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I.G. Koukempelev", Rwmanouv Melwdouv Qeologikhv Dovxa. Suvgcronh iJstotikodogmatikhv a!poyh kaiv poihtikhv qeologiva, Ekd. P. Pouknaka~,
Qessalonivkh, 2006, 331ss. (I.G. KOUREMPELES, Faima teologic\ a lui Roman Melodul. Opinia istorico-dogmatic\ contemporan\ [i teologia poetic\,
Ed. P. Pournara, Tesalonic, 2006, 331 p.)

plu, la bibliografia româneasc\ despre imnograful George Pisidul1,
în special la patru materiale bibliografice2. La o simpl\ analiz\ a acestora, se poate observa c\ ele nu
sunt altceva decât scurte preciz\ri
despre via]a [i opera imnografului
grec, îns\ nu sunt studii ample
despre vreuna dintre crea]iile sale
[i nici abord\ri cu acribie [tiin]ific\ a acelor opere.
1

Paisiede lanea

În spa]iul românesc, cele câteva
traduceri din imnografii greci sunt
înc\ lipsite de studii introductive
care s\ ne fac\ u[or accesibil universul frumuse]ii poeziei grece[ti
cre[tine. Nu ar trebui s\ fim deranja]i de aceast\ realitate, ci mai
degrab\ jena]i de insuficien]a sau
poate de nedorin]a noastr\ de a
ne apleca spre acest tip de exprimare teologic\. {i pentru ca afirma]iile de mai sus s\ nu par\ vane
pedanterii, m\ voi referi, de exem-

Opera complet\, în PG 92, coll.
1160-1754; CPG 3, coll. 7827-7839. Edi]ii:
R. Hercher (ed.), Claudii Aeliani varia
Historia, Leipzig, 1866, pp. 603-662;
A. Petrusi, Poemi. I. Panegirici epici,
Ettal, 1959; N. Rado[evici (ed.), {estodnev Georgija Piside i njegov slovenski prevod, Belgrad, 1979 (cu traducere în limba slavon\).
2
Pr. prof. dr. Ene Brani[te, George
Pisidul (_ Pisivdh"), în Liturgica general\, vol. 1, îngrijit\ de pr. Eugen Dr\goi, Editura Episcopiei Dun\rii de Jos,
Gala]i, edi]ia a treia, 2002, p. 331; Pr. prof.
dr. Ioan G. Coman, George Pisidul, în:
Patrologie, EIBMBOR, Bucure[ti, 1956,
pp. 298-299, edi]ia a doua, Sfânta M\n\stire Dervent, 1999, pp. 193-194; Pr.
Cicerone Iord\chescu, Poe]i greci din
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Dac\ în spa]iul românesc studiile dedicate melodului bizantin
sunt pu]ine, majoritatea accentuând doar rolul s\u de imnograf,
la cel\lalt pol, studiile scrise în spa]iul occidental sau în cel elin, numeroasele articole [i studii din prestigioase dic]ionare, lucr\ri de specialitate sau reviste de teologie
au eviden]iat extrem de multe aspecte, atât la nivel filologic, cât [i
teologic.
Una dintre lucr\rile propuse
de literatura de specialitate este [i
cea a teologului grec Ioannis G.
Kourempeles3: Rwmanouv Melwdouv

Qeologikhv Dovxa. Suvgcronh iJstotikodogmatikhv a!poyh kaiv poihtikhv qeologiva (Faima teologic\

a lui Roman Melodul. Opinia istorico-dogmatic\ contemporan\ [i
teologia poetic\), ap\rut\ la Tesalonic, la binecunoscuta editur\ P.
Pournara, în anul 2006. Volumul
con]ine cinci studii despre teologia [i imnografia Sfântului Roman
Melodul4, unele dintre acestea fiind
publicate deja în diferite reviste de
teologie din spa]iul grecesc [i occidental, înso]ite de un prolog despre Roman Melodul (pp. 15-34),
un epilog (pp. 287-298), o bibliografie destul de consistent\ (pp. 2992
veacurileVI,
VI,VII
VII[i[iVIII.
VIII.Gheorghe
GheorghePisiPiveacurile
sidul(†(†641),
641),în în:
Istoria
vechii
literadul
Istoria
vechii
literaturi
turi cre[tine,
volumul
Tipografia
}erk
cre[tine,
volumul
III, III,
Tipografia
}erk
&
& Caminschi,
Ia[i,1935,
1935,p.p.86;
86;edi]ia
edi]iaaa II-a,
II-a,
Caminschi,
Ia[i,
Editura Moldova, Ia[i, 1996, vol. II, partea a III-a, p. 86; Prof. dr. Remus Rus,
Dic]ionarul enci„George Pisidul”, în:
în Dic]ionarul
clopedic de literatur\ cre[tin\ din primul mileniu, Editura Lidia, Bucure[ti,
2003, pp. 296-297.

