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Hubertus R. Drobner, Lehrbuch der Patrologie, 3, korrigierte u. ergänzte
Auflage, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main etc., 2011, 574 p.
Hubertus R. Drobner este un patrolog romano-catolic care a activat ca profesor la
Facultatea de Teologie din Paderborn. Cea mai populară lucrare a sa rămâne cea recenzată
aici, fiind deja tradusă în spaniolă, italiană şi franceză.
Aşa cum ne anunţă subtitlul acestui manual de patrologie, acesta se află la cea de-a
treia ediţie în limba germană, ceea ce arată succesul de care a avut parte de la prima ediţie,
publicată în 1994. Autorul a ales să publice şi Cuvintele înainte ale precedentelor ediţii,
ceea ce ne permite să observăm evoluţia textului acestui „Lehrbuch” (lit. „carte de învăţat”; manual). Intenţia volumului de faţă este, potrivit „Cuvântului înainte” al primei ediţii, de a prezenta „cei mai importanţi autori şi opere ale istoriei literaturii creştine primare,
în contextul lor politic, social, bisericesc şi cultural, cu bibliografie selectivă” (p. 15).
Ediţia a doua a apărut în 2004, cu modificări în text indicate precis în Cuvântul înainte: introducerea la partea a doua; Tertulian, De anima, Adversus Marcionem; opera exegetică şi
apologetică a lui Eusebiu de Cezareea; opera exegetică a lui Hilarius de Poitiers; epistolele
Sfântului Vasile cel Mare şi cele ale lui Pahomius; corespondenţa şi lucrarea Sermones ad
populum a lui Augustin; capitolul al şaselea despre literatura orientului creştin. Capitolul
dedicat Sfântului Grigorie de Nazianz a fost modificat cu totul (p. 16).
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maţiile ei nu se doresc a fi adevăruri dogmatice lipsite de eroare (p. 201-202). Concluziile
acestei a treia părţi pot fi cu uşurinţă citite în finalul ei (p. 223-224).
Concluziile finale ale lucrării, precum şi anumite luări de poziţie faţă de cercetările
actuale în materie pot fi citite în partea a patra (p. 227-260). Important mi se pare, de asemenea, de subliniat faptul că – aşa cum însuşi autorul subliniază în final – prezenta lucrare
se doreşte a fi şi un indicator pentru eventuale următoare cercetări în acest domeniu. El
aminteşte explicit care ar fi direcţiile posibil de urmat de către alte eventuale studii (p.
259-260).
Finalul volumului cuprinde lista bibliografică (p. 261-277), registru de locuri patristice (p. 279-290), noţiuni şi termeni greceşti (p. 291-301), noţiuni şi termeni germani (p.
302-310), registru de persoane (p. 301-312).
Această lucrare a domnului Th. Alexopoulos ne pune la dispoziţie o cercetare valoroasă a trei lucrări fundamentale pentru dezvoltarea doctrinei Filioque, a combaterii ei,
precum şi a încercării de apărare a acesteia în Răsărit. Lucrarea merită citită cu deosebită
atenţie şi pentru faptul că ne pune la dispoziţie, aşa cum a observat şi profesorul Ritter,
luări de poziţie ale unor autori care au scris în neogreacă şi ale căror lucrări sunt greu accesibile nu numai în Vestul Europei, ci şi la noi. Merită, de asemenea, remarcat faptul că
autorul critică total dezinhibat nume consacrate teologic, critica lui fiind de cele mai multe
ori pertinentă.
Personal, sper ca eforturile sale teologice să-i fie în cele din urmă răsplătite prin obţinerea unei catedre academice pe măsura competenţei şi potenţialului său.
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Nu avem de-a face cu un manual de patrologie obişnuit mediului teologic românesc,
în care autorii sunt prezentaţi cu opera şi doctrina lor, împărţiţi în categorii sau pe secole.
Structura lui este în mare următoarea: Partea I: „Literatura apostolică şi postapostolică”,
cu capitolele: „Apocrifele biblice” unde la subcapitolul „Apocalipse” avem prezentată, de
exemplu, lucrarea Păstorul lui Herma; „Literatura postapostolică” unde la subcapitolul
„Texte ale unor comunităţi” avem prezentată Didahia; partea a II-a: „Literatura din perioada persecuţiilor”, cu capitolele: „Apologeţi şi martiri”; „Eretici şi Ortodocşi”; „Începuturile
şcolilor creştine”; „Începuturile literaturii latine creştine”; partea a III-a „Literatura Bisericii
imperiale”, cu capitolele: „Caracteristicile de bază ale istoriei secolului al IV-lea”; „Prima
fază a arianismului”; „A doua fază a arianismului”; „Păstori de suflete, exegeţi şi asceţi”;
„Monahi, sfinţi şi pelerini”; „Augustin de Hipo”; partea a IV-a: „Literatura la trecerea dintre
Antichitatea târzie şi Evul Mediu timpuriu (jurul anului 430 până la mijlocul secolului al VIII-lea)”, cu capitolele: „Controversele teologice ale secolului al V-lea”; „Literatura patristică
latină în epoca francilor, goţilor şi longobarzilor (sec. V-VII)”; „Literatura greacă postcalcedoniană până în epoca expansiunii arabe (secolele VI-VIII)”; „Literatura orientului creştin”.
Nu trebuie să uităm, în opinia mea, deosebit de utilele părţi introductive din debutul
volumului, unde sunt indicate la categoria „Bibliografie generală”, principalele instrumente de studiu patrologic: lexicoane, serii de monografii, date electronice, site-uri de internet
etc., toate actualizate. Un capitol aparte este dedicat patrologiei ca ştiinţă, cu definiri noţionale deosebit de utile.
