Simpozionul ştiinţific – „Părinţii Profesori Teodor Bodogae şi Milan Şesan,
promotori ai învăţământului teologic sibian”
În perioada 26-27 mai 2011 s-a desfăşurat la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
din Sibiu simpozionul cu tema „Părinţii Profesori Teodor Bodogae şi Milan Şesan, promotori ai
învăţământului teologic sibian”, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la naşterea părintelui
Teodor Bodogae şi a 30 de ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Milan Şesan. Organizat
de titularul disciplinei Istoria Bisericească Universală, Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, şi desfăşurat
cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi decanul
Facultăţii de Teologie, simpozionul a întrunit distinşi dascăli ai învăţământului teologic românesc
din Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Alba Iulia şi Oradea, precum şi de la Facultatea de Teologie
din Sarajevo. De asemenea, au fost prezenţi membrii familiei părintelui Şesan şi părinţii: Vasile
Pop, protopopul Sighetului Marmaţiei, şi Silviu Negruţiu din Târgu Mureş, ambii autori ai câte
unei lucrări de licenţă care ilustrează personalitatea celor doi profesori omagiaţi.
Componentei liturgice şi ştiinţifice a simpozionului i-a fost dedicată ziua de 27 mai.
După oficierea Sfintei Liturghii în Capela mitropolitană, sub protia Preasfinţitului Părinte Andrei
Făgărăşanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a urmat slujba parastasului, fiind prezenţi
ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, preoţi profesori sibieni, studenţi teologi şi membrii
familiei Şesan.
Lucrările propriu-zise ale simpozionului s-au desfăşurat în Aula „Mitropolitul Ioan
Meţianu”, acolo unde galeria de tablouri ale profesorilor şcolii de teologie sibiene, printre care se
numără şi cele ale celor omagiaţi cu acest prilej, stă mărturie asupra calităţii, exigenţei şi
profunzimii educaţiei teologice din această instituţie veche de 225 de ani.
După cuvântul de bun venit adresat participanţilor de părintele Nicolae Chifăr,
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Laurenţiu a evocat contribuţia adusă de cei doi profesori de teologie
la dezvoltarea învăţământului teologic românesc. „I-am pomenit pe cei doi mari profesori la
Sfânta Liturghie şi la slujba parastasului, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa, prezentându-i ca
persoane vii şi ca făcând parte din acest corp academic. Cei doi profesori au constituit
fundamentul pe care noi zidim astăzi şi putem zidi în continuare fără frică, pentru că avem
convingerea că acest edificiu are un sprijin puternic în solul teologiei ... dacă ne gândim la
contribuţia pe care ei au avut-o în istoria teologiei româneşti”.
Din partea familiei a vorbit fiul părintelui Şesan, profesorul universitar Dragoş Şesan de
la Bucureşti, care, printre altele, a evidenţiat faptul că părintele profesor „a valorificat foarte mult
originile sale cehe şi în teologie. A făcut parte dintre corespondenţii cei mai fideli ai revistei
„Glasul Ortodoxiei”, publicaţie a Mitropoliei Ortodoxe din Cehia. ÎPS Mitropolit Cristofor a
evocat cu câţiva ani în urmă personalitatea tatălui meu în Biserica „Sfinţii Chiril şi Metodie” din
Praga şi l-a pomenit la Sfânta Liturghie”, a ţinut să menţioneze profesorul Şesan.
Cuvinte elogioase au rostit în alocuţiunile lor părinţii profesori: Mircea Păcurariu,
membru corespondent al Academiei Române, Constantin Voicu, rectorul de atunci al Institutului
Teologic din Sibiu, şi Ioan Ică jr, evidenţiind diferite aspecte care conturează personalitatea
teologică a celor doi mari profesori comemoraţi. Şirul evocărilor a fost încheiat de preoţii Vasile
Pop din Sighetul Marmaţiei şi Silviu Negruţiu din Târgu Mureş, care, bucurându-se de o
colaborare deosebită la întocmirea lucrărilor lor de licenţă – extinse biobibliografii ale părinţiilor
M. Şesan şi T. Bodogae –, au putut întregi, prin alocuţiunile lor, chipul desăvârşit al celor doi
cărturari istorici sibieni.
Seria comunicărilor ştiinţifice a fost deschisă de profesorul Darko Djogo de la Facultatea
de Teologie din Sarajevo, care a susţinut un foarte valoros referat despre „Istorie ca identitate:
Contribuţie la conştiinţa ortodoxă a istoricităţii”. Prezenţa domniei sale la Sibiu, alături de cea a
părintelui profesor Boris Brajovici, decanul Facultăţii de Teologie din Sarajevo, a fost prilejuită
de semnarea unui protocol de colaborare cu Facultatea de Teologie din Sibiu, act care s-a săvârşit
tot în cadrul simpozionului.

Personalitatea teologico-istorică a părintelui Milan Şesan a fost evidenţiată în referatele
susţinute de: Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb – Cluj-Napoca (Literatura teologică în preocupările
Părintelui Profesor Milan Şesan), Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr – Sibiu (Contribuţia Părintelui
Profesor Milan Şesan la promovarea valorilor Ortodoxiei – Sinodalitatea) şi Pr. Lect. Dr.
Ovidiu Panaite – Alba Iulia (Părintele Milan Şesan şi teologia integratoare: responsabilizări
pentru şcoala teologică istorică românească).
La rândul său, părintele Teodor Bodogae a fost elogiat ca istoric şi traducător patristic în
comunicările susţinute de: Arhid. Prof. Dr. Ioan Caraza – Bucureşti (Actualitatea ecumenică a
filocaliei capadociene din operele lui Origen în spiritualitatea patristică a Pr. Prof. Teodor
Bodogae) şi Diac. Conf. Dr. Pavel Cherescu – Oradea (Contribuţia Părintelui Profesor Teodor
Bodogae la studiul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române).
Simpozionul încheiat într-o atmosferă de sărbătoare şi frăţietate creştină a fost un
eveniment academic-ştiinţific menit să elogieze personalitatea de excepţie a părinţilor profesori
Teodor Bodogae şi Milan Şesan şi contribuţia lor deosebită la promovarea învăţământului
teologic românesc.
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