313) [i dou\ indexuri, unul tematic [i unul onomastic (pp. 314-331).
Prologul lucr\rii este un studiu
introductiv cu date generale despre
via]a [i activitatea imnografului Roman Melodul, dar [i o incursiune
în cuprinsul lucr\rii. Astfel, scopul
lucr\rii domnului Kourempeles
„nu ar vrea s\ fie o autorecapitulare, un bici cunoscut [i o manie
a timpului nostru de a umple paginile” (p. 16), ci o incursiune în
cele nespuse înc\. Problema este
3

A studiat Teologia la Universitatea
Aristotel din Tesalonic [i a urmat cursurile de master în Germania, la Universit\]ile din Erlangen [i Heidelberg. Din
anul 1998 este doctor în Teologie a
Universit\]ii Aristotel din Tesalonic, cu
teza: „Hristologia lui Roman Melodul
[i semnifica]ia ei soteriologic\”. Dintre
lucr\rile domniei sale amintim: Hristologia lui Roman Melodul [i semnifica]ia
soteriologic\ a ei (tez\ de doctorat, 1998);
Modele ecumenice în istoria Bisericii,
Editura Pournaras, Tesalonic, 2002; Neocalcedonianismul: punct de împ\r]ire
dogmatic?, Editura Pournaras, Tesalonic, 2003; Omilia patriarhului Proclu
„C\tre Fecioara – N\sc\toarea de Dumnezeu” [i r\spunsul lui Nestorie, 2004,
Editura Pournaras, Tesalonic; Faima
teologic\ a lui Roman Melodul. Opinia
istorico-dogmatic\ contemporan\ [i
teologia poetic\, Editura Pournaras,
Tesalonic, 2006; Cuvânt teologic: studii
de problematic\ teologic\. Primul volum,
Editura Pournaras, Tesalonic, 2009.
4
În ordinea lor: 1. IJ storiva kaiv dovgma

metaxuv A
j natolh~" kaiv Duvsh". Kritikhv
suzhvtnsh tou~ e!rgou th~" S. Hausammann, Das Christusbekenntnis in Ost
und West, Band 4, Neukirchener Verlag,
2004 (pp. 35-101); 2. H
J crhvsh tou~ o@rou
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dac\ se mai poate spune ast\zi ceva
nou în teologie? Mai poate aduce
cineva ceva nou în acest domeniu, de vreme ce majoritatea c\r]ilor, studiilor [i articolelor sunt
compila]ii? Noutatea teologiei poate
sta la ora actual\ în viziunea [i maniera sa de exprimare, dar aceasta
este o alt\ discu]ie. Studiul introductiv intitulat „Roman Melodul
[i teologia sa poetic\” (pp. 21-34)
este un scurt rezumat al vie]ii Sfântului Roman Melodul [i al teologiei sale poetice, accentuându-se
aici câteva aspecte, precum: interpretarea opiniei editorului J. Pitra,
conform c\reia Roman este „Melodul Melozilor”, rela]iile lui Roman
cu împ\ratul bizantin [i curtea imperial\, ]elul s\u teologic sau în]elesul teologiei sale.
Primul studiu al lucr\rii, „Istorie
[i dogm\ între R\s\rit [i Apus. Discu]ie critic\ a lucr\rii lui S. Hausammann, Das Christusbekenntnis in
Ost und West, Band 4, Neukirchener Verlag, 2004” (pp. 35-101), este
o incursiune critic\ în istoria dogmei, având ca punct de discu]ie
opiniile doamnei S. Hausammann.
Astfel, în edi]ia german\ Das Christusbekenntnis in Ost und West, S. Hausammann sublinia diferite aspecte
legate de problema dogmei [i a
dogmaticii între Apus [i R\s\rit, sco]ând în relief c\ hot\rârea
«fuv
«fuvssi"i"» »ajajppovov tov
tovnn Rwmanov
Rwmanov tovn Melwdov
kaiv hJ ajntiairetikhv th" prooptikhv

