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GENUL LITERAR TEOLOGIC, 

ISTORIA REDACT|RII, CUPRINSUL 

{I SURSELE CAZANIEI LUI VARLAAM

Arhim. dr. {tefan GU{|

a. Genul literar teologic al cazaniei la români

Cea mai important\ contribu]ie pe plan c\rtur\resc a Mitro-

politului Varlaam al Moldovei o constituie tip\rirea Cazaniei sale,

la Ia[i, în 1643.

Folosirea acestui gen literar teologic nu era ceva inedit în spa-

]iul românesc. De exemplu, unul dintre principalele mijloace de

atragere a românilor ortodoc[i la calvinism sau luteranism în Ardeal

era folosirea tip\riturilor în limba român\, un rol important, pe

lâng\ c\r]ile de ritual [i de rug\ciune, avându-l cele de zidire su-

fleteasc\ [i de înv\]\tur\, a[a-numitele Cazanii. Fiind tip\rite pe

în]elesul tuturor, ele aveau o circula]ie mare; dar, în acela[i timp,

în ele calvinii puteau s\ strecoare [i anumite idei gre[ite, str\ine

de duhul [i înv\]\tura ortodox\1.

A[a a fost cazul [i cu prima Cazanie tip\rit\ în limba român\,

cea intitulat\ Tâlcul Evangheliilor [i publicat\ la Bra[ov, în 1564,

cu osârdia diaconului Coresi.

În 1581, tot la Bra[ov, a ap\rut o a doua Cazanie: Evanghelia

cu înv\]\tur\. De[i, în general, con]inutul ei era în concordan]\

cu înv\]\tura ortodox\, la finalul acesteia au fost tip\rite cele zece

porunci, la fel ca în Catehismul luteran de la Sibiu (1544), adic\

lipsind porunca a doua, iar dintre predicile la s\rb\tori lipsea pre-

dica la prima Duminic\ a Postului Mare („Duminica Ortodoxiei”).

1 Ion D. Popa, Valoarea omiletic\ a Cazaniei lui Varlaam, în „Biserica Orto-

dox\ Român\”, anul LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 551.
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Secolul al XVI-lea va consemna extinderea propagandei catolice

[i protestante [i în celelalte dou\ provincii române[ti: }ara Româneasc\

[i Moldova. Beneficiind de sprijin chiar din partea unor domnitori –

catolicii au ca sus]in\tori pe Petru {chiopu, în Moldova, [i pe Petru

Cercel, în }ara Româneasc\; protestan]ii, pe Despot Vod\ [i Iancu

Sas –, genul literar al cazaniei p\trunde [i se extinde în via]a reli-

gioas\ din aceste dou\ ]\ri. Trebuie reamintit\ publicarea, în 1642,

a unei noi Cazanii, finalizat\ de Ilie Iorest (aceasta era îns\ doar re-

editarea Cazaniei din 1581, din care lipseau predicile la s\rb\to-

rile sfin]ilor). Mai demn\ de re]inut este tip\rirea, în acela[i an, a

Evangheliei înv\]\toare sau Cazania de la Govora, tradus\ din

limba slavon\ de ieromonahul Silvestru (retip\rit\, în 1644, cu com-

plet\ri, la M\n\stirea Dealu)2.

Aceast\ puternic\ ac]iune prozelitist\, mai ales cea de factur\

calvin\, nu a r\mas f\r\ r\spuns. Pe de o parte, autorit\]ile biseri-

ce[ti ortodoxe au reac]ionat prin convocarea unui Sinod ortodox

la Ia[i (1642), necesar mai ales pentru aprobarea unei M\rturisiri

de credin]\ ortodox\ care s\ combat\ M\rturisirea oriental\ a cre-

din]ei ortodoxe (Geneva, 1629) care, pus\ pe seama Patriarhului Chiril

Lucaris, era puternic influen]at\ de înv\]\tura calvin\; pe de alt\ parte,

al]i preo]i [i ierarhi ortodoc[i lumina]i au încercat s\ predice înv\-

]\tura autentic ortodox\ chiar prin mijlocirea tip\ririi c\r]ilor ce ]in

de genul literar-teologic al Cazaniei. În aceea[i situa]ie se afl\ [i

Cazania Mitropolitului Varlaam.

b. Cazania lui Varlaam — istoria redact\rii [i cuprinsul

În dorin]a sa de a oferi preo]ilor un veritabil ghid în activitatea

lor pastoral\ [i credincio[ilor un mijloc de cunoa[tere a credin]ei

ortodoxe adev\rate, Mitropolitul Varlaam s-a gândit la publicarea

unei Cazanii. Acest lucru este demonstrat de faptul c\, în anul 1637,

el i-a trimis ]arului Mihail Feodorovici al Rusiei o scrisoare prin

care îl în[tiin]a c\ are „gata [i scris\” cartea Sfântului Calist (adic\

o Cazanie) dar, neavând mijloacele necesare, îi cerea acestuia ajutor

2 Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Române, vol. 2, p. 197.
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în vederea tip\ririi. Tot în acela[i timp, mitropolitul îl va fi sf\tuit

pe domnitorul Vasile Lupu s\ cear\ o tiparni]\ de la Mitropolitul

Petru Movil\ al Kievului; dac\ ]arul nu a oferit ajutorul cerut, cel

de-al doilea a r\spuns pozitiv cererii3 [i a trimis tipografia, care va

fi instalat\ la M\n\stirea „Trei Ierarhi” din Ia[i.

Nu întâmpl\tor, prima carte tip\rit\ aici a fost chiar o Cazanie.

Titlul s\u complet este: Carte româneasc\ de înv\]\tur\ dumene-

cele preste an [i la praznice împ\r\te[ti [i la sv\n]i mari. A fost

publicat\ „cu dzisa [i cu toat\ cheltuiala lui Vasiliie, Voivodul [i

Domnul }\r\i Moldovei”, iar traduc\torul [i editorul c\r]ii era însu[i

Mitropolitul Varlaam: „diîn multe scripturi t\lm\cit\ diîn limba slo-

veniasc\ pre limba romeniasc\ de Varlaam, Mitropolitul de }ara

Moldovei”. Tot în titlu se mai d\deau date despre locul [i timpul

apari]iei: „În tipariul domnesc, în M\n\stirea a Trei Svetiteli, în Ia[i,

de la Hristos 1643”.

