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Aşa cum făgăduiam în urmă cu doi ani, iată că am reuşit până acum ca „fieca-
re al patrulea număr al anului să fie unul tematic, cu un caracter pronunţat unitar, 
deopotrivă retrospectiv şi prospectiv”. Pentru anul acesta ne propunem ca numărul 
tematic, 4/2010, să fie dedicat comunicării şi mass mediei bisericeşti. În acest scop, 
ca de fiecare dată, îi invităm pe toţi foştii sau viitorii noştri colaboratori să ne trimită 
studii, articole, traduceri sau recenzii legate de acest subiect, unul de actualitate şi 
de mare importanţă pentru publicul larg. 

În ceea ce priveşte numărul de faţă, acesta debutează cu prima parte din stu-
diul părintelui Vasile Răducă, intitulat „Paternitate şi asceză în scrisorile Sfântului 
Vasile cel Mare”, care încearcă să înfăţişeze activitatea de călăuzitor în viaţa ascetică 
şi de părinte duhovnicesc a Sfântului Vasile, aşa cum reiese aceasta din corespon-
denţa lui de dinaintea hirotonirii ca episcop. Autorul subliniază faptul că autoritatea 
sfântului părinte provine şi se bazează pe forţa exemplului personal şi pe cunoaşte-
rea desăvârşită a învăţăturilor Bisericii.  

Părintele Constantin Preda repune în discuţie profilul biografic şi creştin-
misionar al Sfântului Pavel într-un studiu intitulat «„Saul  – care  se numeşte şi 
Pavel” – Apostolul evreu al ne-evreilor». Cercetarea este cu atât mai interesantă cu 
cât se bazează nu numai pe izvoarele documentare canonice şi apocrife, dar şi pe o 
bună cunoaştere a bibliografiei recente în acest vast domeniu. 

Cel de-al treilea studiu aparţine părintelui Theodor Damian şi analizează „Câ-
teva aspecte ale teologiei despre puterea lui Dumnezeu la Sfântul Grigorie de 
Nyssa”. Demersul întreprins  – nu lipsit de dificultăţi –, de problematizare şi definire 
a conceptului de putere a lui Dumnezeu în gândirea Sfântului Grigorie, este cu atât 
mai important cu cât lucrările acestuia au servit direct la elaborarea formulărilor 
dogmatice ale celui de-al II-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol din 381 şi 
indirect la întreaga viaţă a Bisericii. 

Apoi, în domeniul istoriei religiilor, dl Alexandru L. Arion ia în discuţie câteva 
„Consideraţii asupra conceptului zoroastrian de divinitate”. Studiul cercetează viziu-
nea etică şi forma cosmică a dualismului zoroastrian, expune poziţia unor cercetători 
care au ajuns să afirme chiar configuraţia teologică monoteistă a acestei religii şi în 
cele din urmă comentează critic soluţia de compromis propusă de filozoful K.D. 
Irani. 

Conştient de complexitatea subiectului abordat, dl Ştefan Ionescu-Berechet 
încearcă să rezume istoria Sfintei Mahrame a Domnului şi să compare diversele 
versiuni referitoare la originea acesteia („Τὸ Ἅγιον Μανδύλιον: Istoria unei tradi-
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ţii”). Autorul identifică două tradiţii principale, cea a lui Abgar şi cea a Veronicăi, şi 
conchide că, „deşi originea istorică a Sfintei Mahrame este greu de precizat, nu poate 
fi negată existenţa reală a unei Icoane-relicvă ce a inspirat deopotrivă numeroase 
copii fidele, tipuri iconografice similare în Răsăritul şi Apusul creştin, precum şi o 
tradiţie relativ unitară”. Într-o anexă ne este oferită, pentru prima oară într-o tradu-
cere românească, o interesantă didascalie rostită de diaconul Constantin Stilbes, 
probabil în anul 1195, referitoare la Sfântul Mandylion şi Sfântul Keramion. 

Pornind de la teoria de opinie publică „Spirala tăcerii” a cercetătoarei de ori-
gine germană Elisabeth Noelle-Neumann, părintele Bogdan-Aurel Teleanu îşi propu-
ne să evidenţieze influenţa mijloacelor moderne de comunicare asupra opiniei publi-
ce cu scopul declarat de a creşte „calitatea, proactivitatea şi eficienţa” mesajului de 
credinţă al Bisericii Ortodoxe Române. Studiul său este intitulat „Mesajul credinţei 
împărtăşit prin mijloace moderne de comunicare”. 

La secţiunea Din SfinÆii PärinÆi ai Bisericii, domnul Constantin Răchită pro-
pune cititorilor noştri traducerea din limba latină a unei foarte interesante scrisori 
(57) a Fericitului Ieronim, care dezbate „cel mai bun mod de a traduce” (de optimo 
genere interpretandi); textul recuperează şi valorifică în mod original experienţa 
retoricii clasice şi subliniază îndatoririle ori dificultăţile suplimentare la care se ex-
pune traducătorul de texte sacre, constituindu-se într-un sui generis micro-tratat de 
traductologie. Scopul traducătorului, afirmă Fericitul Ieronim, este de a transpune 
„adevărul simplu”, nu de a „vâna” cuvinte. 

Sub rubrica Dialog teologic, Dorin-Demostene Iancu şi Oana-Mădălina Po-
pescu prezintă critic Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Ţările Române 
în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2008, lucrare realizată 
de d-na Violeta Barbu, cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucu-
reşti. După o minuţioasă analiză a lucrării, autorii ajung la concluzia că d-na Bar-
bu „utilizează în mod impropriu metoda critică” şi îi reproşează nu numai diverse 
erori de detaliu, ci şi raţionalismul excesiv în tratarea unor chestiuni teologice 
fundamentale. 

În sfârşit, la secţiunea Recenzii,  dl Alexandru Prelipcean semnalează apari-
ţia unei lucrări „sintetizatoare în spaţiul elen”, cartea teologului grec Athanasios 
B. Glaros, cu titlul „Dumnezeiasca pedagogie. Elemente pedagogice în Canonul cel 
Mare al lui Andrei Criteanul”. Mai mult decât atât, dl Prelipcean foloseşte acest 
prilej pentru a sublinia necesitatea apariţiei şi în teologia românească a unor studii 
valoroase privind Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul.  Tot aici, dl Adrian 
Agachi prezintă volumul de studii The Cambridge Companion to Orthodox Chris-
tian Theology (eds. Mary B. Cunningham, Elizabeth Theokritoff), care se adresează 
cu precădere occidentalilor doritori să descopere tradiţia ortodoxă (prima parte) şi 
să-i cunoască pe cei mai reprezentativi teologi ortodocşi contemporani (a doua 
parte). Efrem Filotheitul este autorul unei lucrări intitulate „Stareţul meu Iosif 
Isihastul”, despre care recenzorul Cristian Antonescu afirmă că poate fi o adevăra-
tă piatră de încercare pentru cititorul neavizat, pentru că multe din lucrurile şi 
învăţăturile cuprinse aici „depăşesc cu mult… firescul cu care am fost şi suntem 
obişnuiţi în ceea ce priveşte viaţa duhovnicească”. 
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Tot aici, dl Paul Siladi prezintă biografia Élisabethei Behr-Sigel (Vers le 
jour sans declin. Une vie d’Élisabeth Behr-Sigel), probabil cea mai cunoscută 
femeie din teologia ortodoxă a sec. al XX-lea – care a călătorit inclusiv în România 
comunistă a anului 1976 (!) – , lucrare realizată de tânăra scriitoare Olga Lossky, 
nepoata teologului rus Vladimir Lossky. 