4

(pp. 103-142); 3. H
J feologiva tou~ A
j kaqivstou u@mnou (pp. 143-208); 4. Qeotovko"
kaiv «ojrqovdoxo dravma» (pp. 209-245) [i
5. O
J Rwmanov" oj Melwdov" kaiv hJ «ejllhnikhv
sofiv
sofivaa»» (pp.
(pp. 247-286).
247-286).

dogmatic\ (horos-ul) de la Calcedon nu are un singur în]eles hermeneutic [i c\ centrul s\u teologic
este hristologia. O alt\ tem\ important\ a studiului doamnei S. Hausammann este cea a icoanelor, în
care, de asemenea, domin\ hristologia. Kourempeles nu este de
acord îns\ cu terminologia folosit\ de cercet\toarea catolic\, întrucât ea traduce termenul Ikonodoulen (iconofilii, ap\r\torii icoanelor) cu Bilderverehrer (cinstitor
de icoane), termen care, în opinia
doamnei Hausammann, apar]ine
celor dou\ tradi]ii (apusean\ [i r\s\ritean\).
Studiul lui Kourempeles este
mai degrab\ o recenzie extins\ a
c\r]ii doamnei Hausammann, de
vreme ce pe parcursul întregului
studiu putem citi, pe de o parte,
pasaje din cartea cercet\toarei catolice5, iar pe de alt\ parte, referiri
cu privire la con]inutul fiec\rui
capitol în parte6. La final, Kourempeles trage urm\toarele concluzii: „Lucrarea doamnei S.H.,
prin toate aceste pozi]ii ale sale
pe care le-am comentat, este o încercare pre]ioas\, în principal pentru motivul c\ nu vrea s\ piard\
din vedere optica de ansamblu,
din Apus [i din R\s\rit… Aceea[i
lucrare a doamnei S.H. confirm\
c\ în R\s\rit [termenii] dogmatici
nu sunt rezultate ale cezaropapismului, ci fr\mânt\ri – în\untrul tuturor durelor juxtapuneri –
cu necesitate pentru exprimarea
5

Vezi: pp. 40, 58, 79-80, 86-87, 99, 100.
Vezi, de exemplu, pp. 45, 49, 51,
56, 57, 60 etc.
6
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mai bun\ a tr\irii lui Dumnezeu
în lume [i a mântuirii omului”
(pp. 100-101).
Al doilea studiu al c\r]ii, intitulat „Folosirea termenului fuvsi"
de Roman Melodul [i perspectiva
antieretic\”, urm\re[te s\ fac\ cunoscut\ exprimarea hristologic\
a Sfântului Roman Melodul [i s\
precizeze perspectiva sa antieretic\. Importan]a acestui subiect
este afirmat\ înc\ din primele
rânduri ale studiului: „Constat\m
promovarea în]elegerii ortodoxe
a Sinodului IV Ecumenic de un
imnograf al sec. al VII-lea, care
poate în mintea sa vrea s\ avanseze interesele ecumenice [i exprimarea teologic\ pe care s-a sprijinit împ\ratul Justinian” (pp. 105106). Pe de alt\ parte, geneza studiului a pornit [i de la opinia lui
A. de Halleux, care a declarat c\
Roman Melodul nu a folosit termenul fuvsi" pentru a exprima umanitatea lui Hristos, ci l-a întrebuin]at
pentru a consemna numai dumnezeirea Dumnezeu-Omului (p. 106).
Pentru a demonstra contrariul, autorul face o trecere în revist\ a
exprim\rilor tehnice ale lui Roman Melodul (pp. 114-126), iar
mai apoi, realizeaz\ o incursiune
în teologia dogmei hristologice
de la Calcedon (pp. 126-140)7. Exprim\rile tehnice ale lui Roman
nu sunt admisibile într-o hristologie care accentueaz\ firea (fuvsh)
7

