bisericii. Marxiştii ortodocşi, fie ei leninişti, 

stalinişti, maoişti, troţchişti, sunt adversari atât Bisericii cât şi Masoneriei. Motivul fundamental 

pentru care un creştin (aparţinând unei confesiuni creştine trinitare oarecare) nu poate fi mason este 

cu totul altul: creştinul postulează cunoaşterea revelată, Francmasoneria, postulând neacceptarea 

dogmelor ( aceasta fiind de fapt tot o afirmaţie dogmatică) implică relativismul dogmatic şi 

consecutiv agnosticismul. Cunoaşterea revelată este incompatibilă cu relativismul şi cu 

agnosticismul. Masonii pot fi înscrişi în categoria liber-cugetătorilor ( categorie total diferită de cea 

a ateilor). Condamnările pontificale ale Masoneriei au presupus o dimensiune teologică (vizând 

relativismul doctrinar) şi una disciplinară. Precedenţa este dată de Biblie (cartea profetului Ezechiel, 

cap. VIII unde sunt sancţionate riturile secrete faţă de cultul oficial, Epistola I a Sf. Apostol Ioan, 
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care condamnă gnosticismul, etc.) dar şi câteva decizii ale Sinoadelor Ecumenice, care interzic 

clericilor sau mirenilor apartenenţa la fratrii sau conspiraţii cu rosturi antieclesiastice ( Sinodul IV 

Ecumenic, Calcedon, 451, canonul 18, Sinodul Quinisext de la Trullo, 692, canonul 34), clericii 

fiind condamnaţi la depunerea din treaptă. Tocmai din cauza varietăţii lojilor şi a masonilor, 

Biserica nu îi poate primi pe aceştia din urmă la Sf. Taine decât după o analiză a fiecărui caz în 

parte. Acesta este rostul pedepselor canonice. Dialogul doctrinar Biserică-Masonerie (a se vedea pe 

larg la Galeazzi Pinotti 2014) a fost prea adesea presărat cu dezamăgiri sau cu  neîncredere 

reciprocă, el putând fi transformat astăzi într-un dialog pragmatic. Ajutoarele umanitare pot apropia 

Biserica de Masonerie, iar dacă o Mare Lojă ar milita activ pentru campania pentru viaţă (pro-life) 

sau pentru valorile perene ale familiei naturale, prin forţa lucrurilor ar deveni aliata Bisericii. O 

educaţie de calitate, respectul pentru autentica morală civică ar apropia de asemeni cele două 

instituţii. Din studiul nostru se poate constata că unele personalităţi cu rol discutabil în evenimentele 

bisericeşti contemporane au fost membri ai unor loji masonice, altele nu. Umberto Ortolani, gazda 

preconclavului ce a decis alegerea lui Giovanni Battista Montini în 1963, se va afilia Lojii P 2 după 

1970; prelatul Annibale Bugnini, implicat în reforme liturgice încă din timpul lui Pius al XII-lea s-a 

afiliat unei loji masonice din 1963. A reduce problema infiltrărilor doar la masonerii presupune o 

abordare superficială a problemei. 

             Papii au tratat problema infiltrărilor încă de la sfârşitul secolului XVIII, când grupuri 

teologice urmăreau schimbarea instituţiilor eclesiastice din interior. Nu este vorba de confesiunile 

acatolice ci de grupuri catolice care abandonând filosofia realismului clasic, devenind tributare 

idealismului, au propus reforme ce doreau modularea Bisericii în acord cu imanenţa unei clipe date. 

O filosofie nepotrivită va duce la concluzii teologice eronate. Papa Pius  al VI-lea (1775-1799) prin 

Bula Auctorem Fidei (28.VIII.1794) condamnă 85 de propoziţii ale Sinodului schsimatic de la 

Pistoia din 1785, prezidat de episcopul Scipione de’ Ricci. Multe din aceste propoziţii se vor găsi în 

gândirea modernistă. Papa Leon al XII-lea (1823-1829) în Enciclica Ubi primum (5.V.1824), mai 

ales în articolele consecutive 10-16, reiterează multe din condamnările precedente. La fel o va face 

succesorul său, Papa Pius al VIII-lea (1829-1830) prin Enciclica Traditi Humilitati (24.V.1829). 