C.G. 
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Dorin-Demostene IANCU / Oana-Mädälina POPESCU 

ÎNTRE SPIRIT CRITIC ŞI REVELAŢIE. COMENTARII PE 
MARGINEA UNEI LUCRĂRI RECENTE 

Preocuparea istoriografică pentru Contrareformă în spaţiul românesc s-a 
îmbogăţit, în ultima perioadă, cu o contribuţie deosebit de importantă prin pris-
ma complexităţii cercetării şi a introducerii în circuitul ştiinţific a unor documen-
te inedite. Ne referim la Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Ţările 
Române în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2008, lucrare 
realizată de d-na Violeta Barbu, cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” 
din Bucureşti. Problematica abordată este una vastă, nu poate fi epuizată nici 
măcar într-o teză de doctorat, cu atât mai mult cu cât subiectul implică în mod 
necesar o abordare interdisciplinară. În studiul său, istoricul are datoria de a fi 
un credincios slujitor al principiilor de bază ale metodologiei demersului ştiinţi-
fic, dar şi un atent observator al contextului politico-religios al vremii. Astfel, 
reuşita cercetării depinde de simbioza între istoriografie şi teologie, între ima-
nent şi transcendent, între public şi intim. 

Structura lucrării este importantă în ceea ce priveşte ponderea fiecărui 
subcapitol abordat. Ca în orice studiu serios, d-na Barbu începe cu anumite pre-
cizări metodologice (pp. 7-46) şi cu definirea preceptelor esenţiale. Autoarea 
prezintă situaţia problemei în istoriografia română, conceptul de „Contrarefor-
mă”, metoda de interpretare a Reformei catolice, perspectiva antropologiei reli-
gioase, structurile spaţiului şi problema surselor. Capitolul al II-lea, intitulat 
„Instituţii concurente şi configuraţia sistemelor normative” (pp. 47-165), se refe-
ră la statutul creştinilor în Imperiul Otoman, la misionarismul Propagandei Fide 
şi aspecte ale dreptului misionar, în timp ce capitolul al III-lea, cu titlul „Conver-
sio et reductio” (pp. 166-221), cuprinde activitatea celor dintâi misiuni iezuite în 
Moldova şi convertirea unor domni români la catolicism. Capitolul al IV-lea (pp. 
222-285) are drept titlu „Restaurarea teologiei: nevoia de a defini şi lămuri dog-
mele” şi abordează Conciliul de la Trento şi unele concilii catolice şi sinoade 
ortodoxe locale. Capitolul al V-lea poartă numele „Dialog şi dispută teologică” 
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(pp. 286-398) şi oferă o perspectivă inovatoare asupra abordării teologiei, pre-
zentând disputele asupra unor teme controversate. Capitolul al VI-lea, „Viaţa 
sacramentală” (pp. 399-439) analizează influenţele catolice asupra unor Sfinte 
Taine: pocăinţa, botezul, comuniunea, confirmarea (mirul) şi căsătoria. Capitolul 
al VII-lea se numeşte „Un secol al reformei liturgice: de la Conciliul tridentin la 
sfârşitul secolului al XVII-lea” (pp. 440-474) şi prezintă reforme liturgice catolice 
şi ortodoxe. Capitolul al VIII-lea „Devoţiuni, practici religioase populare şi disci-
plinare socială: interferenţe interconfesionale în ţările române în epoca Contrare-
formei” (pp. 475-550) cuprinde diferite procesiuni la sărbători, comentarii teolo-
gice la post şi la rugăciunea „Tatăl nostru”, pelerinaje, cultul marianic, practice 
legate de cultul morţilor. În capitolul al IX-lea, „Devoţiunea elitelor în epoca 
Contrareformei: de la devotio moderna la regulata devotione” (pp. 551-591), 
autoarea prezintă câteva tipărituri de influenţă catolică în spaţiul românesc, 
precum şi rolul elitelor catolice din Moldova. Capitolul al X-lea intitulat „Contra-
reforma şi cultul sfinţilor în ţările române” (pp. 592-648) reliefează câteva aspec-
te legate de viaţa anumitor sfinţi: Ioan Valahul, Ioan cel Nou de la Suceava, Ni-
codim de la Tismana, Sfinţii Brâncoveni, Sfintele Filofteia, Parascheva, Elena, 
Marina, creionând şi o tipologie a sfinţilor. Ultimul capitol „Către o nouă evan-
ghelizare” (pp. 649-730) prezintă situaţia catolicilor din Ţara Românească şi 
Moldova, realizând şi o comparaţie între parohiile catolice şi cele ortodoxe. Lu-
crarea se încheie cu concluzii (pp. 731-735), bibliografie (pp. 737-746), indice 
onomastic şi de locuri (pp. 747-770). 

În partea consacrată metodologiei, realizând inventarierea principalelor 
lucrări relevante pentru cercetarea întreprinsă, autoarea deplânge lipsa studiilor 
referitoare la Reforma catolică în România postbelică, dominată de marxism. 
Printre autorii menţionaţi, se numără şi Andrei Oţetea, a cărui lucrare Renaşte-
rea şi Reforma, este reeditată în anul 1968, după ce în anul 1964 a apărut doar 
partea consacrată Renaşterii. În mod bizar şi neaşteptat, d-na Barbu nu face 
referire la prima ediţie a lucrării medievistului român de anvergură, apărută în 
1941. Importanţa comparaţiei între cele două ediţii rezidă în diferenţele impor-
tante în privinţa abordării subiectului. Acest fapt se datorează contextului politi-
co-ştiinţific al perioadei apariţiei fiecărei ediţii.  

La pagina 23, d-na Barbu afirmă: „riscului polemic al unei interpretări 
identitar-naţionaliste, acest studiu îi opune o perspectiva analitist critică”, fără a 
indica în proximitatea acestei afirmaţii o analiză cât de sumară a studiilor care 
intră sub incidenţa acestei afirmaţii. În acest fel, istoricul poate aluneca pe panta 
generalizării, reducându-se la minimum spiritul critic şi aplicându-se în mod 
arbitrar o ştampilă nedreaptă, invocându-se tocmai perspectiva critică. 

Tot în capitolul consacrat metodologiei, autoarea susţine că „operaţia is-
toricului este să disocieze semnul de semnificantul său, experienţa credinţei de 
practicile, normele şi instituţiile ei, adică de întrupările ei sociale” (p. 25). Dacă 
până acum analiza viza spaţiul ştiinţific laic, în acest moment centrul de greutate 
se mută asupra atitudinii istoricului faţă de un plan prin excelenţă supralogic şi 
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cu puternice accente metaistorice. Neînţelegerea experienţei sacre a omului, 
izvoarele acesteia, precum şi necesitatea ontologică general valabilă pentru orice 
fiinţă umană duc la denaturarea abordării istoriei religioase a omului, a Bisericii 
şi a rolului acesteia în societate, indiferent de factorul politic sau temporal. 

Abordând raportul dintre misionarii catolici şi creştinii ortodocşi, d-na 
Barbu consideră că aceştia din urmă purtau dispute resentimentare şi încăpăţâ-
nate cu primii (p. 99). O asemenea acuză, dincolo de a nu fi detaliată suficient, 
devine şi un fals în momentul în care se produce generalizarea în privinţa unor 
credincioşi aparţinând Bisericii Ortodoxe. Ne întrebăm pe ce baze trage autoarea 
asemenea concluzii. De unde provine atâta certitudine? În ce măsura istoricul 
trage concluzii cu caracter de dogmă? În ce sens ortodocşii sunt încăpăţânaţi? În 
menţinerea tradiţiei apostolice propovăduită fără încetare şi imuabilă în spaţiul 
răsăritean? Cine şi cum poate aprecia actualitatea Sfintei Tradiţii într-o anumită 
epocă? Se poate ea supune spiritului critic al istoricului? Şi dacă da, care este 
canonul, care este norma după care se poate face această analiză critică? Toate 
aceste întrebări nu îşi găsesc răspunsul în cartea la care facem referire, deşi 
importanţa lor este în mod indubitabil una capitală. Tot în această sferă se înca-
drează şi afirmaţia: „o inerţie tradiţionalistă caracteristică ortodoxiei, tenace în 
menţinerea ritului, în refuzul înnoirii şi al diferenţei…” (p. 208). Sentinţa pe care 
d-na Barbu o dă în privinţa Sfintei Tradiţii este năucitoare şi total străină de 
experienţa relaţională intimă a omului cu Dumnezeu. Autoarea vorbeşte despre 
„letargia confortabilă a tradiţiei patristice” (p. 734). Dincolo de aspectul spiritual, 
din punct de vedere istoric, tradiţia patristică este comună spaţiului occidental şi 
celui răsăritean, până la Marea Schismă.  