Cazania lui Varlaam este o lucrare masiv\, de 506 file, ilustrat\

cu numeroase gravuri în lemn – scene biblice, chipuri de sfin]i,

frontispicii, viniete, ini]iale înflorate etc. – executate de me[terul

gravor Ilia, care a ilustrat [i unele dintre c\r]ile tip\rite la Kiev [i

Lvov. Profesorul Mircea P\curariu crede c\ acest gravor nu a lu-

crat singur, ci a fost ajutat [i de unii c\lug\ri moldoveni, poate de

la m\n\stirile de la Neam], Putna sau Dragomirna, unde exista o

bogat\ tradi]ie miniaturistic\. În orice caz, „toate aceste podoabe

grafice [i iconografice, cu mai multe caractere de litere, fac din

Cazanie una dintre cele mai artistice opere tip\rite din vechea cul-

tur\ româneasc\”4.

Cartea de înv\]\tur\ a Mitropolitului Varlaam debuta cu un scurt

„Cuvânt împreun\ c\tr\ toat\ semen]iia rom\neasc\” adresat de dom-

nitorul Vasile Lupu c\tre „toat\ semen]iila rom\neasc\ pretutinderea

3 Vezi Constantin Nonea, Leg\turile Mitropolitului Varlaam cu Bisericile Orto-

doxe din Chiev [i Moscova, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul XXXIII (1957),

nr. 10-12, pp. 815-816. Studiul se bazeaz\ pe lucr\ri mai vechi: P.P. Panaitescu,

L’influence de l’œuvre de archevêque de Kiev dans les Principautés roumaines,

Paris, 1926, Idem, Petru Movil\ [i românii, în „Biserica Ortodox\ Român\”, anul

LX (1942), nr. 9-10, pp. 403-420; Silviu Dragomir, Contribu]ii privitoare la rela-

]iile Bisericii române[ti cu Rusia, în veacul XVII, Bucure[ti, 1912, p. 83 [.u.
4 M. P\curariu, op. cit., p. 19.
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ca s\ afl\ pravoslavnici într-aceast\ limb\”5. Ideea principal\ era aceea

c\ scrierea era „dar limbii rom\ne[ti”, fiind marcat\ de ideea de

unitate na]ional\ a tuturor românilor.

„Smeritul arhiepiscop Varlaam [i Mitropolitul de la }ara Moldovei”

scria apoi un „Cuvânt c\tr\ cetitoriu”, în care erau subliniate moti-

vele public\rii acestei Cazanii: mai întâi, „limba rom\neasc\ n-are

carte pre limba sa”, apoi „lipsa dasc\lilor [i a înv\]\turii”. În par-

tea final\ se preciza c\ „tipariul, cu toate me[te[ugurile câte trebuie”

sunt din partea lui Petru Movil\, iar cheltuielile au fost suportate

de Vasile Lupu. {i mai important\ este aici precizarea misiunii di-

vine de care se sim]ea mânat Mitropolitul în activitatea sa cultu-

ral\: „Pentru aceea, de nevoe mi-au fost, ca un datornic ce sunt

lui Dumnezeu cu talantul ce mi-au dat, s\-mi poci pl\ti datoriia,

m\car de cât, pân\ ce m\ duc în casa cea de lut a mo[ilor miei”.

Cazania cuprindea 75 de predici, împ\r]ite în dou\ mari p\r]i:

partea întâi cuprinde 54 de cazanii la Duminici (13 ale Triodului,

9 ale Penticostarului, 32 ale Octoihului), în timp ce partea a doua

cuprinde 21 de cazanii la s\rb\torile împ\r\te[ti [i ale sfin]ilor.

Specific pentru cazaniile duminicale este împ\r]irea în patru p\r]i

distincte – cuvântul introductiv la Evanghelie, pericopa evanghelic\

a zilei, înv\]\tura întâi [i înv\]\tura a doua. Men]ion\m c\ aceast\

împ\r]ire nu se întâlne[te la cazaniile s\rb\torilor [i ale sfin]ilor.

Privit\ în detaliu, Cazania ofer\ în prima ei parte, pe foile nu-

merotate de la 1 la 384, 13 predici pentru perioada Triodului – adic\

pentru cele 10 duminici din aceast\ perioad\ liturgic\, plus trei

cazanii la Sâmb\ta lui Laz\r, Vinerea [i Sâmb\ta Mare –, urmate

de cele 10 ale Penticostarului – adic\ 9 cazanii la cele opt duminici

din acest timp [i la Joia În\l]\rii – [i apoi ale celor 32 de duminici

de dup\ Rusalii. La sfâr[itul acestei prime p\r]i se g\sesc zece ver-

suri în care Varlaam Îl pream\re[te pe Dumnezeu [i Îl roag\ s\

sfâr[easc\ cu bine lucrul început. Ultimele patru versuri „exprim\

un frumos [i puternic sentiment religios, fiind sufletul lui Varlaam

5 „Dintru cât s-au îndurat Dumnaz\u diintru mila sa de ne-au d\ruit, d\ruim [i

noi acest dar limbii rom\ne[ti, carte pre limba rom\neasc\, înt\iu de laud\ lui

Dumnez\u, dup\ aceea de înv\]\tur\ [i de folos sufletelor pravoslavnici. S\ (dac\)

iaste [i de pu]in pre], iar\ voi s\ o priimi]i nu ca un lucru p\mântesc, ce ca un odor

ceresc, [i priîns\ cetind pre noi pomeni]i [i întru ruga voastr\ pre noi nu uitare]i

[i hi]i s\n\to[i.”
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str\b\tut de dorin]a hot\rât\ de a-L m\rturisi pe Dumnezeu «cu

condeiul»”6:

„Priime[te, Doamne, ca de la un p\c\tos

s\ slujesc }ie în acest\ lume pân-voi hi s\n\tos.

S\ hie depururia cinstit [i l\udat numele T\u

iar\ eu de la inim\ Te m\rturisesc cu condeiul mieu”.

Partea a doua începe cu numerota]ie nou\ a paginilor, de la 1

la 116, [i cuprinde Cazanii la „Praznicele lunilor preste an împ\râ-

te[ti [i a sven]i mari”. Acestea sunt 21, nu 22, cum se arat\ în „scara”

de la sfâr[itul c\r]ii, c\ci cazania de la sfin]ii Trei Ierarhi, fiind

asemenea cu cea din Duminica a 16-a dup\ Rusalii, nu „s-a mai ti-

p\rit [i pentru aceast\ s\rb\toare”. Acest nou [ir de cazanii începe

cu: „Înv\]\tur\ de viia]a pre Cuviosul P\rintele nostru Simeon St\lp-

nic”, pr\znuit cum se [tie, la 1 septembrie, [i se termin\ cu: „Înv\-

]\turî pentru t\iare cinstitului cap al lui Ioan Prediteci” (29 august).

