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jüdischen Polemik der ostsyrischen Kirche im frühen 4. Jahrhundert (p. 427-436). Ultimul
studiu, semnat de profesorul grec Konstantinos Kornarakis, oferă câteva meditaţii asupra
versetului 2 al Psalmului 129 (în traducerea românească a Bibliei Psalmul 129, 1): „Din
adâncurile mele am strigat către Tine, Doamne!” şi a reflectării lui în tradiţia răsăriteană,
cu o analiză a poziţiei Sf. Ioan Gură de Aur cu privire la originile strigătului ca rugăciune
înălţată către Dumnezeu („Out of my depths I cried to you Lord (Ps 129, 2 LXX)”. Models
of crying and St. John Chrysostom’s positions on the origins of human cry as prayer. An
ethical analysis) (p. 437-460).
Redactate cu o acrivie ştiinţifică bine-cunoscută studiului biblic apusean, studiile
prezentate în volumul semnalat sunt o invitaţie la aprofundarea rugăciunii în creştinismul
primelor veacuri şi a elementelor iudaice care au influenţat rugăciunea personală a creştinilor şi cultul liturgic al Bisericii din primele veacuri.
Pr. Drd. Radu Gârbacea

Enrico Norelli, Marie des apocryphes. Enquête sur la mère de Jésus dans
la christianisme antique, Genève, Labor et Fides, în colecţia „Christianismes
antiques”, 2009, 178 p., ISBN 978-2-8309-1340-8
Deşi dimensiunea prezenţei Maicii Domnului în întreg universul creştin este impresionantă, iar literatura creştină apocrifă apărută în jurul personalităţii acesteia, extrem de
vastă, în cuprinsul scrierilor canonice ale Noului Testament observăm referiri mai degrabă
discrete la Maica Domnului. În mod firesc apar întrebări în legătură cu originea acestor
scrieri necanonice.
Autorul prezentei lucrări, Enrico Norelli, profesor de istorie a creştinismului primar
la Universitatea din Geneva, specialist în istoria literaturii primelor secole creştine, ne
introduce în lumea pe cât de fascinantă, pe atât de complexă a scrierilor apocrife ce au
apărut în jurul naşterii, vieţii şi adormirii Maicii Domnului, începând cu perioada de început a creştinismului, şi chiar până în cea medievală. Tradusă şi adaptată din limba italiană,
această lucrare minuţios elaborată inaugurează o nouă colecţie de studii, monografii şi
traduceri de texte ale Antichităţii creştine, „Christianismes antiques”, condusă de către
Enrico Norelli şi Gabriella Aragione.
Lucrarea este împărţită în trei capitole. În primul capitol, autorul îşi prezintă propria
metodă de abordare şi de analiză a textelor privitoare la viaţa şi adormirea Maicii Domnului. Ceea ce este neobişnuit în contextul studiilor mariologice anterioare este întrebarea
pusă chiar la începutul primului capitol: „Se poate studia în mod separat persoana Mariei
în scrierile canonice şi în cele apocrife?” (p. 13). Răspunsul pe care îl va da autorul este
şi mai frapant, iar metoda sa de abordare este cel puţin inedită, dacă nu chiar intrigatoare
pentru cei ce sunt obişnuiţi cu analizele „clasice”. Autorul propune o abordare independentă de canonicitatea sau necanonicitatea textelor, reducând la un numitor comun aceste
scrieri, ce devin apoi canonice sau apocrife. Tocmai faptul că literatura creştină din perioada primară nu era încă sedimentată, iar canonul Noului Testament nu era încă alcătuit, îl
face pe autor să nu catalogheze literatura creştină din perioada primară nici canonică, nici
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apocrifă. Autorul îşi propune în acest sens o abordare strict istorică a textelor, neintrând în
legitimitatea teologică a acestora.
