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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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creştinismul timpuriu) şi nu un alt titlu, cum ar fi The Origins of the Liturgical Year (Originile anului liturgic) (o lucrare cu acest titlu a fost publicată de Thomas Talley în 1986,
2
1991). Cercetările liturgice recente au arătat că folosirea expresiei de „an liturgic” este
atestată cel mai devreme în secolul al XVI-lea. Potrivit acestora, în vechime, creştinii nu
au privit diferitele sărbători, posturi şi cicluri liturgice, pe care le trăiau anual, ca formând
o unitate, pentru că ele nu au apărut în mod sistematic sau într-o anumită ordine, ci ca un
număr de celebrări, fără însă a fi legate ciclic, fapt ce a condus chiar la suprapunerea lor
(p. XIII).
„Ciclul liturgic fundamental a fost cel săptămânal, preluat de primii creştini din cultul iudaic şi centrat pe «ziua Domnului», cu alte zile de postire decât în cadrul ciclului
liturgic săptămânal iudaic. Prin aceasta comunitatea eclesială creştină a căutat să-şi afirme
propria identitate”. Pornind de la această premisă autori îşi propun să prezinte trecerea de
la sabbath-ul iudaic la cultul duminical, „care s-a petrecut mult mai încet decât au crezut
sau încă mai cred mulţi dintre cercetărori”, şi „cum această trecere s-a făcut plecând de
la câteva elemente preluate din cultul sabbath-ului iudaic, chiar dacă ideea aceasta a fost
respinsă cu tărie” (p. XIII).
Sunt analizate cele trei mărturii nou-testamentare care vorbesc despre „ziua întâi a
săptămânii”, ca zi de întâlnire a creştinilor pentru celebrarea euharistică. Prima mărturie
este cea din cartea Faptele Apostolilor (20,7), unde Sf. Ap. Luca vorbeşte despre participarea împreună cu Sf. Pavel, pe când se aflau la Troa, la „frângerea pâinii” „în ziua întâi
a săptămânii” (FA 20, 7). A doua mărturie este cea din Epistola I către Corinteni a Sf.
Ap. Pavel. Scriindu-le corintenilor, Sf. Pavel îi îndeamnă, ca „în ziua întâi a săptămânii”,
să adune ajutoarele pentru „sfinţii din Ierusalim” (1 Co 16,2). A treia este cea din cartea
Apocalipsei (1, 10), unde se vorbeşte despre „ziua domnească”, fără însă a se face altă
referire la celebrarea euharistică. Sunt urmărite apoi mărturiile pe care le oferă primele
documente ale Tradiţiei (Didahia, Sf. Ignatie al Antiohiei, Sf. Iustin Martirul), afirmân
du-se, ca o concluzie, că „adoptarea duminicii, ca zi a Domnului de primii creştini nu
a fost înţeleasă atât ca o înlocuire a sabbath-ului iudaic, cât o zi dumnezeiască dedicată
odihnei”. Se poate vorbi de o înlocuire, totuşi, în măsura în care duminica a devenit „ziua
(the day)” săptămânii, în care creştinii se adunau pentru „frângerea pâinii” (p. 13). Sunt
analizate apoi mărturiile Tradiţiei despre elementele din cultul iudaic care au fost preluate
în cultul creştin (p. 14-24), „ziua Domnului” în secolul al IV-lea, după ce împăratul Constantin cel Mare a promulgat pe 3 martie 321 edictul prin care ziua de duminică devenea
ziua de odihnă în tot Imperiul (p. 25-28), şi zilele de postire ale creştinilor (p. 29-36).
Alături de ciclul liturgic săptămânal, autorii abordează „cel mai vechi ciclu liturgic
anual, cel legat de Paşte” (p. XIII-XIV). Cercetarea caută să identifice mărturiile Tradiţiei
care descriu evoluţia trecerii de la Paştele iudaic la Paştele creştin. În cursul primelor secole, celebrarea Paştelui avea să fie extinsă în ce priveşte durata temporală, ajungându-se de
la o întreagă săptămână până la o perioadă de 50 de zile, în care taina pascală era prăznuită,
culminând cu sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Cercetarea autorilor vizează influenţa
pe care includerea sărbătorii Paştelui în ciclul anual al sărbătorilor a avut-o asupra importanţei şi centralităţii ei (p. 37-86).