În aceast\ parte se g\sesc [i unele cazanii mai pu]in obi[nuite în

c\r]i de acest fel, precum: cea de pe 14 octombrie (Sfânta Paras-

cheva), cea de pe 17 februarie (M\ceniia lui Sviiatii Teodor Tiron),

cea de pe 2 iunie („M\ciniia sv\ntului m\cenic Ioan Novii”) [i cea de

pe 24 iunie („N\scutul marelui proroc Botez\toriul Ioan Prediteci”).

{i la sfâr[itul acestei p\r]i, Varlaam a a[ternut opt versuri ro-

mâne[ti pe care le încheie a[a:

„L\udat s\ hie a lui Dumnez\u putere

care dup\ început au dat [i s\vâr[ire”.

c. Izvoarele Cazaniei lui Varlaam

Care este contribu]ia personal\ a Mitropolitului Varlaam al Mol-

dovei la publicarea Cazaniei sale din 1643? La aceast\ întrebare

au încercat s\ r\spund\ mai mul]i cercet\tori, a c\ror misiune prin-

cipal\ a fost de a g\si sursele ei, ceea ce oferea, prin confruntare,

r\spunsul la întrebarea lansat\ mai sus.

Astfel, chiar marele savant Nicolae Iorga7 f\cea presupunerea c\

„ar fi o culegere din mai mul]i autori”, [i nu f\cut\ dup\ un singur

6 Ioan Lupa[, „Mitropolitul Varlaam al Moldovei, 1632-1653”, în Studii, con-

ferin]e [i comunic\ri istorice, II, Cluj, 1940, p. 268.
7 N. Iorga, Istoria literaturii române[ti, vol. 1, Bucure[ti, 1925, p. 253.
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original; Petru V. Hane[8 credea c\ tip\riturile lui Coresi i-au servit

ca baz\ lui Varlaam, opinie infirmat\, prin analiz\ textual\, de

Grigorie Scorpan9, care propunea alte surse: Cazania lui Calist,

fie cea tip\rit\ la Crilos, fie cea de la Wilna. Amintind c\ un alt cer-

cet\tor, {tefan Ciobanu, sus]inuse c\ a fost tradus\ din limba ucrai-

nean\ (de unde asem\narea unor cazanii cu factura predicilor ucrai-

nene din prima jum\tate a secolului al XVII-lea), în sprijinul opiniei

Cazaniei lui Calist ca surs\ a Cazaniei lui Varlaam st\tea [i scrisoa-

rea trimis\ de Mitropolitul Moldovei ]arului Rusiei, în 1637, în care

îi cerea acestuia ajutor pentru tip\rirea „C\r]ii Sfântului Calist” pe

care o avea „gata [i scris\”.

Printr-o serie de studii bine documentate, problema izvoarelor

Cazaniei lui Varlaam a fost rezolvat\ pertinent de prof. Pandele Ol-

teanu10. Folosind metoda comparatist\ a textelor, acesta a demonstrat

c\ principala surs\ de inspira]ie a Cazaniei lui Varlaam o reprezint\

Comoara lui Damaschin Studitul, un volum de cuvânt\ri ap\rut în

prima edi]ie la Vene]ia, în 158811. Plecând de la studierea originalului

grec [i a versiunii slavone a Cuvânt\rilor lui Varlaam „Despre în-

mormântarea lui Hristos”, „Coborârea în iad” [i „Tânguirea Maicii

Domnului”, cercet\torul a extins aria de analiz\ [i a ar\tat c\ în

Cazania lui Varlaam sunt traduse – integral sau par]ial – peste

200 de pagini dup\ cuvânt\rile lui Damaschin Studitul12. Este vorba

de unele cuvânt\ri la duminicile din Postul Mare, precum Duminica

Crucii, la Sâmb\ta lui Laz\r, la Florii, la înmormântarea lui Iisus

Hristos, la Duminica Mironosi]elor [i altele. Mai îndeaproape [i integral

au fost traduse cuvânt\rile la Duminica tuturor Sfin]ilor, la Na[terea

8 P.V. Hane[, Vechile noastre Cazanii: Coresi, Varlaam, M\n\stirea Dealu, în

Prietenii istoriei literare, vol. I, Bucure[ti, 1931, p. 153.
9 G. Scorpan, Istoria literaturii române[ti vechi, vol. 1, Bucure[ti, 1947, pp. 18-51.
10 Pandele Olteanu, Izvoare originale [i modele bizantino-slave în operele mi-

tropolitului Varlaam, în „Biserica Ortodox\ Român\”, anul LXXXVIII (1970), nr. 1-2,

pp. 113-150; Idem, Izvoare [i versiuni bizantine slave ale omiliei lui Varlaam la

înmormântarea lui Hristos, în Studii de slavistic\, vol II, Bucure[ti, 1971, pp. 57-89;

Idem, Unul din izvoarele neogrece[ti ale Cazaniei mitropolitului Varlaam (1643):

«Comoara» lui Damaschin Studitul, în „Romanoslavica”, anul XVIII (1972),

pp. 163-185; Idem, Damaschin Studitul [i mitropolitul Varlaam al Moldovei, în

„Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul LII (1976), nr. 3-4, pp. 211-244.
11 Idem, Izvoare originale [i modele bizantino-slave…, p. 136.
12 Ibidem, p. 140. Pe baza acestor cercet\tori, autorul consider\ c\ Mitropolitul

Varlaam poate fi considerat doar traduc\tor, nu [i autor al Cazaniei din 1643.



158 Teologie [i Via]\

Domnului, la Buna Vestire, la Intrarea în Biseric\ [i Adormirea Maicii

Domnului, la Întâmpinarea Domnului [i la Schimbarea la fa]\ a Mân-

tuitorului. Dintre cuvânt\rile la sfin]i din Cazania lui Varlaam, sunt

traduse dup\ Damaschin Studitul urm\toarele: Via]a Sfântului Si-

meon Stâlpnicul, a Sfântului Mucenic Dimitrie, a Sfântului Nicolae,

a Sfântului Teodor Tiron [i altele13. În sprijinul afirma]iilor sale,

prof. Pandele Olteanu mai arat\ [i c\ unele legende [i fapte apo-

crife din Comoara lui Damaschin Studitul se reg\sesc preluate [i

în Cazania lui Varlaam (vezi cuvânt\rile la Adormirea Maicii Dom-

nului, la Sâmb\ta lui Laz\r, la Sfântul Nicolae, la Sfântul Dumitru [.a.).