O gre[eal\ de tehnoredactare a num\rului capitolului a f\cut ca ordinea
lor s\ nu mai poat\ fi respectat\. Vezi
p. 126.
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cu ipostasul (h upovstash), precum au fost mai cu seam\ v\dite
în negarea sabelian\ a formul\rii în dou\ firi (ejn duvo fuvsesi,
pp. 133-134).
„Teologia Imnului Acatist” este
cel mai lung studiu al acestei lucr\ri. În cele 98 de pagini, autorul prezint\:
1. O scurt\ introducere despre „Imnul Acatist”, cu men]iunea c\ înainte de compunerea
acestui tip de exprimare teologic\ erau cunoscute în spa]iul
eclezial dou\ mari lucr\ri: omilia
patriarhului Proclu al Constantinopolului, Eij" thvn Panagivan Qeotovkon, [i cea a lui Vasile de Seleucia, Eij" tovn Eujaggelismovn, din
care se inspir\ poetul Acatistului.
2. Alc\tuirea structural\ a imnului: 24 de strofe, care sunt separate de cercet\tori în dou\ p\r]i:
prima parte cuprinde strofe narative, iar a doua, strofe care dezvolt\ importan]a teologic\ a rela]iei lui Hristos cu Maica Domnului,
în perspectiva mântuirii lumii.
Prima parte, narativ-teologic\, vorbe[te despre evenimentele copil\riei lui Hristos. Strofele 1-5 [i 12
î[i au sursa de inspira]ie în Evanghelia dup\ Luca, în timp ce strofele 6-11 în cea dup\ Matei. A doua
parte se constituie dintr-un [ir de
referin]e teologice speciale asupra misterului întrup\rii Cuvântului (p. 154).
3. Paternitatea [i problematica
teologic\, eviden]iind aici critica
modern\, acele voci care se opun
opiniei c\ autorul „Imnului Acatist” este Roman Melodul.
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4. Raportul dintre hristologie
[i theotokologie în „Imnul Acatist”, autorul ar\tând aici c\ Roman, ca teolog neocalcedonian
era interesat s\ apere realitatea
c\ diofizitismul Sinodului IV Ecumenic, accentuat de altfel [i în
hristologia antiohian\, era absolut
compatibil cu terminologia monofizit\ pe care a folosit-o Chiril al
Alexandriei (miva fuvsi" tou~ Qeou~
Lovgou sesarkwmevnh, p. 192).
5. Tema comunic\rii însu[irilor celor dou\ firi [i perspectiva
soteriologic\. Fapt remarcabil în
studiul acesta este nerepetarea bibliografiei despre tema în sine,
ci inserarea celor mai noi contribu]ii editoriale, atât din spa]iul occidental, cât [i din cel r\s\ritean,
men]ionate într-o ampl\ not\ de
subsol8. Concluzia autorului este c\
„Imnul Acatist” este, indubitabil,
opera smeritului Melod.
Al patrulea studiu, intitulat „N\sc\toarea de Dumnezeu [i «drama
teologic\». Roman Melodul [i condacele lui despre Na[terea lui
Hristos”, a fost prezentat în mod
sumar la Congresul despre N\sc\toarea de Dumnezeu organizat
la Sfânta M\n\stire Kidonias [i Apokoronou (Hania, 15-23 noiembrie
2005). În cele 38 de pagini ale
studiului, autorul face o incursiune
în teologia celor dou\ condace
ale Na[terii, scrise de Sfântul Roman Melodul, accentuând, pe de
o parte, drama teologic\ [i leg\tura dintre vechi [i nou în Hristos,
iar pe de alt\ parte, rolul de]inut
în istoria mântuirii de Fecioara
8

Vezi nota 1, pp. 145-146.