Enciclica Papei Grigore al XVI-lea (1830-1846) Mirari vos (15.VIII.1832)  de condamnare a 

liberalismului şi cea ulterioară Singulari Nos (25.VI.1834), prin care sunt condamnate şi ideile, şi 

comportamentul duplicitar al lui Hugues Felicité de Lamennais (1782-1854) vor atrage atenţia nu 

doar asupra erorilor doctrinare ci şi asupra unui anumit tip de comportament: cei vizaţi de 

condamnările papale vor face o aparentă supunere, în realitate perpetuându-şi ideile cu precauţie şi 

tenacitate. Fericitul Papă Pius al IX-lea (1846-1878) va promulga mai multe documente legate de 

această problemă: Enciclicile Qui pluribus (9.XI.1845),  Quanto conficiamur moerore 
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(10.VIII.1863), Quanta Cura cu Syllabus (8.XII.1864), nefăcând altceva decât să repete magisterul 

precedent. Papa Leon al XIII-lea (1878-1903) a promulgat câteva zeci de enciclici, toate 

fundamentale pentru domeniul lor de abordare. Menţionăm câteva: Libertas Praestantissimum 

(20.VI.1888) despre libertatea umană, Testem benevolentiae nostrae (22.I.1899) despre 

americanism, Tametsi futura prospicientibus (1.XI.1900) despre problema mântuirii, Humanum 

genus (20.IV.1884) şi Inimica vis (8.XII.1892) prin care reiterează condamnarea Masoneriei, etc. 

Cel care va trata magistral problema infiltrărilor va fi însă Sf. Pius al X-lea (1903-1914). Syllabus 

Lamentabili sane (3.VII.1907) ce va condamna 65 de propoziţii doctrinare, Enciclica Pascendi 

Domini gregis (8.IX.1907),  motu proprio  Praestantia Scripturae (18.XI.1907) despre modernism 

şi interpretările biblice, Jurământul antimodernist (1.IX.1910), vor constitui documentele dogmatice 

fundamentale de separare a doctrinei catolice de erezia modernistă. Enciclica Pascendi este cea mai 

renumită. Asemeni tuturor enciclicilor pontificale până în 1963, în debut precizează cadrul 

dogmatic, intelectual şi identificarea problemei care impune o intervenţie a Magisterului. Urmează 

descrierea modernismului, prin analiza premiselor filosofice ale acestuia: subiectivismul, 

imanentismul, fideismul, intelectualismul, agnosticismul. Pornind de la aceste premise, teologia 

modernistă va folosi termenii teologici tradiţionali, dar goliţi de semnificaţia lor originară, ei 

dobândind o altă semnificaţie. Practic se va realiza un furt semantic. Moderniştii vor excela în 

amestecul doctrinei sănătoase cu ideile lor proprii, lipsa unei sistematizări teologice fiind voit 

asumată, pentru difuzarea propriilor poziţii. Modernismul este privit ca şi chintesenţa tuturor 

ereziilor, subminând orice sistem teologic. Spre deosebire de ereticii clasici, care şi-au asumat 

public o poziţie teologică diferită de cea a Bisericii, preferând separarea lor finală de aceasta, 

moderniştii doresc schimbarea gândirii şi teologiei din interiorul Bisericii. Revelaţia, Scriptura, 

Sacramentele, Teologia Morală şi cea Dogmatică vor fi astfel modificate, alterate. Odată prezentate 

şi criteriile de recunoaştere a moderniştilor, Enciclica impune şi măsurile practice de îndepărtare a 

lor. De remarcat că documentul magisterial nu face referire la nici o societate secretă, fie ea 

masonică sau nu, ci la persoanele cu un anumit mod de gândire.  Subiectul şi mecanismul tratat de 

Enciclica Pascendi va fi abordat public, de pe poziţii moderniste, de către scriitorul italian Antonio 

Fogazzaro (1842-1911) într-un faimos roman Il Santo (Sfântul), scris în 1905, publicat în ediţie 

princeps la Milano, în 1906. Eroul principal, Pietro Maironi, refugiindu-se într-o comunitate 

religioasă, doreşte schimbarea gândirii religioase, meditând şi la căile practice pentru a o realiza. 