Aprecieri generale de genul „o ortodoxie instalată confortabil în propria 
indiferenţă, nu numai faţă de heterodocşi, ci, în primul rând, faţă de proprii săi 
credincioşi” (p. 23), nu fac decât să anuleze adeziunea la metodologia istorică 
standard. Istoricul trebuie să se ferească de acest gen de aprecieri generale, ju-
decata sa trebuie să fie nuanţată, să distingă binele de rău. Atitudinea demola-
toare la adresa unei persoane, instituţii sau la adresa unei Biserici, ca în cazul de 
faţă, sunt sterile în istoriografie.  

Autoarea subliniază mult mai clar poziţia sa, afirmând că „Bisericile nu au 
putut rămâne indiferente la acest progres al erudiţiei, capabil să edifice sau să 
ruineze fundamentele istorice pe care sunt clădite dogmele” (p. 288). Această 
frază postulează separaţia între originea divină a dogmelor şi formularea lor 
umană, negând prima categorie. Dacă dogmele sunt fundamentate istoric şi nu 
sunt descoperite de către Dumnezeu, nu mai sunt dogme, iar învăţătura Bisericii 
nu mai este revelată, deci este un simplu sistem filosofic, iar Biserica o unitate 
socială care manipulează masele, concepţie care se regăseşte în nucleul logic al 
totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. 
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De fapt, confesiunea ortodoxă este blamată ca fiind învechită1, deci învăţă-
turile ei sunt expirate, au fost valabile numai într-un anumit timp şi spaţiu. Cu 
altă ocazie, autoarea susţine că aveam de-a face cu „Biserici Orientale, anchiloza-
te şi încătuşate de tradiţia lor” (p. 59), plecând de la aserţiunea misionarului 
capucin Besson, „se prăbuşeau de bătrâneţe” (p. 59). Această afirmaţie ascunde o 
idiosincrazie: aceea că Ortodoxia este o ideologie şi nu o religie. Iisus Hristos 
afirmă permanentizarea prezenţei Sale ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat2, fără să 
existe un timp când El nu va fi prezent ca Dumnezeu Om. Referitor la învăţătura 
Sa, Mântuitorul se exprimă foarte categoric3. Având în vedere că Ortodoxia a 
păstrat nealterată învăţătura lui Hristos transmisă apostolilor Lui şi apoi ucenici-
lor acestora, a considera Ortodoxia învechită în ceea ce propovăduieşte înseamnă 
a-L considera pe Însuşi Dumnezeu învechit, înseamnă că cineva se situează, în 
numele spiritului critic, deasupra Lui. Cum poate cineva în această stare să ana-
lizeze obiectiv istoria Bisericii? Sfinţii Părinţi ai Bisericii, organe ale Sfântului 
Duh, sunt total străini de această mentalitate, ba susţin exact contrariul4. 
Vincenţiu din Lerini este cel care formulează criteriile Tradiţiei autentice: univer-
salitate, vechime şi unanimitate. Detaliind, el defineşte universalitatea ca fiind 
credinţa pe care o mărturiseşte întreaga Biserică, vechimea care înseamnă asu-
marea Sfinţilor Părinţi, iar unanimitatea, alăturarea la teologia clericilor şi a 
învăţătorilor Bisericii5. 

Tot în cadrul greşelilor metodologice se înscrie şi ideea ce deschide capi-
tolul al V-lea al cărţii, „Dialog şi dispută teologică”: „În secolul al XVII-lea, creş-
tinismul occidental este o religie istorică, nu una cosmică ca aceea al (a!) Orien-
tului. În sânul Bisericii Romane, unde continuitatea istorică constituie, mai mult 
decât în oricare altă parte, criteriul adevărului, este datoria criticii erudite să 
interpreteze tot ce înseamnă tradiţie, concilii, părinţi, papi” (p. 286). Ocupându-

                                               
1 O argumentaţie foarte bună împotriva acestei concepţii o oferă Arhiepiscopul Hristodoulos. 
Preafericitul constată că unii consideră că mentalitatea cotidiană apreciază învăţătura creştină 
drept utilă numai în anumite perioade. Omul de azi preferă să se informeze pe bază ştiinţifică. 
Această atitudine porneşte de la faptul că omul modern îşi întemeiază viaţa pe alte temelii 
decât cele ale Bisericii, deci cataloghează predicile creştine inadecvate pentru 
contemporaneitate (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, 
Εκκλησίας μαρτυρία, Χρυσοπηγη, 2008, p. 108). 
2 Evr 13, 8. 
3 Mc 13, 31: «Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece». 
4 Sf. Maxim Mărturisitorul, atunci când este rugat de către egumenul Talasie să tâlcuiască 
anumite pasaje din Sfânta Scriptură, refuză pe motiv ca înţelesul textelor îl depăşeşte. În urma 
insistenţelor lui Talasie, Sfântul acceptă rugămintea, aşezând iubirea ca premisă a exegezei 
textului biblic. Ba mai mult, Sfântul Maxim nu începe lucrul fără să îi ceară lui Talasie să se 
roage pentru el, ca Dumnezeu sa îl ajute să înţeleagă sensul textelor. SF. MAXIM 

MĂRTURISITORUL, „Răspunsuri către Talasie”, în: Filocalia, vol. III, traducere din greceşte, 
introducere şi note de Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p 24. 
5 Pr. Mircea Florin CRICOVEAN, Vincenţiu din Lerini-Commonitorium: studiu analitic şi traducere, 
cuvânt înainte de Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, Ed. Emia, Deva, 2006, p 124. 
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ne de prima propoziţie a frazei de mai sus, constatăm stupefiaţi disocierea carac-
terului confesiunii creştine apusene de cea răsăriteană într-un mod surprinzător. 
Nu ni se spune ce înseamnă religie istorică şi religie cosmică. De unde rezultă 
această separaţie în planul ontologic? De fapt, religie istorică nu există. Toate 
religiile sunt cosmice6, până şi politeismul este cosmic. Aşadar, autoarea foloseşte 
într-un mod eronat termenul „religie”. Lucian Blaga diferenţiază foarte clar 
spiritualităţile creştine: „Categoriile preferate ale catolicismului sunt cele ale 
autorităţii sacral-etatiste: statul, ierarhia, disciplina, supunerea, militarea pentru 
credinţă... Iar categoriile preferate ale ortodoxiei sunt cele ale organicului: viaţa, 
pământul, firea”7. 