Maria, N\sc\toarea de Dumnezeu.
„Adev\rul lui Roman [Melodul]
este întrupat [i universal, deci [i
dialogul profund despre mântuirea lumii. Nu se refer\ în una, ci
în multe, sau mai curând în toate
[poeziile sale]. {i aceasta se petrece
deoarece crede cu fermitate în
cultura universal\ a întrup\rii Logosului, pe care nimeni nu o exclude. Deci primul Adam [i prima
mam\ a lumii, Eva, vor descoperi
din nou rolul lor [i speran]a” prin
îns\[i taina Întrup\rii (p. 213).
În finalul studiului, dup\ ce
analizeaz\ în detaliu cele dou\
condace, autorul arat\ c\ „teologul care dore[te s\ exprime simplu experien]a Bisericii despre
mântuire nu î[i va concentra interesul doar pe realitatea dumnezeiasc\ a Persoanei Care S-a întrupat. Roman era sus]in\tor al dogmei de la Calcedon, unde s-a proclamat c\ «în Hristos cunoa[tem
dou\ firi neamestecate, neschimbate, nedesp\r]ite, neîmp\r]ite».
Era, din fericire, poetul neocalcedonian al genera]iei sale, [tia
s\ traduc\ adev\rul teologic prin
dram\, sunet [i cuvânt care suscit\ pe tot omul, cum întregul
Hristos S-a n\scut din Fecioar\,
«exprimând tot adev\rul despre
dorin]a care cre[te în om»”
(pp. 241-242).
Ultimul studiu al lucr\rii se
refer\ la rela]ia dintre „Roman
Melodul [i în]elepciunea «greceasc\»”.
Acesta a fost determinat de opiniile contemporane care sus]in c\
Roman s-a distan]at de structurile
poeziei vechi grece[ti. Primul care
a sus]inut aceast\ opinie a fost importantul bizantinolog J. Koder,
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care, interpretând rela]ia lui Roman
cu împ\ratul Justinian, afirm\ c\,
din motive ecleziologice, Roman
s-a distan]at de vechea „cultur\
greac\” (p. 250). Pentru a se opune
acestor opinii, autorul lucr\rii realizeaz\ ini]ial o incursiune în erminia termenilor e@llhn (elin, grec),
e!qno" (na]iune) [i laov" (popor),
având la baz\ [i unele condace
ale imnografului grec. În opinia
cercet\torului grec, ]inta Melodului
nu este alta decât s\ accentueze
puterea mântuitoare a cuvântului
evanghelic prin cuvânt grecesc,
de vreme ce opera sa a fost redactat\ în limba greac\. Din nou,
]inta lui Roman este alegerea
„teologiei laice” (p. 263), iar Roman Melodul nu este decât acel
sirian care exprim\ adânc, în
limba greac\, „duhul cre[tinismului” (p. 284).
Epilogul lucr\rii ni se prezint\ ca un scurt rezumat al celor
cinci studii (pp. 287-289), iar subcapitolul „Un r\spuns necesar”
(pp. 290-298) este o demonstra]ie
a paternit\]ii „Imnului Acatist”,
subliniindu-se, a[a cum era de a[teptat, c\ autorul acestui imn este
nimeni altul decât Roman Melodul.
Lucrarea se termin\ cu o bibliografie destul de generoas\
privind teologia Sfântului Roman
Melodul, împ\r]it\ conform metodologiei grece[ti în lucr\ri scrise
în limba greac\ (pp. 299-306) [i
altele în limbi str\ine (pp. 306-313).
La sfâr[it, sunt ad\ugate dou\ indice:
unul onomastic [i unul tematic,
care au ca scop s\ ajute cititorul la
identificarea în cuprinsul lucr\rii
a anumitor teme specifice teologiei.
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Volumul domnului Kourempeles se dovede[te a fi, în primul
rând, o istorie a dogmei [i, implicit, un manual de istorie bisericeasc\ a secolului al VII-lea,
chiar dac\ tema sa este centrat\ –
a[a cum precizeaz\ chiar titlul lucr\rii – pe „faima teologic\ a Sfântului Roman Melodul”, faim\ care
nu presupune o atitudine de vanitate, ci m\rturisirea Adev\rului întrupat. În cele cinci studii (mai pu]in
în studiul introductiv) se observ\
o tent\ de „recenzare” a altor lucr\ri importante despre teologia
romaneic\. Cititorul contemporan
descoper\ o retrospectiv\ a teologiei Sfântului Roman, nu numai
lucr\ri despre via]a [i opera Melodului, cât [i lucr\ri ce privesc în
mod direct rela]ia operei sale cu
hot\rârile dogmatice precedente
[i cum aceste hot\râri au fost exprimate [i transpuse printr-un nou
tip de limbaj teologic, mult mai
simplu, mai accesibil, specific omului „simplu”.
În concluzie, cartea dlui Kourempeles ne invit\ la descoperirea
istoriei credin]ei pe care o m\rturisim, la descoperirea operelor marelui imnograf elinosir, a[a cum
a fost numit de unii cercet\tori
Sfântul Roman Melodul. Autorul
ne invit\, a[adar, la descoperirea
valorii celui ce a fost „p\rintele
canoanelor” [i, prin aceast\ descoperire, s\ aprofund\m mai bine
tezaurul Ortodoxiei.
Drd. Alexandru PRELIPCEAN

208

Teologie [i Via]\

M\n\stirea Golia. 350 de ani de la sfin]irea ctitoriei lui Vasile Lupu, col. „Studii
[i documente”, volum coordonat de Florin Iftimi, Editura Doxologia, Ia[i, 2010,
406 p. + 32 plan[e.

