Recenzii

Volumul de faţă a apărut cu ocazia ridicării la rang de Arhiepiscopie a eparhiei Dunării de Jos şi a fost lansat la Galaţi la data de 28 septembrie 2009 în prezenţa Preafericitului Patriarh Daniel şi a unui mare număr de ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi.
Sunt prezentate mai multe articole, scrise în mai multe limbi, de mai mulţi istorici care
au avut preocupări legate de arealul Dunării de Jos. Un loc deosebit în acest volum îl are
momentul creştinării populaţiei care trăia în spaţiul de astăzi al Arhiepiscopiei Dunării de
Jos şi a Mitropoliei Tomisului. Prof. dr. Emilian Popescu scrie despre originea apostolică
a creştinismului românesc, despre prezenţa Sfântului Andrei în Dobrogea de astăzi, preluând şi analizând o serie de izvoare patristice. Ion T. Dragomir scrie despre descoperirea
excepţională a unui mormânt paleocreştin la Tighina-Barboşi, descoperire pusă în relaţie
cu creştinarea sudului Moldovei. Referindu-se la perioada secolelor IV-VI, prof. dr. Emilian Popescu scrie despre teritoriile nord-dunărene şi Dobrogea. Episcopul Râmnicului,
Gherasim, istoriseşte despre descoperirea sfintelor moaşte ale martirilor de la Niculiţel,
în vreme ce un tânăr istoric, diac. dr. Mihai Căţoi, este preocupat de o informaţie a lui
Macarius Magnes referitoare la Dunărea de Jos. Este interesant de remarcat şi articolul
domnului Dan Teodor privind continuitatea autohtonilor în regiunea de la Dunărea de Jos.
De o atenţie deosebită s-a bucurat în acest volum Mitropolia Proilaviei, prin contribuţia unor istorici precum: Mircea Păcurariu, D. Russo, Petre Năsturel, Ionel Cândea,
Veniamin Pocitan. Toţi aceşti istorici reuşesc să aducă la lumină mărturii preţioase privind
această pagină importantă a istoriei Bisericii, mai puţin cunoscută. Pr. Dr. Ionel Ene face
referire la Episcopia Gothiei şi relaţiile acesteia cu Dunărea de Jos. Articolul tratează despre creştinarea goţilor, despre episcopii Teofil şi Ulfila, precum şi despre traducerea Bibliei
lui Ulfila. Părintele Ene prezintă şi continuatorii în scaunul arhieresc al episcopiei Gothiei.
Mai departe, în volumul de faţă, dr. Alexandru Magearu este preocupat de organizarea bisericească din spaţiul de la gurile Dunării în perioada 971-1020. Dr. Ion Barnea analizează
o serie de monumente creştine şi implicaţii pe care acestea le presupun, în intervalul dintre
secolele VII-XIV. IPS Casian aduce la lumină o serie de informaţii legate de persoana
Sfântului Atanasie Patelarie şi peregrinarea sa la Dunărea de Jos. Făcând un salt în timp,
spre secolul al XIX-lea, profesorul Paul Păltânea are în acest volum inserate mai multe
articole care privesc viaţa Bisericii gălăţene şi vechile locaşuri de cult până la 1864 (Vechi
locaşuri de cult şi viaţa bisericească în sudul Moldovei până în anul 1864. Completări la
istoria Bisericii gălăţene. Noi completări la istoria Bisericii gălăţene). Volumul de faţă
reprezintă un eveniment editorial de mare valoare pentru eparhia Dunării de Jos, pentru
că adună în paginile sale articole cu valoare istorică, de la începuturile creştinismului pe
aceste meleaguri. De asemenea, şi istoricii care semnează aceste articole sunt profesori
sau cercetători care prezintă evenimentele şi momentele istoriei cu acribie şi înaltă ţinută
ştiinţifică. Evenimentul apariţiei acestei lucrări se înscrie în efortul Arhiepiscopiei Dunării
de Jos de a aduce la lumină noi pagini de istorie a Bisericii din sudul Moldovei şi pentru
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a dovedi ştiinţific existenţa creştinismului pe aceste meleaguri, încă din timpul Sfântului
Apostol Andrei, care este, de altfel, patronul spiritual al eparhiei dunărene.