Continuând analiza noastră asupra celei de-a doua propoziţii, observăm 
că adevărul este considerat ca fiind strâns legat de continuitatea istorică şi de 
analiză critică erudită (a cui, nu este specificat) a tradiţiei, conciliilor, părinţilor şi 
papilor. Deci, veridicitatea celor propovăduite de Sfinţii Părinţi, a conciliior (si-
noadelor) şi a Sfintei Tradiţii este stabilită în urma analizei critice raţionaliste. 
Această concepţie anulează dimensiunea revelaţională a învăţăturilor Bisericii, 
generalizând spiritul critic într-un spaţiu pe care omul nu-l poate cuprinde raţio-
nal şi, cel mai grav, elimină faptul că Hristos este criteriul adevărului. Mergând 
pe firul logic al acestei metode, ajungem la teologia catafatică (cea afirmativă), 
cea care îşi propune să utilizeze raţiunea umană pentru a exprima o realitate 
dumnezeiască. În acest sens, autoarea afirmă „o nouă teologie se naşte, teologia 
pozitivă, în dauna teologiei speculative. Teologia pozitivă se bizuie pe argumente 
de ordin istoric, caută cu minuţie toate evidenţele documentare, care să argu-
menteze perpetuitatea dogmei şi imutabilitatea ei” (p. 288). Rămânând doar la 
acest plan, putem lesne concluziona că teologia este discursul omului despre 
Dumnezeu. Deci, omul cunoaşte o realitate personală transcendentă cu de la 
sine putere. Care este demersul critic care l-a ajutat pe om să înţeleagă lucrarea 
lui Dumnezeu înainte de crearea lumii, sau relaţiile dintre persoanele Sfintei 
Treimi sau preexistenţa paradigmatică a lumii în Creator, dintotdeauna? De unde 
ştia Moise adevărul despre zilele creaţiei? De unde ştim noi astăzi acest adevăr? 

Biserica Răsăriteană a utilizat cu predilecţie teologia apofatică, fără să o 
elimine pe cea catafatică. Primul care accentuează apofatismul este Sf. Dionisie 
Pseudo-Areopagitul. Apofatismul este o supraafirmare a teologiei catafatice (daca 
spunem că Dumnezeu este bun-aserţiune catafatică, teologia apofatică susţine că 
El nu este bun, însă nu în sensul că ar fi rău, ci că termenul „bun” nu este sufi-
cient pentru a reda bunătatea lui Dumnezeu). Teologia negativă pleacă de la 
premisa condiţiei umane neputincioase în privinţa exprimării realităţii dumneze-
ieşti. Apofatismul revelează smerenia şi rugăciunea şi pe baza acestei relaţii şi 
experienţe, omul, ascultând ceea ce spune Dumnezeu despre Sine, împărtăşeşte 

                                               
6 A se vedea Remus RUS, „Sensul şi semnificaţia termenului „religie” în marile tradiţii religioa-
se actuale”, în: Glasul Bisericii, XLIV (1985), 10-12, pp. 684-697. 
7 Lucian BLAGA, Spaţiul mioritic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 37. 
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şi semenilor săi aceste trăiri. Apofatismul presupune depăşirea limitei raţiunii şi 
aşezarea pe tărâmul certitudinii credinţei, iar izvorul credinţei este experienţa. 
Astfel, s-au comportat Sfinţii Părinţi. Fără să aibă vreun moment pretenţia infai-
libilităţii, unii dintre ei având pregătire academică, aceştia scriu şi vorbesc despre 
Dumnezeu în urma unei experienţe trăite, dorind să-i facă pe ceilalţi oameni 
părtaşi realităţii dumnezeieşti. Cum poate fi supusă spiritului critic această expe-
rienţă relaţională? 

În acelaşi capitol, al V-lea, d-na Barbu îşi continuă şirul afirmaţiilor sur-
prinzătoare, considerând că „sub presiunea Contrareformei, Biserica Răsăritului 
îşi consolidează magisteriul. Împreună cu ea, o gândire teologică independentă, 
emancipată de structurile oficiale ale Bisericii, se înfiripă” (p. 289). Referitor la 
gândirea teologică independentă, ne întrebăm cum poate cineva sa-şi aroge cali-
tatea de teolog, daca nu face parte din comunitatea euharistică. Acest lucru este 
posibil numai în Biserică. Cum poate cineva să rămână teolog, daca este în afara 
comuniunii cu Dumnezeu? Părintele Stăniloae se exprimă foarte tranşant în 
această privinţă „omul nu se poate umple de Hristos în afara Bisericii şi fără 
Hristos nu se poate face fiu al Tatălui şi purtător al Duhului lui Hristos”8. 

Seria de expresii inadecvate în ceea ce priveşte teologia continuă cu ex-
clamaţia „piaţă de idei teologice”, pentru sec. al XVII-lea (p. 298). Dacă în eco-
nomia de piaţă actuală, în multe ţări religia a devenit obiect de negociere şi deci 
de piaţă, acest lucru nu înseamnă că este specific creştinismului. Religia creştină 
nu se află pe tarabă, ca să ia fiecare ce îi convine şi să arunce ce este neplăcut. 

Întrând în câmpul dezbaterii dogmatice, autoarea afirmă „chestiunea azi-
melor nu interesează în chip serios pe nimeni, ca practică fără o deosebită miză 
doctrinară (sic!)” (p. 301). Această neconcordanţă între Apus şi Răsărit, chiar 
dacă într-o anumită perioadă nu a stârnit interes, ea are o semnificaţie capitală. 
Importanţa acestei Sfinte Taine rezidă în rolul pe care îl ocupă în viaţa creştinu-
lui. Euharistia este cea care îi oferă persoanei umane perspectiva veşniciei, a 
încredinţării în mâinile Creatorului, deoarece prin ea Hristos cel Înviat devine 
interior omului9. Sfânta Împărtăşanie este o necesitate ontologică a omului. În 
condiţia sa de făptură căzută din starea de comuniune directă cu Dumnezeu, el 
are nevoie de acest leac. Hristos Însuşi subliniază acest lucru, atunci când rosteş-
te rugăciunea Tatăl nostru, prin cuvintele «Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o 
nouă astăzi» (Mt 6, 11)10. Conştiinţa euharistică a Bisericii a existat ab initio şi 

                                               
8 Ne vorbeşte Părintele Dumitru Stăniloae, s.n., s.l., 1993, p. 12. 
9 Pr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, p. 58. 
10 Am optat pentru această variantă de traducere, întrucât este cea mai apropiată de sensul 
adevărului cuprins în aceste cuvinte. Pentru o clarificare a traducerii corecte a acestui pasaj a 
se vedea Adrian MURARU, „Epiousion sau despre voinţa de asimilare. Note despre o traducere 
biblică recentă. Evanghelia după Matei, traducere comentată şi adnotată de Cristian Bădiliţă”, 
în: Studii Teologice, seria a-III-a, V (2009), 3, pp. 209-229. De altfel, Sfinţii Părinţi văd în 
acest pasaj o trimitere în primul rând la Sfânta Împărtăşanie, deci îi conferă un sens euharistic 
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nu a dispărut niciodată. Comunitatea primară a creştinilor trăia «în frângerea 
pâinii şi în rugăciuni» (FA 2, 42). Sf. Chiril al Ierusalimului include în cadrul 
catehezelor sale mistagogice şi una consacrată acestei Sfinte Taine, 
încredinţându-i pe cei nou botezaţi de veridicitatea transformării pâinii şi a vinu-
lui în Trupul şi Sângele Domnului11. Istoria Bisericii consemnează experienţa 
euharistică a creştinilor, precum şi unitatea lor12. Este greu de crezut că în vreun 
moment, turma creştinilor ar fi neglijat problema Sfintei Împărtăşanii, chiar dacă 
interesul lor nu era unul dogmatic, ci liturgic. Miza doctrinară constă tocmai în 
faptul că orice ortodox putea constata diferenţa dintre el şi celelalte confesiuni în 
ceea ce priveşte aceasta Sfântă Taină. Să fie nepăsarea caracteristica spaţiului 
răsăritean? Iarăşi este greu de crezut având în vedere disputele existente între 
diverse confesiuni în special în perioada Evului Mediu. Tot referitor la tema Ru-
găciunii Domneşti, autoarea consideră că „cererea din rugăciunea Tatăl nostru 
aminteşte brusc de trista realitate a oamenilor umili, a precarităţii şi a mizeriei 
mereu ameninţătoare (sic!), subliniată de repetarea epitetului cea de toate zilele 
(cea spre fiinţă)” (p. 499).13 