Ctitorie a marelui logof\t Ioan
Golia, din secolul al XVI-lea, Biserica „~n\l]area Domnului” din
Ia[i a fost ref\cut\, la alte dimensiuni, de Vasile Lupu, `n 16501653, [i finalizat\, `n 1660, de
fiul s\u, {tef\ni]\ Vod\. Pu]ine
fresce din pictura care poate fi
v\zut\ ast\zi `n biserica M\n\stirii Golia sunt originale, iar din
mobilierul ini]ial se p\streaz\ doar
tronurile domne[ti, un policandru
cu `nsemnele lui Vasile Lupu [i
patru sfe[nice comandate `n Danemarca. Frumoasa catapeteasm\
a bisericii dateaz\ din 1838. Incinta m\n\stirii este `nconjurat\
de un zid `nalt, prev\zut la col]uri
cu turele ridicate `n 1667 [i un turnclopotni]\ ref\cut la 1900, despre
care Paul de Alep spunea c\ „nu are
pereche `n toate aceste ]\ri prin
`n\l]ime, l\rgime [i m\re]ie”.

M\n\stirea Golia, `nchinat\ m\n\stirii athonite Vatoped, a fost
condus\ mai ales de egumeni greci.
C\zut\ `n ruin\ dup\ secularizarea
din 1863, m\n\stirea a fost `nchis\
`ntre anii 1900 [i 1947, devenind
apoi biseric\ parohial\ pân\ `n
1992, când [i-a rec\p\tat destina]ia str\veche prin grija Preafericitului P\rinte Daniel, pe atunci
Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei.
De[i de-a lungul vremurilor
cetatea marelui logof\t Ioan Golia,
primul ctitor al m\n\stirii, a mai
fost restaurat\, lucr\rile de consolidare [i conservare erau, la finalul acestui prim deceniu al mileniului al treilea, mai mult decât
necesare, pe zidurile ei putând fi
observate `nc\ urmele cutremurelor
[i incendiilor. Lucr\rile de restaurare [i `nfrumuse]are efectuate `n
2008-2010 au inclus infrastructura
[i suprastructura bisericii, a turnului de la intrare, a zidurilor de
incint\ [i a turnurilor de col], ci[meaua turnului principal [i Casa
memorial\ „Ion Creang\”.
Pe 17 octombrie 2010, slujba
de resfin]ire a M\n\stirii Golia a
fost oficiat\ de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, al\turi de IPS
Vasilios, Mitropolit de Elassona,
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei
[i Bucovinei, IPS Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului,
PS Atenagora, Episcop de Sinope,
PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
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PS Varlaam Ploie[teanul, EpiscopVicar Patriarhal, PS Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, [i de PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului. Preafericirea Sa a amintit c\,
de-a lungul timpului, M\n\stirea
Golia a fost reparat\ [i restaurat\
de mai multe ori, dar c\ anul
acesta, `mplinindu-se 350 de ani
de la prima sfin]ire a M\n\stirii
Golia, „350 de ani de rug\ciune,
de m\rturisire a dreptei credin]e,
de comuniune sufleteasc\ `n iubirea Preasfintei Treimi”, se cuvenea ca aceast\ ctitorie voievodal\ s\ redevin\, ca urmare a restaur\rilor sale majore, emblema
ora[ului Ia[i.
Un asemenea eveniment istoric pentru M\n\stirea Golia a
fost marcat, din punct de vedere
editorialistic, prin publicarea la
Editura Doxologia a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei a volumului M\n\stirea Golia. 350 de ani
de la sfin]irea ctitoriei lui Vasile
Lupu. Sub coordonarea domnului
Sorin Iftimi, volumul reune[te studii
[i documente ale unor istorici aprecia]i pentru contribu]iile lor la dezvoltarea cercet\rii istorice ecleziastice: Dumitru N\stase, {tefan Gorovei, Silviu V\caru, Sorin Iftimi,