Corifeii modernismului puteau fi sau nu afiliaţi la diferite societăţi secrete. Corifeii modernişti 

Alfred Loisy (1857-1940), preot excomunicat în 1908, Ernesto Buonaiuti (1881-1946), preot 

excomunicat şi el în 1925, nu aparţineau nici unei societăţi oculte. Papa Pius al XI-lea va menţiona 

accente antimoderniste în domeniile pe care le va aborda din perspectiva magisterială ( de pildă în 

Enciclica Mortalium animos din 6.I.1928, dedicată ecumenismului relativizant).  
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              Modernismul se va replia, relansându-se după cel de-al II-lea Război Mondial. Preotul, 

profesorul şi maestrul teolog Reginald Garrigou-Lagrange (1877-1964) într-un articol fundamental 

La nouvelle Théologie, où va – t - elle? (apărut în revista Universităţii Pontificale „Angelicum”, 

Angelicum, 23, 1946, p. 126-145 ) va analiza incoerenţa unor sisteme teologice moderniste. Ideea 

călăuzitoare a studiului constă în faptul că adoptarea unui sistem filosofic inadecvat va conduce la o 

teologie eronată. Schimbarea sensului unui termen teologic va provoca alterarea sistemului teologic 

respectiv. Canonizarea unor definiţii dogmatice nu poate fi astfel alterată.  Papa Pius al XII-lea, în 

Enciclica Humani Generis (12.VIII.1950), va condamna neo-modernismul. Există deci o bază 

dogmatică solidă, în prezent accesibilă chiar şi prin mijloace electronice, pentru însuşirea doctrinei 

catolice autentice. Începând cu pontificatul papei Ioan al XXIII-lea moderniştii au fost „recuperaţi” 

în poziţii cheie sau de forţă, inclusiv în cadrul comisiilor active din timpul Conciliului Vatican II. 

Reacţiunea catolică ( a aşa-zişilor integrişti) se explică prin fidelitatea protagoniştilor ei faţă de 

învăţăturile catolice acumulate timp de două mii de ani. 

               Se impun câteva concluzii: 

1. Analiza studiilor redactate de autorii tradiţionalişti trebuie îndeplinită prin raportarea la 

magisterul peren al Bisericii Catolice. Un eseu, un studiu legat de criza bisericească de 

astăzi (cazul articolelor lui Paul Scortesco) trebuie raportat la doctrina catolică dintotdeauna 

mărturisită, la informaţiile vehiculate în ambientele eclesiastice sau culturale unde a activat 

autorul acelui studiu.  

2. Informaţiile istorice eclesiastice, mai ales atunci când infirmă variantele oficiale, trebuiesc 

verificate în detaliu. O sursă fundamentală de izvoare ale istoriei eclesiastice contemporane 

o reprezintă memorialistica protagoniştilor unor evenimente, mai ales cea redactată de 

cardinalii italieni. Necunoaşterea acestor izvoaree poate  duce la concluzii pripite, sau uneori 

chiar groteşti (a se vedea teza „izolării” cardinalului Giuseppe Siri după 1963). 

3. Analog, analiza unui pontificat contemporan trebuie realizată prin analiza faptelor sale 

obiective (documentele publice emise), comparate cu documentele de resort ale Perenei 

Tradiţii Catolice. Observaţia este valabilă şi pentru cercetătorii din câmpul Tradiţiei.  

Elementele de „complot”, picanteriile istorice invocate pentru a stabili formalitatea / 

materialitatea unui papă pot fi uneori inconsistente, alteori pot induce pistele unor 

investigaţii deosebite (de pildă, alegerea ca Papă a lui Giuseppe Siri), dar nu au consistenţa 

actelor publice asumate în timpul unui pontificat. 

4. Capacitatea de prognoză a unor analişti eclesiastici va fi îmbunătăţită calitativ prin 

raportarea la doctrina tradiţională. Un exemplu: scriitorul, eseistul, jurnalistul şi vaticanistul 
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Giancarlo Zizola (1936-2011) a publicat un interesant studiu privind orientarea 

pontificatului lui Ioan Paul al II-lea (La restaurazione di papa Wojtyla, 1985, Roma-Bari, 

Ed. Laterza). Redactat de pe poziţii progresiste, apologetic faţă de Ost-Politikul lui Agostino 

Casaroli, pe atunci Secretar de Stat, studiul avea o dimensiune critică faţă de papa polonez, 

considerat printre altele prizonierul unei depăşite mentalităţi anti-comuniste şi anti-liberale. 