Continuându-şi aprecierile în câmpul problemelor dogmatice, d-na Barbu 
susţine că Biserica Ortodoxă nu asimilase problema judecăţii particulare în sec. 
al XVII-lea, plecând de la premisa că cea catolică o proclamase la conciliul de la 
Lyon (p. 326). Afirmaţia, pe lângă faptul că nu este susţinută de o bibliografie 
minimală, conţine un mare neadevăr. De fapt, la Sinodul al II-lea Ecumenic 
(Constantinopol, 381) conştiinţa eclesială a totalităţii Bisericii, manifestată prin 
Sfinţii Părinţi prezenţi acolo, a dus la formularea articolului din Simbolul de 
                                                                                                            
prin excelenţă. A se vedea SFÂNTUL CIPRIAN, Despre Rugăciunea Domnească, coll. Părinţi şi 
Scriitori Bisericeşti 3, traducere de Prof. Nicolae Chiţescu, Eliodor Constantinescu, Paul 
Papadopol şi Prof. David Popescu, introducere, note şi indici de Prof. Nicolae Chiţescu, Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981, p. 474; SF. 
MAXIM MĂRTURISITORUL, „Tâlcuire la Tatăl nostru”, în: Filocalia, volumul II, traducere din 
greceşte, introduceri şi note de Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 267. 
11 SF. CHIRIL AL IERUSALIMULUI, Cateheze, traducere din limba greacă şi note de Preot Profesor 
Dumitru Fecioru, Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 2003, pp. 355-358. 
12 A se vedea Ioannis ZIZIOULAS, Euharistie, Episcop, Biserică. Unitatea Biserici în 
dumnezeiasca Euharistie şi episcop, în primele trei secole creştine, traducere de Pr. Dr. Ioan 
Valentin Istrati şi Geanina Chiriac, Bucureşti, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009, pp. 15-17; Karl 
Christian FELMY, De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe, 
traducere de Pr. Prof. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 2004. 
13 Sfinţii Părinţi care comentează aceasta rugăciune nu au această tâlcuire. A se vedea SF. IOAN 

GURĂ DE AUR, „Omilii la Matei”, în: Scrieri, vol. III, traducere, introducere, indice şi note de Pr. 
D. Fecioru, coll. Părinţi şi Scriitori bisericeşti 23, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 253; SF. IOAN CASIAN, „Convorbiri 
duhovniceşti”, în: Scrieri alese, traducere de Prof. Vasile Cojocaru şi Prof. David Popescu, 
prefaţă, studiu introductiv şi note de Prof. Nicolae Chiţescu, coll. Părinţi şi Scriitori 
bisericeşti 57, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1990, p. 466. 
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Credinţă care abordează problema judecăţii: «aştept învierea morţilor şi viaţa 
veacului ce va să vină». Este de neconceput ca Biserica să aibă perspectiva veşni-
ciei, sărind etapa judecăţii particulare. Cum era posibil să existe o explicaţie a 
rolului rugăciunilor pentru cei adormiţi, dacă nu avea conştiinţa acestei prime 
etape a judecăţii? Trebuia să fie proclamată separat de către vreun sinod local, 
pentru a i se da greutate? 

Îndreptându-si atenţia spre spaţiul omiletic şi pastoral, d-na Barbu produ-
ce încă o afirmaţie cu totul eronată, conform căreia preoţii citeau Cazania lui 
Varlaam „fiindcă îi scutea de efortul de a înjgheba o predică” (p. 332). Din nou, 
avem de-a face cu o afirmaţie nedocumentată satisfăcător. Cu alte cuvinte, preoţii 
se comportau ca nişte funcţionari publici, neavând vocaţie. Îţi trebuie foarte mult 
curaj să generalizezi, făcând o asemenea afirmaţie. Numai un preot care nu are 
conştiinţa misiunii sale poate să se lenevească şi să nu se preocupe de predicarea 
cuvântului lui Dumnezeu. În spaţiul răsăritean eclesiastic, nu preotul, nici corul 
sunt elemente centrale ale vieţii liturgice, ci Dumnezeu. De altfel, predica nu a 
fost niciodată percepută de Sfinţii Părinţi ca fiind izvorâtă din inteligenţa predi-
catorului, ca rezultat al pregătirii ştiinţifice deosebite. Predica este izvor al per-
manenţei rugăciunii, al conştientizării stării de fiinţă căzută. Pe solee, preotul nu 
este nici profesor, nici pildă, ci este cel care le vorbeşte oamenilor despre Dum-
nezeu pe baza unei experienţe sacramentale deosebite. El are această autoritate 
prin succesiunea apostolică, nu în urma studiilor, chiar şi remarcabile pe care le 
poate efectua. 

Adaosul „Filioque” ocupă, aşa cum era normal într-o lucrare cu acest su-
biect, o parte importantă în cercetarea d-nei Barbu. Autoarea afirmă că „Teologia 
orientală a Sfântului Duh şi a celor trei persoane treimice purcede (sic!) de la Sfân-
tul Athanasie şi de la Sfântul Vasile cel Mare” (p. 338). Este de neînţeles cum un 
filolog poate folosi în modul acesta eronat un termen. Verbul „a purcede”, în sens 
teologic, nu poate fi uzitat în acest context, deoarece el se referă aici la o anumită 
învăţătură a cuiva. Sensul utilizat în mod curent în spaţiul teologiei, priveşte un 
raport interpersonal: Sfântul Duh purcede de la Tatăl, afirmaţie care se regăseşte 
în această formă în simbolul de credinţă. Aprecierile la adresa pnevmatologiei şi a 
teologiei trinitare sunt preluate de la John Meyendorff. Însă există o deosebire 
importantă între cele susţinute de distinsul teolog şi ceea ce consideră autoarea. 
Redăm în cele ce urmează în întregime pasajul din cartea lui Meyendorff „Acest 
argument a fost utilizat atât de Sfântul Atanasie în Epistolele sale către Serapion, 
cât şi de Sfântul Vasile cel Mare în celebrul său tratat Despre Duhul Sfânt. Aceste 
două scrieri patristice au rămas ca autorităţi normative în pnevmatologie de-a 
lungul întregii perioade bizantine”14. Diferenţa este evidentă. În timp ce teologul 
rus îi consideră normativi pe cei doi Sfinţi Părinţi, autoarea îi etichetează drept 

                                               
14 John MEYENDORFF, Teologia bizantină, traducere din limba engleză de Preot. Conf. dr. 
Alexandru Stan, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1996, p 225. 
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autorii pnevmatologiei. Dincolo de această problemă, afirmaţia că Sfinţii Atanasie 
cel Mare şi Vasile cel Mare sunt autorii teologiei trinitare este doar parţial adevăra-
tă. În mod ciudat sunt ignoraţi Sfinţii Grigorie de Nazianz15, Grigorie de Nyssa16, 
Chiril al Alexandriei17 şi Boethius18, a căror contribuţie la clarificarea dogmei Sfin-
tei Treimi nu poate fi neglijată. Nu se specifică foarte clar rolul fiecăruia dintre 
sfinţii pomeniţi şi nici contextul minimal al operelor lor. Deci, concluzia este pripi-
tă. Când vorbim despre formularea dogmei Sfintei Treimi, putem ignora contribu-
ţia lui Leonţiu de Bizanţ cu privire la enipostază?19  

Tot referitor la Filioque20, autoarea afirmă că „Simbolul Athanasian îl 
conţine pe Filioque” (p. 340), ca argument în favoarea acestei teorii. Dincolo de 
contextul istoric21 în care apare ideea purcederii Duhului şi de la Fiul, trebuie 
menţionat faptul că d-na Barbu arată că textul original este cel în limba latină 
(cu adaosul Filioque), iar textul grec este o traducere a celui latin, fără acest 
adaos. Studiile mai noi arată nu numai că Symbolum Quicumque nu îi aparţine 
Sfântului Atanasie22, ci că este o compilaţie din note verbale ale Fericitului Au-
gustin şi ale teologilor augustinieni23. 