Un alt cercet\tor, profesorul Atanasie Popa, a ar\tat îns\, con-

cludent, c\ lucrarea greceasc\ a lui Damaschin Studitul nu este

singurul izvor al Cazaniei lui Varlaam (chiar acesta aminte[te în in-

troducerea sa de unele izvoare slave). Analiza unei Cazanii din 1680

a lui Popa Ursu din Contigleat-Beiu[ [i a altor manuscrise din bi-

bliotecile din Cluj, Bucure[ti, Oradea, Sibiu, Ia[i sau Târgu Mure[,

care au circulat înainte de 1643, l-au dus la concluzia c\ la baza lu-

cr\rii tip\rite de Varlaam au mai stat [i Codicele Dr\ganu (din 1630),

Codicele Sibian (în Biblioteca Arhiepiscopiei din Sibiu, din 1639),

Cazania de la Cluj (din 1640) [i Codicele Mar]ian14. Toate aceste ma-

nuscrise au fost copiate dup\ texte române[ti care au circulat îna-

inte de 1643, fapt atestat [i de o însemnare (epilogul) a profeso-

rului Urs din Cazania de la 1680 – „am scris aceast\ carte ce se

chiam\ p\ucenie dintru p\uceniia lui Io Alixandru-Vod\ din }ara

Moldovei”. Profesorul Popa arat\ c\, de[i foarte asem\n\toare,

aproape identice, cazaniile preotului Urs nu sunt copiate din Ca-

zania lui Varlaam – Evangheliile sunt luate dup\ „Noul Testament

de la B\lgrad” (Alba-Iulia), unele cazanii sunt omise, altele sunt în

plus [.a.m.d. –, ceea ce îl face s\ lanseze ipoteza c\ a existat o

Cazanie (p\ucenie) moldoveneasc\ mai veche, de pe vremea dom-

niei lui Alexandru L\pu[neanu, adic\ din a doua jum\tate a se-

colului al XVI-lea15.

13 Cf. Ibidem, pp. 141-151.
14 Atanasie Popa, Texte vechi în Cazania lui Varlaam, în „Mitropolia Ardea-

lului”, anul X (1965), nr. 1-3, pp. 73-99.
15 Idem, Care este contribu]ia lui Varlaam la Cazania sa din 1643. Stadiul

actual al cercet\torilor, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul XLVIII (1972),

nr. 3-4, pp. 172-181.



159125 de ani de Autocefalie [i 85 de ani de Patriarhat  
           

Opinia de mai sus pare s\ fie sus]inut\ [i de un alt cercet\tor16

care, în urma analizei critice a textului Cazaniei de la 1643, a tras

concluzia c\ ea este opera mai multor traduc\tori: „Citind critic

toat\ cartea, constat\m c\ unele cazanii din partea întâia au un ac-

centuat caracter exegetic-didactic-polemic în timp ce altele, dimpo-

triv\, sunt cuvânt\ri pur omiletice, unele din partea a doua se dis-

ting, îndeosebi, prin caracterul lor panegiric, în timp ce altele sunt

expuneri aghionarative; unele cazanii sunt lungi, iar altele scurte,

prin urmare, exist\ o diversitate care arat\ c\ sunt mai mul]i au-

tori (s.n.)”17. {i iar\[i, „construc]ia frazei, în unele cuvânt\ri, este

logic\, limpede, fluent\, dând cititorului sentimentul echilibrului

gramatical [i al bog\]iei lexicale, iar la altele, fraza este greoaie,

schematic\, s\rac\, nefireasc\…”. În consecin]\, „lipsa de unitate în

ce prive[te cuprinsul, structura [i dimensiunile cazaniilor [i, mai cu

seam\, limba acestor cuvânt\ri, înc\rcat\ de particularit\]i dialec-

tale, arat\, a[adar, c\ prima carte tip\rit\ în Moldova – Cazania Var-

laam – este o oper\ la definitivarea c\reia, într-un timp mai înde-

lungat [i pe un spa]iu mai întins, au contribuit mai mul]i autori, [i,

evident, mai mul]i traduc\tori-c\rturari (s.n.)”18.

A[adar, trebuie recunoscut c\ Mitropolitul Varlaam nu este au-

torul [i nici m\car singurul traduc\tor al Cazaniei de la 1643; el

doar a adunat la un loc traducerile mai vechi f\cute de unii c\rtu-

rari din Moldova [i Ardeal din texte grece[ti (în special Damaschin

Studitul) [i dup\ numeroasele manuscrise slavone aflate în circu-

la]ie înaintea sau în timpul p\storirii sale. Totu[i „acest lucru nu

[tirbe[te cu nimic din contribu]ia personal\ a lui Varlaam. Dac\ nu

este autorul [i nici traduc\torul C\r]ii de înv\]\tur\ de la 1643, el

are meritul c\ a strâns într-o lucrare unitar\ vechile cazanii tra-

duse sau prelucrate din grece[te [i slavone[te, care circulau în ma-

nuscris, în Transilvania [i Moldova, le-a stilizat [i le-a dat la tipar,

ca «dar» întregului neam românesc”19.

16 Scarlat Porcescu, Tiparni]a de la Biserica Trei Ierarhi – Ia[i. Cea dintâi carte

imprimat\ în Moldova (1643), în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul XLVII (1971),

nr. 3-4, pp. 204-214.
17 Ibidem, p. 206.
18 Ibidem, p. 207.
19 M. P\curariu, op. cit., p. 22.
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d. Sursele biblice

În ceea ce prive[te izvoarele omiletice principale, o observare

atent\ ne conduce la constatarea c\ izvorul principal al cuvânt\rilor

din prima parte a Cazaniei este Sfânta Scriptur\; mai precis, peri-

copele evanghelice ce se citesc în fiecare duminic\ de peste an.