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Evoluţia similară a perioadei de pregătire pentru celebrarea pascală, care de la o zi
sau două avea să se extindă la o întreagă săptămână şi apoi, în final, la o perioadă de 40
de zile, este analizată şi ea. Întrebarea la care autorii încearcă să răspundă este dacă cele
40 de zile au apărut ca urmare a extinderii perioadei de pregătire pentru Paşte sau au avut
iniţial o existenţă independentă, ca ciclu liturgic independent, cu un scop bine definit (p.
89-113). Ultima săptămână de pregătire pentru sărbătoarea pascală, cunoscută în Apus ca
„Săptămâna Sfântă”, iar în Răsărit ca „Săptămâna Mare”, avea să primească şi ea, începând cu secolul al IV-lea, dezvoltări semnificative ale ceremoniilor, autorii analizând aici
însă numai situaţia din Ierusalim (p. 114-119).
Sărbătoarea Crăciunului (Naşterii Domnului) şi a Bobotezei (Epifaniei) au format
un ciclu complet separat în Antichitatea creştină, fiind atestate mai târziu decât sărbătoarea Paştelui. Autorii îşi doresc să răspundă unei întrebări esenţiale în privinţa celor două
sărbători. „Cum au ajuns creştinii să sărbătorească Naşterea şi Epifania Domnului pe 25
decembrie şi, respectiv, 6 ianuarie?” (p. XV). Pentru a oferi un răspuns la întrebarea: „Cum
anume a ajuns 25 decembrie data serbării Naşterii lui Hristos?” (un studiu cu acest titlu,
„How December 25 Became Christmas”, a fost postat în 2009 pe situl www.bib-arch.org de
Andrew McGowan, fost profesor anglican de istoria creştinismului timpuriu la Episcopal
Divinity School din Cambridge Massachusetts USA, în prezent director al Trinity College
din Melbourne; o traducere în limba română a fost realizată de Părintele Profesor Arhid.
Ioan I. Ică jr şi a apărut în nr. 47-48, 1-15 decembrie, 157 (2009) al Telegrafului Român, p.
2) autorii analizează cele două teorii cu privire la originea sărbătoririi Naşterii Domnului
pe 25 decembrie, bine-cunoscute deja în cadrul cercetării liturgice (cea de-a doua mai puţin
cunoscută însă în mediul eclesial românesc!) (p. 123-130). Potrivit celei de-a doua teorii,
oricât de ciudat ar putea părea, cheia datării naşterii lui Iisus stă în datarea morţii Sale la
Paşti. Ideea potrivit căreia creaţia şi mântuirea au loc în acelaşi timp al anului, prezentă
în gândirea patristică, se reflectă şi într-o veche tradiţie iudaică relatată în Talmud. Datele
Naşterii şi Epifaniei par să fi rezultat dintr-o reflecţie teologică creştină asupra unor astfel
de cronologii: Iisus trebuie să fi fost zămislit în ziua în care a murit, născut fiind astfel nouă
luni mai târziu. Acest punct de vedere a fost sugerat mai întâi de savantul catolic francez
Louis Duchesne (Origines du culte chretien, 1889) şi a fost pe deplin argumentat de liturgistul american anglican Thomas J. Talley (The Origins of the Liturgical Year, 1986).
Teoriile privitoare la sărbătoarea Epifaniei sunt analizate atât din perspectiva informaţiilor pe care le oferă tradiţia răsăriteană (autorii au în vedere trei mari regiuni din Antichitatea creştină răsăriteană, şi anume, Siria, Ierusalimul şi Capadonia, în cea din urmă
fiind cuprins şi Constantinopolul), cât şi a mărturiilor apusene (p. 131-168).