În cadrul subiectului privind excomunicarea din Biserică, d-na Barbu con-
sideră că „Biserica Răsăriteană nu a definit în general condiţiile care fac ca o 
persoană să fie nedemnă de a mai rămâne în Biserică” (p. 354). Afirmaţia este 
hazardată. Experienţa ereziilor primului mileniu arată felul în care au fost trataţi 

                                               
15 Opera de referinţă despre Sfânta Treime este SF. GRIGORIE DE NYSSA, Cele cinci cuvântări 
teologice, (în special a treia, a patra şi a cincea), traducere din limba greacă, introducere şi 
note de Preot. Dr. Academician Dumitru Stăniloae, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993. 
16 A se vedea SF. GRIGORIE DE NYSSA, „Epistola despre Sfânta Treime”, în: Scrieri II, traducere 
şi note de Preot. Prof. Dr. Teodor Bodogae, coll. Părinţi şi Scriitori bisericeşti 30, Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, pp. 429-435. 
17 A se vedea SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, „Despre Sfânta Treime”, în: Scrieri, vol. III, traducere, 
introducere şi note de Pr. Prof. Dr. D. Staniloae, coll. Părinţi şi Scriitori bisericeşti 40, Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994. 
18 A se vedea BOETHIUS, „Articolele teologice”, în: Scrieri, traducere, note şi comentarii de 
Prof. David Popescu, cuvânt înainte de IPS Dr. Nicolae Corneanu, coll. Părinţi şi Scriitori 
bisericeşti 72, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1992, pp. 16-47. 
19 Pentru detalii despre aceasta problemă deosebit de importantă a se vedea Pr. D. STĂNILOAE 

Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, pp. 28-30; Paul EVDOKIMOV, Hristos în gândirea rusă, 
traducere de Pr. Ion Buga, Ed. Symbol, Bucureşti, 2001, pp. 32-33. 
20 Pentru stadiul actual al dezbaterii acestei probleme a se vedea Pr. Daniel BENGA, „Filioque. 
Etapele şi stadiul dezbaterii ecumenice la 1200 de ani de la sinodul de la Aachen (809)”, în: 
Studii Teologice, seria a III-a, V (2009), 3, pp. 259-268. 
21 O sinteză foarte bună pentru istoricul disputei despre „Filioque” este: Robert HADDAD, „Pe 
urmele lui Filioque”, în: Studii Teologice, seria a III-a, IV (2008), 3, 2008, pp. 167-221. A se 
vedea şi J.N.D KELLY, Early Christian Creeds, New York, D, Mckay Co., 1972, p 358-367. 
22 Johannes QUASTEN, Patrology, vol. III, Allen, Texas, Christian Classics, 1998, p. 32. 
23 Volker Henning DRECOLL, „Das Symbolum Quicumque als Kompilation augustinischer 
Tradition”, în: Zeitschrift für antikes Christentum, 11 (2007), 1, pp. 30-56. 
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ereticii. Ei nu au fost prigoniţi, asasinaţi, torturaţi pentru ceea ce credeau. Totali-
tatea episcopilor a hotărât, sub inspiraţia Duhului Sfânt, că Arie, Macedonie, 
Maratonie, Nestorie, Eutihie şi toţi ceilalţi eretici se situează în afară comunităţii 
eclesiastice din cauza părerilor lor teologice. Deci, cei care emit păreri contrare 
Bisericii ca totalitate se autoexclud din comunitatea euharistică. În evaluarea 
consideraţiilor lor, comparate cu Sfânta Tradiţie, este utilizat principiul formulat 
de Vincenţiu de Lerini în sec. al IV-lea, care definea Tradiţia autentică drept ceea 
ce a fost crezut pretutindeni, totdeauna şi de către toţi. 

Subcapitolul „Doctrina liberului arbitru, a predestinării şi a justificării” 
debutează furtunos cu o afirmaţie cel puţin neaşteptată:  

 
„doctrina asupra liberului arbitru şi a predestinării s-a cristalizat atât în teo-
logia tridentină, cât şi în cea orientală inspirată de ea, în contrapoziţie cu 
protestantismul (sic!)… cărturarii răsăriteni se treziseră într-o gravă dificulta-
te, deoarece tradiţia teologică nu le era de mare ajutor (sic!)” (p. 379).  
 
Referindu-ne la prima frază, este evident că doamna Barbu se află într-o 

gravă eroare. Pe ce baze a ajuns la această concluzie? Nu cumva ca urmare a 
neglijării unei minimale bibliografii patristice? Cum altfel se poate explica igno-
rarea lucrării lui Metodiu din Olimp24, care a trăit cu mult înaintea Conciliului 
tridentin, adică în secolul de aur al literaturii patristice, a Sfinţilor Maxim Mărtu-
risitorul25 sau Ioan Damaschin26? 

 Problema căsătoriei are o abordare interesantă în opinia autoarei. Astfel, 
afirmă că Sfinţii Ioan Damaschin şi Simeon al Tesalonicului considerau aceasta 
Sfântă Taină ca fiind doar un contract natural (p. 423). Nu este indicată nicio 
sursă bibliografică, ba mai mult Sf. Simeon al Tesalonicului nu crede aşa ceva. În 
cele ce urmează, redăm integral pasajul din opera acestuia:  

 
«Nunta este darul lui Dumnezeu, dat după neputinţa noastră pentru face-
rea de copii, până ce va sta această lume care este însoţită cu stricăciunea. 
Dumnezeu n-a voit ca starea noastră să fie ca cea dobitocească, din curge-
re scârbicioasă. Dar pentru că ne-am făcut muritori de voia noastră, a lăsat 
starea neamului nostru tot într-acest chip a se lucra ca şi la dobitoace, ca 
să cunoaştem la ce am ajuns. Aceasta se va urma până ce va învia şi va fa-
ce firea noastră nemuritoare, Cel fără de stricăciune, Care a şi murit şi a 

                                               
24 A se vedea METODIU DIN OLIMP, „Despre liberul arbitru”, în: Scrieri, studiu introductiv, 
traducere, note şi indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Corniţescu, coll. Părinţi şi Scriitori 
bisericeşti 10, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1984, pp. 212-236. 
25 A se vedea SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, „Ambigua”, în: Scrieri, vol. I, traducere, introducere 
şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, coll. Părinţi şi Scriitori bisericeşti 80, Ed. Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983, p. 134. 
26 A se vedea SF. IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, 
Bucureşti, 1993, pp. 86-88. 
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înviat pentru noi. Drept aceea şi binecuvântează El Însuşi Nunta, pentru a 
nu fi fără binecuvântare începutul vieţii noastre»27. 
 
Şirul aprecierilor teologice ale d-nei Barbu continuă cu o nouă frază stu-

pefiantă „Interiorizarea experienţei religioase ca întâlnire lăuntrică şi personală 
cu Dumnezeu, a fost, fără îndoială (sic!) o descoperire a Reformei” (p. 551). Con-
statarea autoarei este şocantă pentru oricine care cunoaşte cât de cât viaţa Bise-
ricii. Experienţa religioasă nu poate să nu fie interioară, pentru că ea nu înseam-
nă ceva material, ceva imanent, ci ceva transcendent. Cultul este manifestarea 
externă a unei stări de fapt, este consecinţa unei întâlniri personale cu Dumne-
zeu, nu un ritualism searbăd. Sf. Apostol Pavel afirmă «Nu eu mai trăiesc, ci 
Hristos trăieşte în mine» (Ga 2, 20). Părintele Stăniloae concluzionează că „Hris-
tos ne mântuieşte întrucât se sălăşluieşte întru noi prin Duhul Sfânt. Prin aceas-
ta, iradiază în noi din trupul Său pnevmatizat puterea mântuitoare şi îndumneze-
itoare a noastră”28.  

