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Notiţe bibliografice

mijloacele expresive proprii filosofiei doar în măsura în care pot să contribuie la prezenta-
rea, clasificarea şi păstrarea Evangheliei. 

Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, traducere şi note de Ionuţ-Ale-
xandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurenţiu Nazâru, studiu 
introductiv de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Editura Polirom, Iaşi, 2010, 799 p., 
ISBN 978-973-46-0791-4

Această lucrare a emeritului bizantinolog A.A. Vasiliev, apărută în ediţie princeps 
în limba rusă (1921-1925), apoi în lb. engleză în două ediţii (1928-1929; 1952), în lb. 
franceză (1932), spaniolă (1948) şi turcă (1943), rămâne una dintre cele mai importante 
şi cuprinzătoare lucrări dedicate istoriei Bizanţului. Aceasta urmăreşte, în desfăşurarea 
ei, o istorie ce se întinde de la Constantin cel Mare, Justinian cel Mare ajungând până la 
cucerirea Constantinopolului de către sultanul otoman Mohamed al II-lea. Autorul adoptă 
o abordare complexă, prezentând şi comentând nu doar evenimentele politice şi militare, 
ci şi toate relaţiile comerciale, viaţa religioasă şi toate realizările culturale. Impresionează 
şi vasta bibliografie din cuprinsul acestei lucrări, şi care, după spusele autorului, nu este 
atât completă, cât ne prezintă mai mult cele mai importante şi recente publicaţii. Dincolo 
de bogăţia informaţiei şi acurateţea analizei, ne impresionează această mare civilizaţie, cu 
toate cuceririle ei în materie de învăţământ, ştiinţă, literatură şi artă.

Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Hans Georg Beck, Erotikon Bizantin Ortodoxie-literatură-societate, tra-
ducere din limba germană şi prefaţă Mihai D. Grigore, Editura Nemira Pu-
blising House, Bucureşti, 2011, 192 p., ISBN 978-606-579-255-5

Lucrarea de faţă despre eros în societatea şi cultura Bizanţului este urmarea unei 
comunicări în chip colocvial în faţa Academiei de Ştiinţe Bavareze. Aşa se explică stilul 
altfel decât cel normal, ştiinţific, cu note de subsol şi trimiteri bibliografice adăugate mai 
târziu. Oricum, traducerea prezintă importanţă pentru că ne oferă concepţia apuseană asu-
pra Bizanţului sau Ortodoxiei, cu elementul feminin care este analizat în evoluţia lui de 
la „prostituată la sfântă”, Beck ferindu-se de „clişeul asocierii placative şi precipitate a 
femeii direct cu sexul”, remarcă fin traducătorul...

Autorul, din nefericire, fără o analiză minuţioasă, se lasă purtat de tenta antimonaha-
lă, tratând pe Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur în mod unilateral, afirmând printre 
altele că „Ortodoxia – în comparaţie cu alte Biserici, inclusiv Catolicismul – ar fi mult mai 
duşmănoasă faţă de misterul sexual şi faţă de trup”, ceea ce este fals.

„Erotikonul Bizantin” aduce o contribuţie la istoria culturii bizantine, prezentând 
rezistenţa culturii păgâne în tradiţia creştină a Bizanţului, fapt pentru care recomandăm 
acest material spre lecturare.

Pr. Drd. Vasiu Sorin