Cazania explic\ textul pericopelor evanghelice pe în]elesul as-

cult\torilor, autorul ei c\utând s\ întip\reasc\ în mintea acestora

sensul adev\rat al textului sfânt [i s\ scoat\ din el înv\]\turi folo-

sitoare de suflet. Comentariile textului sunt f\cute de cele mai multe

ori clar [i precis. Uneori îns\, în explicarea pericopei sunt îngr\-

m\dite prea multe texte, repetându-se pericopa evanghelic\ aproape

cu acelea[i cuvinte, ceea ce îngreuneaz\ în]elesul înv\]\turilor. Acest

lucru nu mic[oreaz\ cu nimic valoarea interpret\rilor [i a exegezei

pe care o d\ Cazania, multe din sensurile date de ea fiind valabile

[i ast\zi.

Din întreg cuprinsul Cazaniei se poate vedea cu cât\ dragoste

[i cu cât\ convingere [i insisten]\ este explicat textul evanghelic.

Bun cunosc\tor al Sfintei Scripturi, autorul Cazaniei se str\duie[te

s\ arate ascult\torilor folosul pe care-l dobândesc din citirea sau

ascultarea înv\]\turilor cuprinse în Sfânta Scriptur\: „Nemicî a[ia

de dulce sufletului cre[tin nu iaste în ciastî lume ca c\nd aude cu-

v\ntul lui Dumnedz\u. C\ce c\ cuv\ntul lui Dumnedz\u s\ chiamî

foc [i deca cade în suflet, toatî râciala pâcatelor scoate afarî [i

liubovul lui Dumnedz\u ca un foc aprinde într-\ns [i toate g\ndu-

rile pâcatelor arde. Într-alt chip s\ chiamî spat] diînbe par]iile ascu-

]itî, c\ nu s\ sâia[te de fa]a nemârui, nice de înp\rat, nice de domn,

nice de vlâdic, ce ca o sabie diînbe par]ile ascu]itî, tae [i vâde[te

toate f\râdelegile [i toate g\ndurile cele de pâcate diîn inimile tutror.

Chiamî-s\ [i hran\ cuv\ntul lui Dumnedz\u, c\ iaste mai dulce de-

c\t dulcia]a ace[tii lumi, c\ îndulce[te [i trupul [i sufletul în veci [i

hr\ne[te sufletul cu hranî nevâdzutî [i iaste viu în veci”20.

Se pune întrebarea acum: în ce fel a folosit Varlaam pericopele

evanghelice pentru a le face pe acestea cât mai inteligibile cre-

dincio[ilor [i preo]ilor? Cu alte cuvinte, se pune întrebarea: care

au fost genurile omiletice în care se încadreaz\ cuvânt\rile de la

duminici [i s\rb\tori din Cazania de la 1643?

20 Varlaam, Cazania (1643), p. 190.
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Dovedind o bun\ cunoa[tere a tradi]iei ortodoxe, Varlaam s-a

folosit în Cazania sa de toate genurile omiletice cunoscute în is-

toria predicii cre[tine. Mai întâi de toate, multe dintre aceste cuvinte

de înv\]\tur\ sunt omilii exegetice. „Prin aceste omilii, autorul Ca-

zaniei ]ine pe ascult\tori mai aproape de textul Sfintei Scripturi,

cu înv\]\tura c\reia îi familiarizeaz\, sporindu-le în acest fel res-

pectul fa]\ de cuvântul dumnezeiesc. Spre deosebire de exegeza

savant\, greoaie [i de cele mai multe ori neîn]eleas\ nici de preo]i,

care se face în omiliile din Cazania lui Coresi [i din cea de la Go-

vora, interpret\rile pe care le face Cazania lui Varlaam sunt mult

mai simple [i mai pe în]elesul ascult\torilor”21.

Un alt gen omiletic foarte des întâlnit în Cazania lui Varlaam

este predica tematic\. {i prin acest gen, Cazania tip\rit\ la Ia[i în 1643

face un pas mai departe în raport cu cazaniile anterioare, mai ales

cele ardelene, c\ci predica tematic\ se poate adapta mai u[or la anu-

mite împrejur\ri decât omilia exegetic\. Putem a[adar afirma, f\r\

t\gad\, c\ în Cazania sa Mitropolitul Varlaam a ]inut mai bine seama

de necesit\]ile suflete[ti ale credincio[ilor, clerici [i laici, din tim-

pul s\u. În inten]ia lui de a face instruirea religioas\ a credincio-

[ilor, Varlaam le ofer\ acestora cele mai diverse înv\]\turi, unele

dintre ele fiind de ordin dogmatic, moral, liturgic, social sau istoric.

Cum vom vedea pu]in mai departe, el efectueaz\ anumite schim-

b\ri chiar în textul biblic, oferind date interesante despre unele

aspecte socio-religioase din secolul al XVII-lea. 

Pe lâng\ aceste dou\ genuri omiletice, partea a II-a a Cazaniei

prezint\ [i un alt gen: panegiricul. Aici Varlaam a alc\tuit cu mare

m\iestrie predici în cinstea sfin]ilor, prezentând cu un deosebit ta-

lent literar vie]ile lor, fie în întregime, fie numai în aspectele lor mai

importante, dându-le ca exemple vii de urmat de credincio[i. {i

chiar dac\ este drept c\ prezentarea vie]ilor unor sfin]i este f\cut\

pe baza unor fapte considerate legendare22, acest lucru nu mic[o-

reaz\ cu nimic valoarea pe care o au aceste predici în formarea

vie]ii duhovnice[ti a ascult\torilor23.

21 Viorel I. Chi]u, Însemn\tatea Cazaniei lui Varlaam, în „Glasul Bisericii”, anul XIX

(1960), nr. 9-10, p. 780. Vezi [i: Ion D. Popa, Valoarea omiletic\ a Cazaniei lui Var-

laam, în „Biserica Ortodox\ Român\”, anul LXXXIX (1971), nr. 5-6, pp. 555-556.
22 Teodor Bodogae, Varlaam al Moldovei ca teolog, în „Mitropolia Moldovei [i

Sucevei”, anul XXXIII (1957), nr. 10-12, p. 782.
23 Ion D. Popa, art. cit., p. 556.
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e. Via]a social\ [i bisericeasc\ moldoveneasc\ — 
surs\ a Cazaniei lui Varlaam