În capitolul al X-lea, intitulat „Contrareforma şi cultul sfinţilor în Ţările 
române”, opiniile teologice ale autoarei ating paroxismul:  

 
„Atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, două sfinte, Paraschevi şi Fi-
lofteia, ambele de origine sud-dunăreană, se bucură, în secolul al XVII-lea 
de o veneraţie mai mare decât a celorlalte sfinte, dar depăşesc în populari-
tate, cu excepţii notabile, ca Sfântul Ioan de la Suceava, Sfântul Grigore 
Decapolitul şi Sfântul Nicodim, şi pe sfinţii bărbaţi” (p. 630).  
 
Fraza este în evidentă contradicţie cu sensul şi prezenţa sfinţilor. Dincolo 

de evlavia care se manifestă în chip deosebit pentru unii dintre sfinţi, a vorbi 
despre popularitatea lor este ceva absurd şi fundamental non-teologic. Însă d-na 
Barbu nu se opreşte aici, afirmând în acelaşi capitol că „sfinţii şi sfintele din 
Răsăritul Europei răspund modelului social al secolului al XVII-lea, îl reflectă şi 
îl plăsmuiesc deopotrivă” (p. 647). Cu alte cuvinte, oamenii care ajung sfinţi nu-L 
au ca model pe Hristos, ci corespund unui model al unui anumit secol. Cum pot 
ei să fie sfinţi în condiţiile acestea? Mergând pe firul logic, observăm ca autoarea 
trece în plan secundar, daca nu cumva neagă imutabilitatea modelului hristic în 
devenirea persoanei umane. Criteriul ultim al adevărului şi al sfinţeniei nu este 
un anumit raţionament istorico-critic, nici un anumit aforism, ci o realitate de 
neşters, ale cărei ecouri sunt veşnice. Această realitate este întâlnirea personală 
cu Dumnezeu. Fără ea nici oamenii nu pot deveni sfinţi, nici creştinii nu se pot 
mântui, dar şi mai grav, creştinismul este redus la o filozofie socio-politică ce are 

                                               
27 SF. SIMEON ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre 
ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii Săi, vol. I, ediţie îngrijită 
de Protosinghel Grichentie Natu, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2002, p. 91. 
28 Pr. D. STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 129. 
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scop manipularea maselor. Ideea aceasta nu este deloc străină de extremismul 
manifestat în gândire şi în comportament. 

Pe lângă greşelile evidente în ceea ce priveşte aprecieri asupra spaţiului 
teologic, d-na Barbu are şi o serie de expresii şi cuvinte improprii: „molifte” (p. 
613) – forma corectă este „molitve”, „sfintele bizantine devin interesante când 
sunt mame” (p. 639), „falca Sfântului Vasile” (p. 631). 

Un alt aspect care atrage în mod neplăcut atenţia în lucrarea d-nei Barbu 
este limbajul, incompatibil cu o lucrare ştiinţifică, folosit de autoare pentru a face 
referire la anumite persoane provenind din mediul clerical ortodox. Trecând 
peste faptul că această manieră nepotrivită de a caracteriza nu doar simple per-
soane, dar şi ierarhi, sfinţi sau instituţii, este în mod constant aplicată doar spa-
ţiului ortodox, ne surprinde şi aceea că autoarea manifestă tendinţa de a prezen-
ta doar greşelile, nu şi părţile bune, cum ar fi de dorit, într-o analiză care se 
pretinde a fi obiectivă, critică şi mai ales realizată la standarde ştiinţifice! 

Pentru a exemplifica cele spuse, să luăm cazul lui Dositei Notara, patriar-
hul Ierusalimului între 1669-1707, personalitate de seamă a sec. al XVII-lea, 
caracterizat de cronicarul Radu Greceanu, de pildă, ca fiind „om mare şi învăţat 
foarte, au păstorit turma pravoslavii ca un vrednec păstoriu, lumină multă lumii 
şi bisericii lui Hristos au fost, ştiut de monarşi şi domni mari, toţi ereticii şi câţi 
era înpotrivneci preavoslavii să temea de el, că putere mare şi tare avea şi la 
cuvânt şi la scris”29. La moartea lui, „Mare pagubă s-au cunoscut că s-au făcut la 
norodul pravoslavnec şi rar om în chip şi în vrednicie să va putea afla ca el, pen-
tru aceia a fi întru vecinecă pomenire aicea să însemnează a şti”30. 

Acestui ierarh, apărător al ortodoxiei31, d-na Barbu, de formaţie filolog, de 
la care am fi aşteptat cel puţin o exprimare elegantă, îi aplică o serie întreagă de 
epitete sau expresii inadecvate, precum că ar fi „frustrat” (p. 299), că „spune cu 
năduf” (p. 287), că este „neîmpăcatul duşman al iezuiţilor” (p. 703), iar opera sa 
teologică este caracterizată ca fiind o compilaţie : „Fără doar şi poate, Dosithei 
este departe de a fi un spirit erudit şi sistematic, cum erau adversarii săi. În lu-
crările care-i poartă semnătura, el compilează în grabă, dezorganizat, materiale 
de tot felul” (pp. 374-376). Însă, mult mai gravă ni se pare următoarea acuzaţie:  

 
„Tot indulgenţe tipărite şi pentru vii, şi pentru morţi, alături de care erau 
îngropate pentru a preîntâmpina preschimbarea răposaţilor în vârcolaci, a 
împărţit cu generozitate şi patriarhul Dosithei al Ierusalimului, în timpul 
călătoriilor sale de eleimosină în Moldova şi Ţara Românească” (p. 387).  
 

                                               
29 RADU LOGOFĂTUL GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod 
(1688-1714), Bucureşti, Editura Academiei, 1970, p. 160. 
30 RADU LOGOFĂTUL GRECEANU, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu…, p. 160. 
31 A se vedea de exemplu D. STĂNILOAE, Viaţa şi activitatea patriarhului Dosofteiu al Ierusa‐
limului şi legăturile lui cu Ţările Române, Cernăuţi, 1929, 69 p.  
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O afirmaţie de acest tip necesita o documentare serioasă, o indicare cu 
precizie a izvoarelor istorice folosite, precum şi o erudită critică a acestora, aşa 
cum se cere de la un istoric de profesie. Dar ce trimiteri bibliografice face autoa-
rea, în sprijinul celor menţionate? Nici urmă de surse primare! Este amintit doar 
un istoric contemporan, care pomenise, la rândul său, un călător străin ce vizita-
se Ţările Române la circa optzeci de ani după moartea patriarhului de Ierusalim!  

Continuând în acelaşi stil, autoarea spune despre Antim Ivireanul că avea 
„grijă părintească amestecată cu ironie” (p. 501). Extinzând analiza nu doar 
asupra ierarhilor, dar şi asupra preoţilor ortodocşi ai perioadei, autoarea are 
impresia că aceştia „se răfuiau” cu catolicii, deoarece „Între puţinele lucruri 
care-i legitimau (sic!), cel mai comod şi mai vizibil era acela de a fi anticatolic” (p. 
214). Revine iarăşi în prim plan predispoziţia autoarei de a generaliza, dar mai 
ales de a acuza. Însă, pe ce bază conchide d-na Barbu că preoţii ortodocşi nu 
aveau altă legitimare decât aceasta atitudine? Tot în acest sens, ni se spune des-
pre Dositei „că era conştient că responsabilitatea sa de Întâistătător al scaunului 
Ierusalimului îl obliga la o permanentă cruciadă antilatină” (p. 296). Cu alte 
cuvinte, nu doar acest patriarh este etichetat ca fiind antilatin, ci toţi şi tocmai în 
virtutea lor de întâistătători ai scaunului apostolic! 

