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dinţă. Sunt explicate noţiunile cu care au lucrat Sfinţii Părinţi: ousia, ipostasis, prosopon 
pentru unitatea lui Dumnezeu şi recunoaşterea Sfintei Treimi: nenaşterea pentru Tatăl, 
naşterea pentru Fiul şi purcederea pentru Sfântul Duh. Aici, autorul, secţionează problema 
în amănunt arătând pnevmatologia în V.T., apoi în N.T., la Sfinţii Părinţi mai de seamă ai 
Bisericii, iar la sfârşit mergând până la Roadele Sfântului Duh în viaţa duhovnicească, 
amănunte minunate de antropologie, de soteriologie şi mariologie patristică. În privinţa 
eclesiologiei, capitolul nouă, Sfinţii Părinţi precizează că mântuirea nu poate fi câştigată în 
afara Bisericii, iar ierarhia, ce face legătura dintre popor şi Dumnezeu converg spre scopul 
ultim: desăvârşirea pe pământ în vederea dobândirii mântuirii.

Capitolul zece, având titlul: „Sfintele Taine în concepţia patristică”, unde ni se spune 
că în Sfintele Taine ale Bisericii are loc întâlnirea divinului cu umanul pentru ca cel din 
urmă să se poată împărtăşi de frumuseţea reală pe care Dumnezeu a pregătit-o celor ce par-
ticipă la viaţa Eclesiei. Şi, evident, după această introducere, Sfintele Taine sunt prezentate 
într-o inundare de texte frumoase patristice ce sunt împletite în chip de răspuns cititorului 
ce acum desluşeşte importanţa Tainelor, prin care cele risipite se adună întru Hristos, prin 
jerftă, prin apă, pâine şi vin, ce prefăcute prin mijlocirea Duhul Sfânt în Trupul şi Sângele 
lui Hristos, noi suntem chemaţi la îndumnezeire.

Spaţiul teandric asumat de Hristos şi pe care-L conduce, prezintă un caracter obser-
vabil, dar şi altul nevăzut. Aici, convieţuiesc „biruitorii”, adică sfinţii, care, prin Duhul 
Sfânt, au cunoscut frumuseţea duhovnicească prin viaţa întru Hristos, ei fiind consideraţi 
„înainte-mergători”, nu numai a biruinţei asupra limitei umane, a patimilor, dar şi des-
chizători, întemeietori prin neputreziciunea lor – semn, de altminteri, dumnezeiesc – a 
introducerii chipului în icoană în cultul Bisericii, cu evidenta delimitare între ceea ce ne 
învaţă Sfântul Ioan Damaschin: adorarea faţă de Dumnezeu şi supravenerarea dată Maicii 
Domnului, precum şi cinstea cuvenită doar sfinţilor.

La sfârşit, observăm prezentarea eshatologiei potrivit mentalităţii Părinţilor Biseri-
cii, cu „moartea cea de folos”, dacă o avem înaintea ochilor duhovniceşti, ca ultim moment 
până când mai putem face ceva spre folos mântuirii noastre.

Una peste alta, Părintele Dr. Mircea Cricovean, în stilul mult meticulos, ne pune în 
faţă prea multe texte, care s-ar părea că încurcă, dar văzând subtilitatea cu care le înlănţuie, 
iţi place şi guşti duhovniceşte din plin bogăţia acestor frumuseţi patristice, realitate care, 
desigur, îl recomandă spre folos cititorului mânat de dorinţa de bine şi frumos.

