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Notiţe bibliografice

Sorin-Dan Damian, Martiriul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Ed. He-
rald, Bucureşti, 2010, 155 p., ISBN 978-973-111-161-2

Apărută la Editura Herald, cartea „Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel”, în edi-
ţie bilingvă, sub traducerea lui Sorin-Dan Damian, foloseşte mai multe surse, majoritar la-
tineşti, aducând numeroase argumente istorice, arheologice şi lingvistice, relative la viaţa 
şi pătimirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Lucrarea se structurează pe cinci secţiuni, introducerea fiind semnată de A.S. Barnes. 
Scriitorul de origine engleză surprinde lacuna începuturilor din literatura creştină şi astfel, 
puţinele mărturii scripturistice, şi nu numai, referitoare la cei doi apostoli (p. 7). În conti-
nuare, se dezbat probleme legate de locaţia şi de data martiriului apostolilor.

Cel dintâi text latinesc inserat în carte aparţine Fericitului Ieronim (De Viris Illustri-
bus – „Despre bărbaţii iluştri”), autorul prezentând biografiile celor doi apostoli.

Al doilea text, aparţinând colecţiei „Acta Apostolorum” prezintă martiriul Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel (p. 69). Este remarcabilă întâlnirea dintre cei doi apostoli, fiecare 
povestind încercările prin care trecuse (Pavel, necazurile abătute asupra corabiei, Petru, 
ispitele din partea lui Simon Magul).

Ultimele două capitole ale lucrării sunt închinate pătimirii Sfinţilor Apostoli şi surprind 
cuvântările, faptele minunate ale acestora, dar şi chinurile sufleteşti ale prigonitorilor (p. 119).

Scrierea de faţă se încheie cu o anexă, prin care traducătorul prezintă diferite păreri 
arheologice referitoare la inscripţiile funerare, precum şi la plasarea diferitelor locaţii ale 
Romei.

Drd. Elisabeta Milea

Aurel Lupu, Sorin-Dan Damian, Vieţile episcopilor Romei socotiţi sfinţi în 
Biserica Ortodoxă, Ed. Herald, Bucureşti, 2009, 140 p., ISBN 978-973-111-120-9

Lucrarea de faţă rezumă sub forma unor medalioane biografice optsprezece persona-
lităţi ale Bisericii apusene, acceptate ca sfinţi şi de cea Răsăriteană.

Izvoarele acestei cărţi, tradusă în limba română de Aurel Lupu, profesor universitar 
la Catedra de limbi clasice, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în colaborare 
cu discipolul său, Sorin-Dan Damian, sunt ediţiile realizate de Louise Duchesne, preot 
romano-catolic, şi de Gian Domenico Mansi, arhiepiscop romano-catolic.

Cel dintâi prezentat este Sfântul Clement Romanul, prăznuit la 24 noiembrie, despre 
care se ştie că a fost învăţat credinţa de marii Apostoli Petru şi Pavel (p. 26). Urmează 
Sfântul Alexandru I, prăznuit la 16 martie, căruia i se atribuie stropirea caselor cu apă 