Preocupa]i s\ identifice sursele care au stat la baza public\rii

Cazaniei din 1643, cercet\torii au ajuns la concluzia c\, de[i avem

de-a face clar cu o traducere din izvoare grece[ti sau slavone – fapt

recunoscut chiar în „Cuvântul înainte” – care au circulat în manuscris,

contribu]ia personal\ a Mitropolitului Varlaam nu poate fi dimi-

nuat\, cu toate c\ nu poate fi determinat\ cu precizie24. Este ab-

solut evident\ dorin]a sa ca, pe baza Sfintei Scripturi [i a Sfin]ilor

P\rin]i, s\ alc\tuiasc\ un tezaur de în]elepciune prin care s\ împ\r-

t\[easc\ sufletul poporului român pe limba sa româneasc\25. Nu este

mai pu]in adev\rat c\ textul Cazaniei prezint\ unele slavonisme –

ciudese (minuni), g\voazde (cuie), steji (a se gr\bi), godin\ (fiar\),

ugodnic (pl\cut), pobedi (a învinge) [.a. –, ca [i cuvinte din limba

maghiar\ [i german\, dovad\ a faptului c\ unele izvoare fuseser\

traduse de transilv\neni – chel[ug, lac\t, r\tez, hotnog, cam\t\,

[opron –, dar în cea mai mare parte textul prezint\ un aspect li-

terar, îngrijit, al limbii române, de[i apropiat de limba popular\

moldoveneasc\. De exemplu, unele cuvinte provin în mod cert din

limba latin\: a cicea de la ecce=hicce (aici),  cumpliciune de la

cumplire (a pierde, a pr\p\di), a cure de la currere (a alerga),

despuitoriu de la disponere (a st\pâni), meser de la miserum (s\rac),

miserere de la miserere (s\r\cie), p\sa de la passare (a merge), [erb

de la servum (rob), dezveste de la desvestie (a dezbr\ca), conteni

de la continere (a ]ine), camai de la quam magis, rost de la rostrum

(gur\), c\tinel de la cautelinus (încet, precaut), custa, custul de la

consta (a fi, a exista, a tr\i), p\]ind de la patior pati (a suferi, a

îndura), înm\ (mam\), ascultoi de la asculto+oi (ascult\tor), pedestru

de la pedester (care merge pe jos), peste[te de la pessum ire (a se

pierde), sudariul de la sudor (mahram\, [tergar), umbrariu de la

umbra [.a.26

24 Scarlat Porcescu, art. cit., p. 213.
25 Vezi N. Bulacu, Cartea româneasc\ de înv\]\tur\ a marelui Varlaam, Mi-

tropolitul Moldovei, „Glasul Bisericii”, anul XVI (1957), nr. 12, p. 911; Ion D. Popa,

Valoarea omiletic\ a Cazaniei lui Varlaam, în „Biserica Ortodox\ Român\”,

anul LXXXIX (1971), nr. 5-6, p. 555.
26 Cf. Scarlat Porcescu, art. cit., pp. 209-210.
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C\ în cazul Cazaniei lui Varlaam nu este vorba de o simpl\ tra-

ducere literar\ a unor izvoare greco-slavone o demonstreaz\ [i pre-

zen]a în text a unor aspecte din via]a social\ [i bisericeasc\ din

Moldova acelui veac. Numai pe baza realit\]ilor locale poate fi ex-

plicat, în cazania de la Duminica Cincizecimii, între „n\roadele”

venite de la Ierusalim [i „sârbi”, „cehi” sau „nem]i”, al\turi de sau

în locul popoarelor men]ionate în Faptele Apostolilor27.

Tot ca o oglindire a acelor vremuri, trebuie men]ionat un alt

aspect: pentru a face cât mai perceptibil\ ideea de robie [i opre-

siune în con[tiin]a românilor, Varlaam a înlocuit pe „per[i”, despre

care cititorii [i ascult\torii nu [tiau prea multe, cu „turci”. Astfel,

ceea ce se f\cuse la începutul secolului al XVI-lea prin pictarea ase-

dierii Constantinopolului pe zidurile unor biserici din nordul Mol-

dovei î[i g\se[te sinonimul lingvistic aici; la Varlaam, de pild\, în

„m\ceania Sfântului Teodor Tiron” apare propozi]ia: „feciorul unei

s\race l-a scos din robia turcilor”, iar în Comoara lui Damaschin

Studitul apare: „din robia per[ilor”. În „via]a Sfântului Ioan cel Nou”,

scris\ de Grigorie Monahul, vedem c\ „eparhul” în fa]a c\ruia a fost

pârât Ioan era „persan”, în timp ce, potrivit Cazaniei lui Varlaam,

el era „turc iubitoriu foarte [i socotitoriu credin]ei turce[ti”, în loc

de „legea persianilor” ca la Grigorie, la Varlaam apare „legea tur-

ceasc\”, iar în loc de „eparhul persan” din izvor, la Varlaam apare

expresia: „acest necurat [i p\gân suflet turcesc”28.

Spre deosebire de alte Cazanii, precum cea a lui Coresi sau cea

de la Govora, Cazania lui Varlaam d\ aten]ie [i realit\]ilor sociale

ale acelora pentru care a fost scris\29. Exploatarea celor s\raci este

deplâns\ cu mâhnire de Varlaam, care î[i exprim\ indignarea prin

aceste cuvinte: „Ce folos iaste, fra]ii miei, de vom cinsti pre cei

boga]i, iarî pre cei mi[ei vom obidui [i-i vom dosâdi. Iani spune]i-mi,

carii ne asupresc pre noi: mi[eii au boga]ii? Carii ne trag la giude]e,

carii ne dosâdesc, carii ne obiduiesc: s\racii au boga]ii? Pururia de

cei boga]i suntem asupri]i mai mult. Pentru acia mi[eii, s\racii,

27 Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Cazania (1643), Funda]ia Regal\ pentru

Literatur\ [i Art\, Bucure[ti, 1943, p. 141: „Era S\rbi, Ce[i, Nem]i, Arapi, Egipteni,

{panioli, din Asia…”.
28 Cf. S. Porcescu, art. cit., p. 212.
29 Horia Constantinescu, Preocup\ri sociale în scrisul lui Varlaam, Antim Ivi-

reanul [i Dosoftei, în „Glasul Bisericii”, anul XXII (1963), nr. 9-10, p. 891.
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neputernicii s\ cade mai mult a-i socoti. Acelora s\ agiutâm întru

nevoia lor, în treaba acelora s\ slujim, preceia s\-i d\ruim, preceia

s\ împrumut\m…”30.

Înscriindu-se pe linia concep]iei Sfin]ilor P\rin]i, dup\ care bunu-

rile materiale sunt dar al lui Dumnezeu f\cut tuturor oamenilor

pentru a se bucura de ele, Varlaam se opune deci nedrept\]ilor

sociale [i critic\ dobândirea acestor bunuri pe c\i nedrepte [i reaua

întrebuin]are a averii: averea strâns\ prin l\comie [i nedreptate

folose[te numai în aceast\ via]\, dar scopul omului e s\ se îngri-

jeasc\ nu de strângere de averi p\mânte[ti, ci mai mult s\ se îngri-

jeasc\ de cele ve[nice31.