Pr. Drd. Sorin Vasiu

Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş, Bizanţul – istorie şi spiritualitate, ed. a II-a, re-
vizuită şi adăugită, Ed. Sophia, Bucureşti, 2010, 477 p., ISBN 978-973-136-220-5

Cartea adună o parte din prelegerile susţinute de autor în cadrul Catedrei de Istorie 
şi Spiritualitate într-o a doua ediţie, cu o prezentare a textului structurat şi bine definit, cu 
adnotări marginale, cu repere cronologice, precum şi cu o bibliografie bogată. Lucrarea 
prezintă Imperiul Bizantin, ca urmaş al Imperiului Roman, acum vorbitor de limbă greacă, 
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cu caracteristicile sale proprii, precum şi istoria acestui Imperiu de la inaugurarea noii Ca-
pitale a împăratului Constantin cel Mare, 11 mai 330, până la cucerirea acestuia de către 
otomani, în 29 mai 1453. Bizanţul, „Imperiul lui Dumnezeu pe pământ, o palidă imagine 
a Împărăţiei lui Dumnezeu din cer”, cum afirma Steven Runciman, a dat creştinismului un 
cadru, libertate, dar şi posibilitatea de a se dezvolta cu dogmele, cu normele sale de bază 
şi culminând cu crearea de opere de cultură, artă şi arhitectură, ce i-au conferit Imperiului 
o identitate peste timp, universală, aceasta fiind construită şi pe coordonatele elenismului, 
dar şi pe deschiderea înspre antichitate. Interesant de remarcat e faptul că Bizanţul reuşeş-
te să supravieţuiască tuturor încercărilor, ba mai mult să-şi exercite o operă civilizatoare 
printre slavi, români, sârbi, bulgari, ruşi, conferindu-le acestora pe cale paşnică, prin misi-
onarism, duhul acestei civilizaţii a lumii răsăritene, a mirajului bizantin.

Astăzi, părerea e universală, că Bizanţul a fost zid de apărare ale Occidentului, sto-
pând invaziile popoarelor migratoare din nord, ale forţelor necreştine ale Persiei, ale isla-
mului şi turcilor selgiucizi. Deşi Imperiul a căzut în 29 mai 1453, precizează Nicolae Iorga 
că „ din biruinţele şi căderile sale, din triumfurile şi din adâncile umilinţe, imperiul lasă o 
lecţie nepreţuită care formează tezurul unei experienţe politice unice”.

Pr. Drd. Sorin Vasiu

Basile Tatakis, Filosofia Bizantină, traducere din lb. franceză de Eduard 
Florin Tudor, Ed. Nemira Publishing House, Bucureşti, 2010, 365 p., ISBN 
978-606-579-119-0

Autorul, profesor de Istorie a gândirii bizantine la Universitatea Aristotel din Te-
salonic, numit şi „Filosoful care teologhiseşte”, este cel care a scris peste 22 de lucrări, 
dintre care amintim: 1. Teme de filosofie creştină şi bizantină; 2. Contribuţia Capadociei la 
gândirea bizantină; 3. Filosofia greacă şi bizantină; 4. Socrate, viaţa şi opera; 5. Studii de 
istoria filosofiei. Lucrarea de faţă analizează tema FILOSOFIEI, cu seriozitate, încă de la 
începuturile ei, în chip evolutiv, dar şi într-o întrepătrundere cu învăţătura creştină. Acest 
fapt dă prilej filosofilor bizantini de a sublinia rolul osebit al raţiunii, al filosofiei cu care se 
poate opera, dezvolta şi concretiza dogma creştină, nelăsându-se acum de o parte specifi-
tatea elementelor orientale, ori esenţializarea elementelor de gândire greacă, ce stau într-o 
unire cu cea creştină, într-un adevărat echilibru, fără a perturba civilizaţia bizantină cu 
toată diversitatea de popoare existente în Imperiu. Personalităţi, sfinţi de marcă, cum sunt 
Ioan Scăraru, Simeon Noul Teolog, Dionisie Pseudo-Areopagitul şi Maxim Mărturisitorul, 
îşi vor lăsa amprenta unei spiritualităţi monahale în registrul filosofic creştin al trecerii 
timpului, dar şi al trăirii relaţiei aparte cu Dumnezeu. Gândirea bizantină a continuat până 
la căderea Imperiului, ştafeta fiind preluată de popoarele creştine răsăritene.

Pr. Drd. Sorin Vasiu 