Petre N\sturel, Maria Magdalena
Székely, Florin Marinescu, Constantin Bobulescu [.a.
Monument major al arhitecturii române[ti, biserica M\n\stirii Golia este m\rturia evolu]iei
artei biserice[ti române[ti de la
Rena[tere spre baroc. Icoanele [i
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obiectele de cult, de o deosebit\
frumuse]e, pietrele bisericii, ale
turnului de intrare [i ale zidurilor
roase de vremuri sunt precum
paginile unei vechi cronici. Fiecare
obiect liturgic, vestigiu arhitectonic sau carte de cult `[i spune la
Golia povestea. Cu toate acestea,
cercet\torii iubitori de Biseric\
au c\utat adeseori s\ fac\ accesibile pasiona]ilor de istorie, dar [i
cititorului obi[nuit, adev\rurile de
tain\ ale acestor locuri, mesajul
istorico-teologic de dincolo de piatr\, metal, vopsea sau hârtie.
Una dintre primele contribu]ii
la „restaurarea” memoriei M\n\stirii Golia apar]ine lui S.E. Loverdos,
care scria, `n 1859, `n cele 45 de
pagini ale c\r]ii Question du Monastère de Golia à Iassy, despre
propriet\]ile funciare ale m\n\stirilor ie[ene, implicit ale acestei
m\n\stiri. Dintre lucr\rile reprezentative despre Golia scrise `nainte de cel de-al doilea r\zboi mondial men]ionez: Sever Zotta, M\n\stirea Golia, schi]\ istoric\, `n
„Ion Neculce. Buletinul Muzeului
Municipal Ia[i”, fascicula 5, 1925,
40 p., [i D. Constantinescu, Lucruri
noui despre arhitectura [i pictura
M\n\stirii Golia, discu]ii f\r\ cli[ee,
Omagiu domnului profesor I. Minea, Tipografia Presa Bun\, Ia[i,
1937, 34 p., extras din revista „Cercet\ri istorice”, anul XIII.
~n 1966 a ap\rut edi]ia `n
limba englez\ a lucr\rii M\n\stirea
Golia, Editura Meridiane, Bucure[ti,
scris\ de Popa Radu [i George Com\nescu. Desigur c\ informa]ii istorice [i arhitecturale despre M\n\stirea Golia nu puteau lipsi din
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Dic]ionarul enciclopedic de art\
medieval\ româneasc\ al lui Vasile Dr\gu], ap\rut la Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti,
1976. Cercetarea româneasc\ de
dup\ revolu]ie a abordat `n vaste
studii [i cercet\ri aspecte istorice
inedite ale primei ctitorii a boierului Golia, precum [i ale vie]ii
monahale, liturgice sau culturale
desf\[urate `n acest l\ca[ bisericesc. Astfel au fost publicate: Maria
Magdalena Székely, Chipuri de boieri [i jupânese: Anna Golaiasa,
so]ia lui Ioan Golai, ctitorul M\n\stirii Golia, `n „Magazin istoric”,
nr. 10, anul 1992, pp. 76-78; F\nica A. Ungureanu-Racovi]\, M\n\stirea Golia din Ia[i, scurt\ monografie, edi]ie trilingv\ (român\,
englez\, francez\), Editura Timpul, Ia[i, 2001, 115 p.; Mina Mo[neagu, Anobiidae semnalate `n depozitul de carte veche de la M\n\stirea Golia din Ia[i, `n „Analele
[tiin]ifice ale Universit\]ii Al. I. Cuza
din Ia[i. Teologie”, vol. 10, anul
2005, pp. 615-622; Dan B\d\r\u,
Ioan Capro[u, Ia[ii vechilor zidiri,
Ia[i, Casa Editorial\ Demiurg, 2007.
Despre influen]ele barocului `n arta
moldoveneasc\ reflectate, printre
altele, `n arhitecturile m\n\stirilor „Sfin]ii Trei Ierarhi” [i Golia
au f\cut referiri Gheorghe Macarie [i R\zvan Theodorescu, `n Tr\ire [i reprezentare. Barocul `n artele vizuale ale Moldovei secolului al XVII-lea, Editura Tehnopress,
Ia[i, 2008.
Dorin]a domnului Sorin Iftimi
„de a realiza o lucrare complet\,
care s\ abordeze acest monument
istoric din toate punctele de vedere”