În „înv\]\tura” pentru Sâmb\ta Mare g\sim un cutremur\tor mo-

nolog în care durerea de mam\ [i demnitatea suprem\ se împletesc

în momentul în care Fecioara Maria î[i plânge fiul mort, pe Domnul

nostru Iisus Hristos; despre acest monolog s-a spus c\ aminte[te

de a[a-zisele „bocete” ale femeilor din popor, un obicei p\strat în

multe regiuni române[ti pân\ ast\zi: „O iubit fiiul mieu, unde la[i

pe maica ta? Într-a cui cas\ m\ trcemi]i, la[i-m\ deacmu, fiul mieu

[i de ast\dzi m\ despar] de tine. Darî pre cine voi ave agiutoriu? Pre

cine voi ave mâng\iare? C\ pre tine, fiiul mieu am avut nedeajde,

pre tine tatî, înmî (mam\) [i Dumnedz\u (…). N-am tras nedeajde,

fiul mieu, când te-am n\scut de una ca aceasta… Când te-am n\s-

cut, fiiul mieu, n-am s\m]it durere, iarî acum cumplitî dureare s\m]

într’\nima mea. În loc de bucurie, fiiul mieu, iau scrâb\; în loc de

veselie, amar; în loc de desvântare (desf\tare), nevoie; în loc de

iu[urare, greutate; în loc de dzi bunî, fiiul mieu, v\dz dzi re [i

cumplitî; în loc de cât bine am ned\jduit s\ am, fiiul mieu, pentru

na[terea ta, acmu atâta r\u [i dureare am. Unde iaste Gavriil ar-

hanghel ce mi-au dzis s\ m\ veselesc? (…). Dzâsu-mi-au c\ împ\-

r\]ia ta nu va avea sfâr[it, iar ieu fiiul mieu, te v\z mort [i cuvântul

lui nice aice pre p\mânt nu s-au împlut”32.

30 Varlaam, Cazania, ed. cit., p. 132.
31 Vezi Ibidem, p. 288: „Strânsoare cu l\comie opre[te Domnul Hristos, ar\-

tând nou\ c\ nu sim]em l\cuitori într’ aciast\ lume, ce ne ia[te a l\cui în ceriu; deci

str\nsoare cu l\comie [i avu]ia sluje[te noa\ numai într’ aciast\ lume, în pu]in\

vreme. Pentr’ ace Domnul Hristos ne înva]\ s\ ne grijim de cele vecinice, iar nu de

cele trec\toare”.
32 Cf. Ion Dianu, Mitropolitul Varlaam, cititor de scriere [i carte româneasc\, în

„Glasul Bisericii”, anul XL (1981), nr. 1-2, p. 99.
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Realit\]ile biserice[ti din Moldova se reflect\ îns\, probabil, cel

mai bine în „jitia” Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Dup\ ce se

istorise[te cum a avut loc confruntarea sfântului cu un cadiu [i

refuzul s\u de a huli legea cre[tineasc\, refuz ce i-a adus multe su-

ferin]e [i în final moartea muceniceasc\ prin decapitare, Cazania

încheie prin descrierea aducerii moa[telor, în vremea lui Alexandru

cel Bun: „Cu svatul celuia ce ]inea atunci c\rma besearecei Mol-

dovei, tremise boiari cu mult\ gloat\ s\ aduc\ cu mult\ cinste

c\tre sine sl\vitul [i sv\nt trupul m\cenicului… întru sl\vit\ cetatea

sa, în Suceava, unde era scaunul domniei lui”33.

Originale sunt [i atitudinile ierarhului moldovean fa]\ de anumite

realit\]i politice [i religioase din timpul s\u, care nu figurau în tex-

tele scripturistice, ci au fost aduse ca exemplific\ri: la „Duminica a

treia din postu” este înt\rit\ credin]a în Sfânta Cruce, printr-o cri-

tic\ tacit\ a înv\]\turii calvine: „C\ci noi acelora lucruri nu ne în-

chin\m, ci chipul crucii cinstim, gândind la Hristos Cel r\stignit…”34,

m\rturie repetat\ [i în cazul cinstirii sfin]ilor35. De asemenea, în

alte cazanii sunt comb\tute unele opinii romano-catolice, cum ar fi

doctrina despre purgatoriu sau imaculata concep]ie: „Iar Precesta

[i ea ca [i to]i oamenii s-au z\mislit [i n\scut dintr-o amestecare

b\rb\teasc\, fiindc\ numai singurul Hristos S-a n\scut f\r\ s\mân]\

b\rb\teasc\”36.

f. Circula]ia Cazaniei Mitropolitului Varlaam

Importan]a deosebit\ pe care a avut-o Cazania Mitropolitului

Varlaam în via]a cultural-religioas\ a românilor reiese [i din larga

circula]ie pe care ea a avut-o în }\rile Române dup\ tip\rirea sa

în 1643. Ea corespundea, a[adar, în totalitate nevoilor spirituale ale

oamenilor din acea vreme, lipsi]i de c\r]i în limba român\.

Dovezile istorico-literare atest\ c\ lucrarea Mitropolitului Var-

laam a circulat în toate regiunile locuite de români, fiind utilizat\

atât de preo]i, cât [i de simpli credincio[i, care în acest fel repudiau

Cazania din 1581, tip\ritura diaconului Coresi, pentru influen]ele

33 Varlaam, Cazania…, pp. 451-459, aici p. 458.
34 Ibidem, p. 42 [.u.
35 Vezi „Înv\]\tur\ pentru to]i sven]ii”, în Ibidem, p. 147 [.u.
36 „Înv\]\tur\ la na[terea Precistei”, în Ibidem, pp. 356-359.
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calvine pe care le prezenta37. Nu se cunoa[te num\rul exempla-

relor tip\rite ale Cazaniei, dar, dup\ trei sute de ani, în bisericile

din Transilvania s-au g\sit 24 de exemplare [i înc\ alte 9 m\rturii

ale tip\riturii lui Varlaam38. Probabil tot cam atâtea exemplare se

mai g\sesc [i în Moldova – unele dintre ele sunt la m\n\stirile

Neam]u, Bistri]a, Vatra Moldovi]ei, altele în bisericile de sate, în

biblioteci, arhive39.