Evenimentele din 1989-1990 i-au dat dreptate Papei Ioan Paul al II-lea. Preotul Malachi 

Martin în lucrarea sa de geopolitică religioasă The Keys of This Blood (1990), citată deja, de 

pe poziţii comparatiste va surprinde caracterul independent faţă de Curia romană al jocului 

geopolitic făcut de Papa Ioan Paul al II-lea, concluziile analizei sale putând fi adoptate 

pentru întreg pontificatul respectiv (Malachi Martin va deceda cu 6 ani înainte de Ioan Paul 

II). Abatele tradiţionalist Julio Tam într-un eseu dedicat Revoluţiei şi Bisericii, redactat în 

1993, a putut prognoza apariţia unei schisme şi alegerea a doi papi (On assistera à la 

formation d'une église catholico-libérale et d'une autre, catholico-progressiste, sans exclure 

l'élection de deux papes, Tam 1993, 4). Anul 2013 a demonstrat-o. 

5. Rezistenţa Catolică a luat naştere în urma aplicării viciate a măsurilor pastorale propuse de 

Conciliul Vatican II. Această Rezistenţă s-a cristalizat în timp, poziţiile ei fiind variate : de la 

grupuri care conservă Tradiţia Catolică în comuniune directă cu papii contemporani, grupuri 

care recunosc calitatea papilor contemporani dar se opun (selectiv) unor măsuri ale acestora 

(grupurile Recunoaştere şi Rezistenţă – de tipul Fraternităţii Sf. Pius al X-lea, fondată de 

arhiepiscopul Marcel Lefèbvre, membrii ei fiind abolviţi de excomunicare de Papa Benedict 

al XVI-lea), grupuri sedevacantiste ( ce consideră Sediul Petrin vacant din 1958 sau 1963), 

grupuri sedeprivaţioniste ( care consideră papii după 1965 ca fiind canonic aleşi, 

materialiter, dar neasistaţi de Duhul Sfânt, nefiind Papi formaliter) şi până la grupuri 

conclaviste ( care îşi aleg « papi »). Un grup aparte este cel al sirianiştilor, care acceptă 

alegerea cardinalului Giuseppe Siri ca Papă cel puţin în Conclavul din 1958, considerându-i 

pe ceilalţi papi posteriori ca antipapi, dar care nu acceptă teologia cardinalului Siri ! Desigur 

că între aceste grupuri nu domneşte concordia, tezele sau ipotezele lor prin care se explică 

situaţia prezentă devenind pentru aceste comunităţi prea adesea dogme de neclintit. 

          Este remarcabil însă că pe frontul Tradiţiei Romano-Catolice au militat şi  români care au 

scris eseuri teologice apreciate de rezistenţii catolici. 
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La Contre-Réforme Catholique au XXIe siècle  - http://crc-resurrection.org/ organizat de Fr. 

Bruno Bonnet-Eymard, urmaș spiritual al Abatelui Georges de Nantes. 

 

La Santa Sede – https://w2.vatican.va/content/vatican/it.html, pagina Sf. Scaun. 

 

Le Doctrinaire - http://ledoctrinaire.blogspot.ro/ 

 

Ligue Saint Amédée - http://liguesaintamedee.ch/ , site sedeprivationist, oferind on-line Caietele de 

la Cassiciacum. 

 

Novus Ordo Watch Wire – http://novusordowatch.org/wire/, realizat de Mario Derksen. 

 

Papal Encyclicals - http://www.papalencyclicals.net/  prezintă documente începând de la Papa 

Honorius al III-lea (1216-1227). Curatorul dorește să rămână anonim. 

 

Rore Sanctifica – http://rore-sanctifica.org/,  Comité international de recherches scientifiques sur 

les origines et la validité de Pontificalis Romani. 

 

Si Si No No - http://www.sisinono.org/j3/ realizat de Centrul de Studii Anti-moderniste ce editează 

revista cu același nume la Velletri Roma. 

 

Sodalitium - http://www.sodalitium.eu/ , http://ww.w.sodalitium.biz/ , patronat de Institutul Mater 

Boni Consilii, Verrua Savoia. 

 

The Eclipse of the Church - http://www.eclipseofthechurch.com/ redactată de Kenneth și Judith 

Gordon. 

 

The Pope in Red - http://www.thepopeinred.com/index.htm , pagină realizată de David Hobson. 
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