Notiţe bibliografice
îşi propune să dea un impuls studiilor dedicate teologiei şi filosofiei acestui mare Părinte
bisericesc, neridicând pretenţia de tratare exhaustivă a gândirii sale.
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama (Studia Theologica 2), ediţie îngrijită de Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu şi Pr. Asist. Dr. Nicolae
Răzvan Stan, Argumentum de Pr. Picu Ocoleanu, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, 414 p., ISBN 987-973-1794-41-9
Acest volum adună contribuţiile ştiinţifice susţinute în cadrul ediţiei a doua a simpozionului din perioada 11-14 noiembrie de la Mănăstirea Tismana, organizat de Facultatea
de Teologie din Craiova, dedicat cugetării teologice şi gândirii Sf. Grigorie Palama. Studiile reunite în această ediţie au reliefat aspecte dogmatice (ÎPS Dr. Irineu Popa, Protos.
Lect. Ignatie Trif, Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi, Conf. Dr. Cristinel Ioja, Asist. Drd.
Corneliu-Dragoş Bălan), mistice (Pr. Prof. Dr. Ion Popescu, Pr. Prof. Dr. Nicu Dumitraşcu,
Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă, Drd. Stelian Gomboş), omiletice (Pr. Conf. Dr. Constantin
Băjău, Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae) filosofice (Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea, Pr. Conf. Dr.
Picu Ocoleanu, Dr. Adrian Boldişor), ale operei marelui isihast, precum şi contextul istoric
al vieţii şi activităţii Sfântului (Pr. Lect. Dr. Ion Rizea). Acest volum îşi propune să fie un
punct de focalizare, de la care să se meargă mai departe în cercetarea teologică românească
a operei Sf. Grigorie Palama.
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Claudio Moreschini, Istoria Filosofiei Patristice, traducere de Alexandra
Cheşcu, Mihai-Silviu Chirilă şi Doina Cernica, Editura Polirom, Iaşi, 2009,
735 p., ISBN 978-973-46-1285-7
Dorim să semnalăm prezenţa unei deosebite ediţii a profesorului Claudio Moreschini,
ce cuprinde gândirea filosofică patristică a primelor şapte secole, împărţită în nouă capitole
ce tratează teme cum ar fi: convergenţe şi divergenţe între creştinismul primar şi filosofia
păgână, gnosticismul, apologetica (p. 11-94); şcoala din Alexandria cu iluştrii ei reprezentanţi: Panten, Clement, Origen etc. (p. 95-174); epoca lui Constantin cu marii părinţi
ai acestui secol de aur, dar şi scriitorii arieni (p. 499-616); Eclectismul gândirii creştine
latine în secolele IV şi V: Ilarie de Poitiers, Ieronim; platonismul occidental reprezentat de
Ambrozie, Augustin, Boethius (p. 377-498), dar şi cel grecesc; Cultura filosofică a creştinismului grec din secolele al IV-lea şi al V-lea: Atanasie, Chiril al Alexandriei, Şcoala din
Gaza, Teodoret din Cyr (p. 617-678); filosofia creştină în secolele al VI-lea şi al VII-lea
greceşti: Pseudo-Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul (p. 679-728). Raportul dintre creştinism şi filozofie a fost văzut ca un aspect al interacţiunii mai ample dintre creştinism şi cultura greco-romană. Asumarea unor termeni filosofici de către creştinism nu
înseamnă o acceptare nelimitată a conţinutului lor. Creştinismul reia categoriile mentale şi
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A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, traducere şi note de Ionuţ-Alexandru 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, traducere din limba germană şi prefaţă Mihai D. Grigore, Editura Nemira Publising 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 asupra 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 antimonahală, 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
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mijloacele expresive proprii filosofiei doar în măsura în care pot să contribuie la prezentarea, clasificarea şi păstrarea Evangheliei.
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