Demne de interes sunt [i însemn\rile f\cute pe exemplarele

g\site ale Cazaniei, din care vedem c\ ea a trecut [i în Transil-

vania sau în }ara Româneasc\. Tot aceste însemn\ri arat\ c\ exem-

plarele fuseser\ cump\rate de familia preotului sau de credincio[i.

Alteori o cump\ra o „semin]ie”, adic\ mai multe familii dintr-un sat,

care se înrudeau. Cartea mai este uneori mo[tenit\ sau dat\ ca zestre;

dac\ era cump\rat\, se pl\tea în lei, în zlo]i, în florini [i chiar în

natur\, dându-se în schimbul ei animale (cai, oi sau miei)40. Câ-

teva dintre aceste însemn\ri sunt reunite ca anexe ale unui studiu41,

iar pentru a accentua importan]a lor red\m una dintre ele: pe un

exemplar se afl\ o însemnare din anul 1700, care arat\ cum a cir-

culat aceasta: a pornit de la Ia[i, a ajuns în }ara Româneasc\, dup\

care a fost readus\ în Moldova – cump\rat\ cu 8 lei în 1721 – [i, în

final, a trecut în Maramure[.

Demn de re]inut este [i urm\torul aspect: circula]ia Cazaniei

nu se f\cea exclusiv în varianta sa original\, tip\rit\; se cunosc [i nu-

meroase copii manuscrise ale Cazaniei, unele chiar din a doua

jum\tate a secolului al XVII-lea. De exemplu, ne sunt cunoscute patru

asemenea manuscrise dup\ Cazania lui Varlaam, din Transilvania,

datate 1696, 1733, 184742. O alt\ asemenea copie manuscris provine

din Moldova, datat\ 1731, de unde trece în Ardeal43.

37 Gr. Scorpan, Locul Cazaniei lui Varlaam în vechea noastr\ literatur\ omi-

letic\ din sec. XVI [i XVII, în „Cercet\ri istorice”, anii XIII-XIV (1940), nr. 1-2, p. 551.
38 Florea Mure[anu, Cazania lui Varlaam, Cluj, 1944, pp. 202-216.
39 Vezi Paul Mihail, Circula]ia Cazaniei mitropolitului Varlaam în Biserica ro-

mâneasc\, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul XXXIII (1957), nr. 10-12, p. 824.
40 Ibidem, pp. 824-825.
41 Ibidem, pp. 826-828.
42 F. Mure[anu, op. cit., p. 184 [.u.
43 Paul Mihailovici, Varlaam. O copie a Cazaniei din 1731, în „Revista critic\”,

1930, nr. 3-4, pp. 203-204, apud P. Mihail, art. cit., p. 825.
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Alte însemn\ri, f\cute de credincio[i, monahi, dasc\li sau preo]i,

au ca subiecte reflec]ii asupra vie]ii [i în]elepciunii omului sau, pur

[i simplu, evenimente legate de natur\ (secet\, ploi, cutremure etc.).

S-a spus, pe bun\ dreptate, c\ foarte mul]i credincio[i ortodoc[i ro-

mâni au cunoscut înv\]\turile cuprinse în Cazania lui Varlaam –

în cazul Transilvaniei, chiar [i dup\ 1700, când a avut loc Unia]ia.

„Prin faptul c\ cuprinsul Cazaniei a intrat în edi]iile Cazaniilor ti-

p\rite în }ara Româneasc\, Transilvania, Oltenia, ea a fost izvorul

ce a dat via]\ Bisericii române[ti, fiind singura carte de înv\]\tur\,

pe care o citeau slujitorii ca [i mirenii.”44 Cercet\toarea Florea Mure-

[anu a demonstrat adev\rul acestei afirma]ii prin analiza altor edi]ii

de Cazanii tip\rite dup\ 1643, timp de trei sute de ani. Cazania

lui Varlaam a stat la baza urm\toarelor edi]ii: Cazania de la M\n\s-

tirea Dealu, de lâng\ Târgovi[te (1644), Chiriacodromionul sau

Evanghelia înv\]\toare de la B\lgrad (Alba Iulia, 1699), Chiriaco-

dromionul de la Bucure[ti (1732), Cazania de la Râmnic (1748),

Cazania de la Bucure[ti (1765), Cazania a doua de la Bucure[ti

(1768), Cazania a doua de la Râmnic (1781), Cazania a treia de la

Râmnic (1792), Cazania de la Buz\u (1834), Cazania de la Sibiu

(1850), Cazania de la Bucure[ti (1858), Cazaniile lui Varlaam, edi]ie

[colar\, Bucure[ti (1894), Cazania de la Bucure[ti (1898), Cazaniile

lui Varlaam, Bucure[ti (1903), [i Cazania de la Bucure[ti (1911)45.

„Întrucât Cazania lui Varlaam a fost baza atâtor edi]ii, putem

afirma c\ umbra acestui mitropolit a stat straj\ în Biserica româ-

neasc\.”46 Prin asemenea cuvinte trebuie recunoscut rolul important

pe care l-a jucat tip\ritura lui Varlaam în unificarea limbii liturgice

a credincio[ilor români de pretutindeni, la transmiterea unor în-

v\]\turi religios-morale de înalt\ pre]uire sufleteasc\.

44 Ibidem, p. 826.
45 F. Mure[anu, op. cit., p. 202 [.u.
46 P. Mihail, art. cit., p. 824.
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Le Métropolite Varlaam n’est pas l’auteur et même pas le seul

traducteur de la Cazanie de 1643. Il a seulement rassemblé les tra-

ductions antérieures faites par certains érudits de Moldavie et de

Transylvanie à partir de textes grecs et de nombreux manuscrits

slaves. Pourtant, «il a le mérite  de réunir dans une œuvre unitaire

les anciennes homélies traduites ou adaptées du grec ou du slave,

qui ont circulé en manuscrit, en Transylvanie et en Moldavie, de

les styliser et de les imprimer, comme un don pour l’ensemble du

peuple roumain ».

En démontrant une bonne connaissance de la tradition ortho-

doxe, le Métropolite  Varlaam a utilisé dans sa Cazanie tous les

genres connus dans l’histoire de l’homilétique chrétienne. Il est

absolument clair  son désir de donner au peuple roumain, sur les

fondements de la Sainte Écriture et les Pères, un trésor de sagesse

dans leur propre langue, le roumain.