Faţă de precedenta ediţie, cea actuală, a treia cuprinde un registru bibliografic cu
lucrări apărute între 2004-2011 (p. 521-562), uşor de consultat datorită împărţirii acestuia
pe temele tratate în volum şi cu indicarea paginilor acestora.
Structura volumului face cu atât mai folositor Registrul (p. 563-574) final. Pentru a
ne face o imagine clară cu privire la un autor patristic este necesar să citim tot ceea ce Drobner spune despre el în diferite părţi ale volumului, căci adesea un autor nu este prezentat
integral într-un singur capitol, ci este posibil ca anumite aspecte ale operei sale, mai ales
contribuţia doctrinară, să fie prezentată în alte capitole, după cum i s-a părut mai potrivit
lui Drobner. Acest mod de a face patrologie prezintă câteva avantaje: apropie această ştiinţă de istoria bisericească, dovedind încă o dată că istoria bisericească veche nu poate fi
separată de patrologie şi invers; integrarea autorilor patristici cu operele lor în epoca în
care au trăit şi au activat este mai bine realizată; diferite teme de interes patrologic (şi nu
numai) apar prezentate mai sistematic, ce e drept, în dauna prezentării sistematice a autorilor patristici. Aşadar, pentru a avea o imagine completă a modului în care este prezentat un
autor patristic trebuie să consultăm registrul de la final, să identificăm paginile unde este
vorba despre acesta şi apoi să le lecturăm pe toate.
Pentru cititorul ortodox, oarecum natural mai puţin familiarizat cu literatura patristică
apuseană, capitolul al paisprezecelea despre literatura patristică latină a secolelor V-VII (din
partea a IV-a) este deosebit de interesant. Mai trebuie remarcat aici – ceea ce este de fapt
valabil pentru întreg volumul – că limbajul şi modul de abordare folosite sunt deosebit de
accesibile, doar avem de-a face cu un manual, iar autorul respectă caracterul de manual al
lucrării sale, fără a-i scădea prin aceasta ceva din erudiţia lui. Este, de asemenea, clar vizibilă
experienţa de catedră a autorului, de ale cărei avantaje beneficiază şi volumul de faţă.
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Anselm Grün, L’onction des malades-tendresse et reconfort, Mediaspaul,
Paris, Collection „Les sacrements”, 2011, 63 p., ISBN 978-2-7122-1207-0
Anselm Grün este călugăr benedictin. S-a născut în Germania la 14 ianuarie 1945 în
localitatea Junkershausen din regiunea Franken; copilăria şi-a petrecut-o în München. În
perioada 1967-1971 face studii de filosofie si teologie la Roma. În 1974 îsi sustine teza de
doctorat în teologie.
La editura mănăstirii Munsterschwarzach, Vier-Turme-Verlag, i-au apărut peste 60
de titluri, multe fiind traduse în mai bine de 25 de limbi, dintre care s-au vândut peste un
milion de exemplare. Este unul dintre autorii spirituali cei mai citiţi în ultimii ani. Dintre
cărţile lui Anselm Grün traduse în franceză amintim: Exercices spirituels pour tous les
jours (12 avril 2002), Apprendre à faire silence (20 août 2001),Jésus un message de
vie (8 novembre 2002), Ce qui rend les hommes malades, ce qui les guérit... (20 août
2001), Se pardonner à soi-même (14 avril 2003) ,Chacun cherche son ange (1 octobre
2000), Petite méditation sur le mystère de l’amitié (7 janvier 2004), L’art de vivre en
harmonie (1 septembre 2004), Invitation à la sérénité du coeur (1 février 2002), Jésus,
la porte de la vie: L’Evangile de Jean (28 octobre 2004), iar în română: Despre suferinţă (Galaxia Gutemburg, 2010), Căi către libertate (Galaxia Gutemberg, 2008).
Lucrarea de faţă prezintă aspecte privitoare la viziunea Bisericii Catolice asupra
semnificaţiei ungerii bolnavilor, după momentul reprezentat de Conciliul II Vatican. Totodată, autorul insistă asupra ritualului şi invită la o reflecţie asupra bolii, văzută ca o
experienţă spirituală.
Boala şi suferinţa au reprezentat dintotdeauna experienţe care au ridicat întrebări
profunde referitoare la sensul vieţii. Prin boală omul îşi experimentează propria neputinţă,
afirmă autorul. Astfel, Biserica propune o taină special destinată pentru a-i mângâia şi a-i
întări pe cei suferinzi: Taina Ungerii bolnavilor – Taina Sfântului Maslu. Autorul benedictin insistă, de asemenea, asupra faptului că această Taină nu este rezervată momentelor
finale ale vieţii pământeşti, aşa cum lasă să se înţeleagă expresia extreme onction (extrema unctio). Această viziune globală a cărţii asupra Tainei Sfântului Maslu reprezintă, de
fapt, atitudinea creştină faţă de temele profunde ale vieţii şi morţii, ale sănătăţii şi bolii.
Taina Sfântului Maslu pune omul într-o relaţie vie, directă şi dinamică cu Dumnezeu.
Boala are, aşadar, darul de a deschide sufletul într-atât, încât Dumnezeu îl cucereşte şi-l
transfigurează.
Pr. Drd. Constantin Iacob
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Manualul de patrologie a lui Drobner poate să fie utilizat în mediul teologic ortodox
– de ce să nu o recunoaştem – cu mai puţine rezerve decât cele scrise de autori protestanţi,
pentru simplul fapt că, istoric şi doctrinar, suntem mai apropiaţi de tradiţia eclezială din
care face el parte. Trebuie însă acordată o atenţie sporită acelor părţi unde autorul tratează
vechile teme de discordie dintre Răsărit şi Apus, mai ales primatul şi Filioque.