Cea de-a cincea secţiune este dedicată „Martirilor şi altor sfinţi” (p. 171-214). Cu
privire la cultul martirilor şi sfinţilor, care a avut un rol deosebit în cultivarea evlaviei, a
trăirii şi a înţelegerii Persoanei şi lucrării Domnului Hristos, autorii notează: „Nu putem
înţelege creştinismul timpuriu fără a acorda o deosebită atenţie cultului sfinţilor, care, fără
îndoială, a avut un rol mult mai însemnat în formarea identităţii creştine, decât se recunoaşte adesea” (p. XV). Un capitol special este dedicat în această secţiune cultului Maicii
Domnului, analizat atât din perspectiva evlaviei pe care primii creştini au avut-o către
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Theodoros Alexopoulos, Der Ausgang des thearchischen Geistes. Eine
Untersuchung der Filioque-Frage anhand Photios’ „Mystagogie”, Konstantin
Melitiniotes’ „Zwei Antirrhetici” und Augustins „De Trinitate”, V&R unipress,
2009, 312 p.
Dr. Theodoros Alexopoulos este un tânăr patrolog grec, care deşi încă nu este angajat al unei universităţi, cercetează cu deosebită râvnă şi competenţă teme patrologice de
mare interes. Un bun exemplu în acest sens este şi prezentul volum dedicat unei teme de
un constant interes: Filioque. Volumul de faţă este concentrat asupra abordării problemei
Filioque pornind de la Mistagogia patriarhului Fotie (mare adversar al Filioque), Antiereticele lui Constantin Melitiniotes (pro-unionist bizantin, apărător al doctrinei Filioque) şi
De trinitate a Fericitului Augustin (considerat părintele acestei doctrine apusene).
După obişnuitul Cuvânt înainte (p. Vii) al autorului, în care acesta mulţumeşte celor
care au susţinut financiar şi din punct de vedere ştiinţific acest proiect, în special îndrumătorilor ştiinţifici, patrologul Adolf Martin Ritter şi grecistul Herwig Görgemanns, ambii de
la Heidelberg, volumul cuprinde o prezentare a acestuia semnată de A.M. Ritter (p. iXXii). Semnatarul apreciază contribuţia acestui volum pentru mai buna cunoaştere a „unei
chestiuni care este controversată între Biserica (influenţată de Bizanţ) a Răsăritului şi cea a
Apusului”, cum este Filioque. El subliniază punctele tari ale acestui volum (folosirea unor
surse patristice şi bizantine mai puţin exploatate; traducerea în germană a unor fragmente
din aceste surse care sunt accesibile doar în limba în care au fost scrise; prezentarea critică
a literaturii neogreceşti în domeniu, puţin accesibilă în mediul german), dar şi neajunsurile
acestuia (precum limitarea analizei la o singură lucrare a Fericitului Augustin). Volumul se
constituie în acelaşi timp ca o pregătire a viitoarei publicări a unei traduceri comentate, în
germană, a Mistagogiei lui Fotie.
Prima parte a volumului, cu titlul: Critica faţă de Filioque la Fotie (p. 3-44) cuprinde, pe lângă o scurtă introducere: (1) o prezentare a modului în care Fotie vede monarhia
Tatălui; (2) o analiză a bazei filosofice a gândirii fotiene cu privire la ideea „simplităţii
radicale a originii absolute” intratrinitare; (3) o explicare a modului în care Fotie vede
neschimbabilitatea şi netransmiterea însuşirilor ipostatice între Persoanele treimice; (4)
despre modul în care Fotie combate subordonarea ipostasului teandric al Sfântului Duh
prin Filioque; (5) o prezentare a modului în care Fotie explică în Mistagogia sa versetul
de la In 16, 14, „din al Meu va lua şi vă va vesti”, care cuprinde o referire a Mântuitorului
Iisus Hristos despre Sfântul Duh; (6) modul în care Fotie prezintă pe Sfântul Duh ca „Duh
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Maica Domnului, cât şi a celebrărilor liturgice care au fost închinate ei, în special după
Sinodul al III-lea ecumenic (431).
Prezentarea de faţă doreşte a face cunoscută recenta apariţie editorială şi a semnala
câteva elemente care ar putea să prezinte interes pentru cercetarea liturgică românească, în
contextul în care teoriile clasice cu privire la apariţia sărbătorilor, a posturilor şi ciclurilor
liturgice sunt reanalizate de liturgiştii contemporani.

