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Drd. Elisabeta Milea

Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul (Studia Theologica 1), ediţie îngrijită şi traducere în limba română a textelor autorilor străini de Pr. Picu Ocoleanu, Argumentum de Pr. Picu Ocoleanu, Principium de ÎPS Dr. Irineu Popa, Addenda de K. Ch. Felmy, Editura Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2009, 235 p., ISBN 978-973-1794-29-7
Prezenta ediţie adună contribuţiile ştiinţifice susţinute în cadrul simpozionului cu
acelaşi nume, organizat în 16-19 octombrie 2008, la Craiova, în cadrul Facultăţii de Teologie, din iniţiativa ÎPS Dr. Irineu Popa. Studiile reunite în acest volum au fost structurate
în patru mari secţiuni, în funcţie de problematica pe care ele o abordează: cea dintâi are
ca obiect hristologia Sfântului Maxim şi cuprinde studii semnate de ÎPS Dr. Irineu Popa
şi Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan; cea de-a doua se referă la Mistagogia Sfântului
Maxim (conţinând prelegeri semnate de Pr. Prof. Dr. h.c. Karl Christian Felmy, Pr. Conf.
Dr. Gheorghe Zamfir şi Ierom. Asist. Dr. Vasile Bârzu); cea de-a treia are ca temă Etica
şi Spiritualitatea specifice Sfântului Maxim (contribuţiile Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu şi
ale Diac. Lect. Dr. Gavril Trifa); în fine, cea de-a patra secţiune ia în discuţie, în cele trei
studii (semnate de Prof. Dr. Nikolaos Loudovikos, Pr. Prof. Dr. Ion Popescu şi Lect. Dr.
Ana Ocoleanu), viziunea filosofică a autorului Răspunsurilor către Talasie. Acest volum
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sfinţită amestecată cu sare (p. 30). La 22 februarie este cinstit Sfântul Telesfor, cel care a
rânduit săvârşirea Sfintei Liturghii în noaptea Naşterii Domnului (p. 33). Sfântul Fabian,
prăznuit la 5 august, este cel care a adunat faptele martirilor, punând bazele arhivelor bisericeşti (p. 38). Cinstit la 3 august, Sfântul Ştefan I pune rânduială în uzitarea veşmintelor
bisericeşti (p. 42). Urmează Sixt II, prăznuit la 10 august, şi Sfântul Marcelin, care a trăit
pe vremea lui Diocleţian şi care, biruit fiind de regretul închinării la idoli, a luat moarte
mucenicească (p. 50), urmaş al lui devenind Sfântul Marcel I. Sfântului Silvestru I, cinstit
la 2 ianuarie, i se atribuie tradiţia (probabil neadevărată) creştinării Sfântului Constantin
cel Mare (p. 62). Sfântul Liberiu, prănuit la 24 septembrie, este ierarhul condamnat la
exil de către Constanţiu pentru neaderarea la arianism (p. 71). Cei doi ierarhi prezentaţi
în continuare, Celestin I (25 mai) şi Leon I cel Mare (18 februarie), au fost aprigi apărători ai credinţei, condamnând pelagianismul, respectiv monofizismul. Rol istoric a avut şi
Sfântul Agapet I, cu zi de pomenire la 17 aprilie (p. 90). Cunoscut în cultul ortodox sub
numele de „Dialogul”, Sfântul Grigorie I cel Mare (12 martie) revoluţionează domeniul
liturgic apusean prin introducerea unei „anaforale” în cadrul Sfintei Liturghii apusene (p.
97). În continuare, sunt prezentaţi doi ierarhi vrednici de pomenire prin lupta împotriva
monotelismului: Sfântul Teodor I (18 mai) şi Sfântul Martin I Mărturisitorul (14 aprilie).
Scrierea de faţă îşi încheie periplul hagiografic cu Sfântul Agaton (20 februarie) şi Sfântul
Sisinie (12 decembrie).
Traducătorii textului latin surprind în prefaţa cărţii nivelul de „clasicitate” al limbii,
remarcând numeroase „anomalii” fonetice, morfologice şi de sintaxă, dar care rămân în
umbră datorită scopului nobil urmărit de aceşti filologi clasici.
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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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