Cititorul, introdus treptat în literatura apocrifă, descoperă în scurt timp mecanismele
ce au dus la segregarea literaturii canonice de cea apocrifă şi anumite caracteristici distinctive ale celei din urmă. Enrico Norelli scrutează, în continuare, originile tradiţiei privitoare
la familia Mântuitorului, analizând problema „fraţilor” şi „surorilor” Acestuia.
În capitolul al doilea, discursul ştiinţific se îndreaptă asupra rolului Maicii Domnului
în raport cu Naşterea Mântuitorului. Într-o perioadă în care creştinismul abia format a înfruntat criticile multor opozanţi, persoana Maicii Domnului este încadrată în construcţiile
narative, între care cele ce fac parte din Evanghelia după Matei şi din Evanghelia după
Luca, ce se dezvoltă mai apoi sub forma scrierilor numite apocrife. Spre o înţelegere mai
bună a textelor canonice ale Naşterii Mântuitorului, autorul evidenţiază necesitatea unei
lecturi atente a scrierilor apocrife, ce se dovedesc de cele mai multe ori a fi foarte stimulante pentru cititor. În acest sens, autorul face unele aprecieri în legătură cu unele elemente
textuale, afirmând că sunt anterioare celor ce se găsesc în Evangheliile copilăriei de la Matei şi Luca (Mt 1-2, Lc 1-2), considerându-le doar două exemple printre multe alte tradiţii
ale naşterii Mântuitorului.
În continuare, autorul comentează fragmente din Ascensiunea lui Isaia, Faptele lui Petru, Protoevanghelia lui Iacob, Odele lui Solomon, Epistola Apostolilor, Întrebările lui Bartolomeu, Faptele lui Pilat, Evanghelia lui Pseudo-Matei, Cartea Naşterii Mariei. Din cadrul
acestor scrieri, autorul extrage una dintre cele mai cunoscute, anume Protoevanghelia lui Iacob,
arătând unicitatea acestei scrieri ce este centrată pe Maica Domnului şi pe Naşterea Mântuitorului. Potrivit lui Norelli, Protoevanghelia are ca scop final respingerea acuzaţiilor de ilegitimitate aduse lui Hristos (p. 52). Concluzia pe care o trage autorul cu privire la această scriere
este că interesul tradiţiei creştine pentru viaţa Maicii Domnului se afla într-un plan secund, în
prim-plan aflându-se naşterea din Fecioară a lui Hristos, ceea ce arată în acest caz existenţa
unor reflexii hristologice (p. 78).
Un alt punct de interes al autorului îl reprezintă consideraţiile asupra necesităţii unei
interpretări care să ţină cont de diferenţele teologice dintre diversele scrieri, varietatea
acestora făcând extrem de dificilă alcătuirea unei sinteze. Se scoate apoi în evidenţă un
punct de vedere deloc neglijabil cu privire la evoluţia rapidă a mariologiei în Biserica
primară: dacă persoana Maicii Domnului şi statutul acesteia nu sunt prezentate prim-plan
în scrierile canonice, acestea capătă o importanţă din ce în ce mai accentuată în teologia
epocii patristice, mai ales în ceea ce priveşte tema naşterii feciorelnice a lui Hristos şi a
plenitudinii umanităţii Sale, şi anume faptul că Hristos este cu adevărat Om născut din
Fecioară. Ca şi exemplu al acestei evoluţii doctrinare, putem să ne referim la Simbolul
de credinţă niceo-constantinopolitan şi la definiţiile dogmatice ale Sinoadelor de la Efes
(431) şi de la Calcedon (451).
În capitolul al treilea al lucrării, cercetătorul italian ne înfăţişează rezultatele studiilor
aprofundate asupra tradiţiilor Adormirii Maicii Domnului, aşa-numitele texte „Transitus”.
