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Sorin-Dan Damian, Martiriul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Ed. Herald, Bucureşti, 2010, 155 p., ISBN 978-973-111-161-2
Apărută la Editura Herald, cartea „Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel”, în ediţie bilingvă, sub traducerea lui Sorin-Dan Damian, foloseşte mai multe surse, majoritar latineşti, 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 continuare, se dezbat probleme legate de locaţia şi de data martiriului apostolilor.
Cel dintâi text latinesc inserat în carte aparţine Fericitului Ieronim (De Viris Illustribus – „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 personalităţi 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
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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.