vine ca urmare a unei Cercet\ri
privitoare la istoria bisericilor ie[ene, ap\rut\ la Editura Trinitas,
Ia[i, 2008, care l-a determinat pe
autorul acestei lucr\ri s\ publice
rezultatele cercet\rilor arheologice
de la care se a[teptau confirmarea
sau infirmarea supozi]iilor mai
vechi. Volumul M\n\stirea Golia.
350 de ani de la sfin]irea ctitoriei lui Vasile Lupu este format,
pe de o parte, din câteva studii
republicate, ale c\ror informa]ii
istorice trebuiau reactualizate, iar
pe de alt\ parte, din contribu]ii
[tiin]ifice noi, care pun `n valoare
obiecte de patrimoniu mai pu]in
cunoscute.
Lucrarea debuteaz\ cu prefa]a
~naltpreasfin]itului P\rinte Teofan,
Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, intitulat\ „Vitregiile vremii [i
vremea vredniciei”. Dup\ prefa]a
coordonatorului acestui volum,
Sorin Iftimi, studiile [i documentele sunt `mp\r]ite `n trei capitole:
1. „Ctitorii M\n\stirii Golia”; 2. „Tezaurul artistic al M\n\stirii Golia”; 3. „M\n\stirea Golia – istoria
unui monument”.
Studiile primei p\r]i fac referire la familia primilor ctitori, Ioan
Golia [i so]ia sa Anna (Maria Magdalena Székely), la contribu]ia voievodului Vasile Lupu, a doamnei
sale Ecaterina Cercheza [i a fiului
lor, {tef\ni]\ Vod\, la finisarea bisericii Golia `n 1660 (Silviu V\caru
[i Sorin Iftimi).
Contribu]iile [tiin]ifice din cea
de-a doua parte a volumului, semnate de Dumitru N\stase, {tefan Gorovei, Petre N\sturel, Lucia Ionescu,
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deschid noi perspective de abordare a istoriei M\n\stirii Golia prin
analiza câtorva obiecte arhitecturale sau de cult: candelabrul `n
form\ de coroan\, reprezentarea
heraldic\ de pe portalul intr\rii
principale `n biseric\, reprezent\rile simbolice pe un orar d\ruit
de Anna Golia m\n\stirii, patrafirul d\ruit `n 1669 de domni]a
Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu,
mitropolitului Grigorie al Laodiceei,
icoanele `mp\r\te[ti ale iconostasului (1838) – altare de rug\ciune
pentru mul]i pelerini care vin la
Ia[i.
Foarte bogat\ `n documente,
partea a treia prezint\ cititorului
informa]ii de absolut\ noutate. ~ntrucât M\n\stirea Golia a fost mult
timp `nchinat\ Vatopedului, cea mai
mare parte a arhivei sale se afl\
`nc\ `n m\n\stirea athonit\. Florin
Marinescu prezint\, pe baza acestor
documente de arhiv\, lista egumenilor Goliei, privilegiile, mo[iile [i metoacele ei. ~n continuarea aceluia[i demers, Arcadie M.
Bodale prezint\ „Informa]ii documentare din Arhivele Na]ionale referitoare la M\n\stirea Golia din
Ia[i”, Lucian-Valeriu Lefter, „Averile M\n\stirii Golia `n pragul seculariz\rii din 1863”, Sorin Iftimi,
„Pomelnicele M\n\stirii Golia”, iar
Constantin Bobulescu, „Inscrip]ii
[i `nsemn\ri privitoare la biserica
Golia”.
Despre rezultatele lucr\rilor de
restaurare [i conservare ale M\n\stirii Golia au scris `n acest volum
Dan Floare[, Voica-Maria Pu[ca[,
Elena Gherman, Sorin Iftimi, Aurica
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Ichim, Annamaria Baciu. ~n finalul
volumului, arhim. Vitalie Danciu,
stare]ul M\n\stirii Golia, adaug\
informa]iilor legate de ultimele lucr\ri de restaurare noi proiecte `n
derulare sau de viitor, privind reabilitarea [i dezvoltarea turistic\
a ansamblului m\n\stirii.
Bogat `n m\rturii documentare,
`n special copii ale textelor originale
grece[ti p\strate pe diferite c\r]i
de cult, obiecte liturgice, frontispicii sau pietre de mormânt, volumul M\n\stirea Golia. 350 de ani
de la sfin]irea ctitoriei lui Vasile Lupu
prezint\ cititorului, `n „Anexe”,
16 plan[e color cu diferite obiecte
de patrimoniu ale m\n\stirii [i
16 plan[e alb-negru, schi]e [i relevee ale Goliei, executate `n 1959
de un grup de studen]i ai Institutului de Arhitectur\, lucr\ri tehnice rare.
M\n\stirea Golia. 350 de ani
de la sfin]irea ctitoriei lui Vasile
Lupu este a[adar o lucrare complex\, care aduce `n prim-plan date
istorice noi, `ntr-un stil academic
care `mbin\ rigoarea informa]iilor
documentare cu savoarea am\nuntelor legate de via]a de la curtea
boierilor ctitori.
Diac. dr. C\t\lin VATAMANU
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