Pr. Drd. Roşu Mihai

Prof. S.L. Epifanovici, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi teologia bizantină, traducere din limba rusă şi prefaţă de Pr. Marcel Corja, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2009, 223 p., ISBN 978-973-7812-57-5
S.L. Epifanovici, autorul lucrării de faţă, s-a născut în anul 1886 în Rusia ţaristă,
absolvind Academia Duhovnicească din Kiev, ajungând conferenţiar al catedrei de patrologie în 1911, iar în anul 1917 îşi susţine disertaţia pentru titlul de magistru în teologie
despre Sfântul Maxim Mărturisitorul. Acest volum face parte din voluminoasa disertaţie,
care, în marea ei parte, n-a ajuns să vadă lumina tiparului nici până astăzi.
Lucrarea de faţă urmăreşte o cercetare istorico-dogmatică a învăţăturii Sfântului Maxim. Această învăţătură, prin multilateralitatea şi totodată unitatea sa, a devenit o sinteză
perfectă a Tradiţiei Ortodoxe. Pentru a înţelege contextul în care Sfântul Maxim şi-a dezvoltat învăţătura este necesar să avem în minte, după cum prezintă şi autorul în paginile
de început, scrierile Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Evagrie, Dionisie Areopagitul, Sfântul
Chiril al Alexandriei, Sever al Antiohiei, Leonţiu al Bizanţului (p. 18-65). Concepţia Sfântului Maxim prezintă în sine unirea celor mai diverse tendinţe şi curente teologice şi filosofice. Înălţându-şi fruntea deasupra generaţiei sale, Sfântul Maxim a fost persoana care
exprima cel mai bine starea de spirit a epocii sale, fiind rodul copt al culturii bizantine, un
model proeminent al geniului său, reflectarea caracterului său intelectual. Idealul său este
idealul unui Bizanţ ascetic (p. 67). Trăsătura ce-l caracterizează ca pe un teolog bizantin
al epocii postjustiniene este poziţia sa strictă în legătură cu origenismul şi monofizitismul, ca factorii negativi în formarea concepţiilor sale. Epifanovici, acest pionier în studiul
Sfântului Maxim, ne prezintă şi marele neajuns al marelui părinte bizantin, anume faptul
că nu şi-a prezentat concepţiile sale într-o formă sistematică, astfel că putem vorbi despre
sistemul său numai în sensul armoniei interioare a concepţiilor sale. El nu înfăţişează
peisajul în întregime, prezentând de obicei doar fragmente ale concepţiilor sale, fapt ce
îngreuiază foarte mult înţelegerea sa. Sfântul Maxim ne este prezentat ca fiind în primul
rând un ascet-mistic (p. 70). Concepţia sa despre lume este o unire armonioasă a teologiei
şi a filosofiei, a credinţei şi a cunoştinţei, în plus nu este raţionalizată atât credinţa, cât
filosofia este cuprinsă de credinţă. În învăţătura sa, Sfântul Maxim abordează toate domeniile teologiei: ontologice, antropologice, hristologice, ascetico-mistice, eshatologice,
aducând câte ceva nou în fiecare. Menţionăm aici dezvoltarea învăţăturii sale despre logoi,
întrebuinţată în detalii referitoare la toate aspectele făpturii create. Însă elementul deosebit
ce-a fost dezvoltat de către Sfântul Maxim este învăţătura despre întrupările tainice ale lui
Hristos (p. 207). Această idee a întrupării nu a dobândit o astfel de dezvoltare amplă şi întrebuinţare multilaterală la niciunul dintre scriitorii bisericeşti, nici până, nici după el. Este
evident că Sfântul Maxim nu este doar teolog, ci şi filosof, însă sistemul său, chiar şi în
teoriile curat filosofice, de exemplu, învăţătura despre părtăşia făpturii la Dumnezeu, des-
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