Urmând rezultatele cercetărilor altor specialişti, cum ar fi: Michel van Esbroeck, Stepthen
J. Shoemaker, autorul distinge familiile textuale ale acestor documente şi încearcă să ofere
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cititorului un comentariu sistematic, dezvoltat pe analizele diferitelor grupuri de manuscrise şi documente păstrate. Ceea ce necesită o atenţie sporită este analiza pe care o face
autorul asupra unei anumite scrieri, numită Adormirea lui Pseudo(-Ioan), ce este singura
scriere apocrifă ce este acceptată ca lectură liturgică de către Biserica Ortodoxă. Căutând
informaţii despre originea acestei scrieri, Enrico Norelli propune o paralelă între aceasta şi
o scriere apocrifă păstrată în varianta cea mai veche în limbă siriacă, numită „Adormirea
în şase cărţi” (p. 116).
După lectura acestei cărţi, nu putem decât să îi fim recunoscători eruditului profesor
Enrico Norelli pentru publicarea rezultatelor minuţioaselor sale cercetări. Desigur, acesta
nu se implică în dezbateri şi analize teologice, ci le abordează cu seriozitate pe cele istorice
de o mare importanţă actuală. Dar poate chiar această abordare exclusiv istorică ne oferă
suficiente informaţii interesante, chiar inedite, pentru a stimula o viitoare reflecţie teologică şi viitoare studii mariologice ce ne-ar putea ajuta la o mai bună orientare în această
veritabilă „junglă” a textelor închinate vieţii şi Adormirii Maicii Domnului. Volumul de
faţă este un excelent ghid în acest domeniu, arătându-ne succint cum s-au format aceste
tradiţii textuale, uneori chiar contradictorii, ce sunt mărturii ale modului în care s-a dezvoltat creştinismul primelor veacuri.
Drd. Mădălin Enciu

Paul F. Bradshaw and Maxwell E. Johnson, The Origins of Feasts, Fasts
and Seasons in Early Christianity, Alcuin Club Collections 86, SPCK, Minnesota, 2011, 222 p., ISBN 978-0-281-06054-2; 978-0-8146-6244-1
Profesor de Liturgică la University of Notre Dame, Indiana (USA), din 1985, Paul
F. Bradshaw este specialist în istoria timpurie a liturghiei creştine. Editor şef mai bine
de 18 ani al bine-cunoscutei reviste Studia Liturgica, profesorul Bradshaw a fost vreme
îndelungată şi preşedinte al Societas Liturgica. Între lucrările sale cele mai cunoscute se
numără The Search for the Origins of Christian Liturgy (În căutarea originilor liturghiei
creştine), Oxford University Press, New York, 1992, 22002, şi The Apostolic Tradition: A
Commentary (Tradiţia Apostolică: comentariu), editat împreună cu Maxwell E. Johnson
şi L. Edward Phillip, Fortress Press, Minneapolis, 2002.
Rev. Maxwell E. Johnson, ucenic al profesorului Paul F. Bradshaw, sub a cărui îndrumare a obţinut în 1992 titlul de doctor în teologie cu lucrarea The Prayers of Sarapion of
Thmuis, este şi el profesor de Liturgică în cadrul University of Notre Dame, Indiana (USA)
din anul 2002. Dintre lucrările sale amintim: The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and Interpretation (Riturile creştine de iniţiere: evoluţia şi interpretarea lor), ediţie
revăzută şi adăugită, apărută la The Liturgical Press, Collegeville, Pueblo, 2007.
„Sâmbăta şi Duminica” (p. 3-36), „Paştile şi Pogorârea Sfântului Duh” (p. 39-86),
„Postul şi Săptămâna Mare” (p. 89-119), „Crăciunul şi Epifania” (p. 123-168) şi „Martiri
şi alţi sfinţi” (p. 172-214) sunt cele 5 părţi ale volumului pe care dorim să-l semnalăm.
În Introducere, autorii motivează alegerea titlului The Origins of Feasts, Fasts and
Seasons in Early Christianity (Originile sărbătorilor, posturilor şi ciclurilor liturgice în
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