O nouă eroare ne atrage atenţia în capitolul intitulat „Contrareforma şi cul-
tul sfinţilor în Ţările Române”, în care autoarea aminteşte de cronicile ţării „con-
semnând cazuri de posedaţi, cum este cazul soţiei lui Şerban Cantacuzino” (p. 
647). Lăsând la o parte faptul că d-na Barbu nu face trimitere la nicio sursă, lăsând 
cititorul să se descurce între „cronicile ţării”, greşeala constă în încurcarea persoa-
nelor, căci nu despre Maria, soţia lui Şerban Cantacuzino, ne relatează izvoarele că 
a fost posedată, ci despre Păuna, nevasta lui Ştefan Cantacuzino! Mai mult, Radu 
Popescu explică şi motivele pentru care s-a întâmplat acest necaz în familia Canta-
cuzino, anume trădarea lui Ştefan faţă de Constantin Brâncoveanu:  

 
„Iar aici în ţară s-au arătat o minune mare, care iaste vrednică de scris. Fi-
ind doamna lui Ştefan-vodă la Mănăstirea-dintr-un-Lemnu, mergând pen-
tru evlavie, în zioa de Sîntă Măriia mare, cîndu au tăiat pă Costandin-vodă 
şi pe feciorii lui la Ţarigrad, într-acea zi o au ajunsu şi pă doamna la mă-
năstire o nevoie mare, dă făcea toate grozăviile, şi ei nicicum socotiia că 
au venit bătaia lui Dumnezău, de plăteşte după faptele lor..”32.  
 
Şi aceasta nu este singura confuzie a unor persoane! În indicele de nume 

şi de locuri de la finalul lucrării se află o identificare care necesita cel puţin o 
nuanţare sau o notă explicativă, în vederea evitării unor confuzii. Este vorba de 
Maxim din Peloponez, despre care aflăm în capitolul „Dialog şi dispută teologi-
că” că se numea şi „Grecul” şi că era discipolul patriarhului Meletie Pigas (p. 
337), trăind, aşadar, în veacul al XVII-lea. Numai că un alt Maxim Grecul trăise 

                                               
32 Radu POPESCU, Istoriile domnilor Ţării Rumâneşti, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, p. 246. 
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cu o sută de ani înainte, în sec. al XVI-lea, şi avusese, la rândul său, o activitate 
intelectuală de seamă. Se impunea, prin urmare, o precizare în acest sens, pentru 
a nu crea confuzie cititorilor! 

O apreciere total eronată emite d-na Barbu şi în analiza întreprinsă asu-
pra sfârşitului vieţii domnului Constantin Brâncoveanu, a celor patru fii ai săi şi 
a sfetnicului Ianache. Sesizând şi în acest caz tendinţa autoarei de a supune 
propriei raţiuni lucruri şi fapte cu certă implicare duhovnicească, prezentăm 
cititorului câteva afirmaţii pe care le considerăm total greşite. Astfel, d-na Barbu 
se întreabă „Ce deosebea acest episod sângeros din istoria ţărilor române de alte 
decapitări...? Răspunsul stă în episodul încercării de convertire la Islam al fiului 
cel mic al voievodului” (p. 618). Aici subliniem o prima eroare, în sensul că s-a 
trecut sub tăcere acceptarea de bunăvoie a morţii, pentru păstrarea religiei, de 
către toţi ceilalţi Brâncoveni. Căci, ezitarea fiului celui mic, dincolo de faptul că a 
fost depăşită, este excepţia, iar nu ceea ce a caracterizat mucenicia Brâncoveni-
lor. În plus, cu sau fără această ezitare, rămâne actul tuturor celorlalţi membrii 
ai familiei, care el singur este suficient pentru a considera moartea lor o muceni-
cie. Ne întrebăm însă cine poate sa fie neclintit în faţa morţii? Câţi dintre cei care 
au aceasta perspectivă, precum şi posibilitatea salvării nu au nicio ezitare? Auto-
area, încercând să analizeze câteva cronici ce relatează evenimentul, se transpu-
ne în locul autorului, dorind să vadă ce anume asigură „convertirea asasinatului 
politic într-o mucenicie de sfânt” (p. 619). Luând ca normativă ezitarea fiului 
celui mic (gravă eroare metodologica, în primul rând!) pentru declararea sau nu 
a tuturor Brâncovenilor ca sfinţi, d-na Barbu, observând că din unele relatări 
episodul acesta lipseşte (fapt care în sine arată nesemnificativitatea lui), insistă: 
„Şi totuşi, nevoia de a sacraliza asasinatul politic pare irepresibilă…” (p. 620). 
Prin urmare, îl suspectează pe autor că ar fi dorit sa legitimeze (pentru ce?) un 
simplu asasinat politic şi să-l convertească într-un martiriu, extrapolare absolut 
ilegitimă din partea autoarei!  

Concluzionând, putem spune că d-na Barbu analizează în mod eronat 
anumite probleme religioase, deoarece utilizează în mod impropriu metoda criti-
că. Consideraţiile autoarei la adresa Sfintei Tradiţii şi a modelului patristic al 
experienţei relaţiei interioare Eu-Tu dintre om şi Dumnezeu au ca bază raţiunea. 
Teologia nu este un demers intelectual, nu este o adeziune la o sumă de adevă-
ruri stabilite prin consens, ci este bucuria unei întâlniri permanente cu Hristos 
cel Înviat, în Duhul Sfânt. Concluzia d-nei Barbu este „Teologia ortodoxă se 
reinventează acum şi nu va suferi modificări radicale până în secolul al XIX-lea” 
(p. 734). Ne întrebăm pe ce baze face autoarea asemenea constatări? Când a 
dispărut teologia? Cum era posibil să dispară? A dispărut Biserica într-o perioadă 
de timp? În plus, termenul „se reinventează” este un nonsens pentru că nu se 
poate vorbi de inventarea teologiei. Ce modificări radicale suferă teologia în sec. 
al XIX-lea? Nici la acest lucru nu găsim nicio referire în cartea de faţă. Teologia 
răsăriteană opune omului Renaşterii pe omul hristofor, cel înăuntrul căruia se 
sălăşluieşte Duhul Sfânt. 
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Teologia, spre deosebire de o anumită ramură a ştiinţei, este accesibilă 
oricărui om onest, care acceptă să fie sărac cu duhul33, adică întâi sa asculte de 
Dumnezeu şi apoi să vorbească despre El. Teologia Părinţilor înseamnă umilinţă 
şi zdrobire de inimă în faţa iubirii nemărginite a Creatorului, dar şi pe baza con-
ştientizării neputinţei umane de a primi cum se cuvine o asemenea iubire, din 
cauza păcatelor. De fapt, Teologie „ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu prin faptul 
că se întrupează, arătând în Sine pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt34. Biserica este spa-
ţiul definirii ontologice a omului, mediul deplinătăţii Lui, la care sunt chemaţi 
toţi cei care vor sa cunoască Adevărul, Calea şi Viaţa. Este spaţiul care nu îi va 
trăda niciodată pe oameni şi în care vor găsi ceea ce le-a lipsit întotdeauna35. 

Pentru orice creştin, normative sunt învăţăturile Bisericii, exprimate prin 
cei în care Duhul Sfânt lucrează, adică Sfinţii Părinţi. Disocierea de ei şi aşeza-
rea raţiunii pe cel mai înalt piedestal înseamnă ruperea de comunitatea euharis-
tică şi, în consecinţă, ieşirea din spaţiul revelaţional al Bisericii. Sf. Grigorie 
Palama se exprimă foarte tranşant în această privinţă:  

 
«Cine e împins de nebunie până la atâta îndrăzneală încât să se opună cu-
vintelor Sfinţilor Părinţi, acela e departe de teologia sigură a creştinilor... 
Căci prin ce se va dovedi demn de credinţă, dacă el nu-i socoteşte pe sfinţi 
demni de credinţă?»36 
 

                                               
33 Mt 5, 3. 
34 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Tâlcuire la Tatăl nostru…, p. 250. 
35 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Παρακαταθήκη 
Λόγων, Από την ενθρονιστήρια ομιλία έως τα τελευταία λόγια του, Ελληνικές 
Εκδόσεις, 2008, p. 27. 
36 Pr. Dumitru STĂNILOAE, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. Scripta, 
Bucureşti, 1993, p. 215. 




