
105CONGRESUL NA}IONAL AL FACULT|}ILOR DE TEOLOGIE ORTODOX|
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I

P\rintele Dumitru St\niloae – „clasic” al teologiei secolului XX

Opera p\rintelui Dumitru St\niloae este, s-a spus pe drept cuvânt cu zece ani
în urm\ într-o celebrare similar\ celei de fa]\, „o împlinire de excep]ie a teologiei
române[ti din acest sfâr[it de veac [i de mileniu”, „o referin]\ pentru multe
genera]ii de teologi de acum înainte”, întrucât prin ea „teologia româneasc\ a
ajuns pe cel mai înalt pisc al s\u”1. Simpla inventariere f\cut\ cu acel prilej (pp.
16-67) a scrisului p\rintelui Dumitru St\niloae în cele nou\ decenii de asidu\
crea]ie [i osteneli cople[e[te: 20 de c\r]i originale, 24 de volume de traduceri
patristice2, 275 de studii teologice, istorice [i economice, 440 de articole de ziar
în Telegraful Român, 17 eseuri în revista Gândirea sunt reperele cantitative ale
unei opere uimitoare prin masivitate [i diversitate. Chiar dac\, a[a cum s-a spus
tot atunci, „o evaluare a muncii acestui titan al teologiei române[ti contemporane
e greu de f\cut”, se poate vorbi cu siguran]\ de o „epoc\ Dumitru St\niloae în
teologia româneasc\”, dar „o judecat\ obiectiv\” asupra ei „o va face, cu timpul,
istoria”3.

Câteva certitudini se degaj\ cu eviden]\ deci înc\ de pe acum: cu opera
p\rintelui Dumitru St\niloae teologia ortodox\ româneasc\ a dobândit o figur\

1 

1 Pr. prof. D. Radu, Persoan\ [i Comuniune..., p. 155.
2 12 ale Filocaliei române[ti, 8 în colec]ia „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”: 2 volume din

operele Sfântului Maxim M\rturisitorul, 2 volume din operele Sfântului Atanasie cel Mare,
1 volum din operele Sfântului Grigorie al Nyssei [i 3 volume din operele Sfântului Chiril al
Alexandriei, [i 4 volume cu Lavsaiconul, Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog,
Cuvânt\rile teologice ale Sfântului Grigorie Teologul [i Operele complete ale Sfântului
Dionisie Areopagitul.

3 Pr. prof. M. P\curariu, ibid., p. 13.

* Cuv=ntare ]inut\ la Simpozionul Teologic Na]ional, Dur\u, septembrie 2003.
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„clasic\” de tip monumental, cu un impact nu doar na]ional, ci [i panortodox [i
ecumenic. S-a putut spune astfel f\r\ exagerare c\ prin sinteza sa teologic\ – în al
c\rei centru se afl\, cum spuneam în 1993, trilogia: Dogmatic\ - Spiritualitate -
Liturghie (1978, 1981, 1986)4 – p\rintele Dumitru St\niloae ocup\ în Ortodoxia
actual\ o pozi]ie similar\ celei a unui K. Barth în protestantism [i K. Rahner sau
mai degrab\ H. Urs von Balthasar în catolicism5. P\rintele Dumitru St\niloae
este astfel nu numai un „titan al teologiei române[ti contemporane”, ci [i un
„clasic” al teologiei secolului XX, atât al celei panortodoxe, cât [i ecumenice.
Numele p\rintelui Dumitru St\niloae se înscrie astfel definitiv al\turi de marii
teologi ai genera]iei sale: al\turi de catolicii H. de Lubac (1898-1991), H. Urs
von Balthasar (1905-1988) [i K. Rahner (1904-1984), al\turi de protestan]ii K.
Barth (1886-1968), E. Brunner (1889-1966) [i P. Tillich (1886-1965) [i al\turi de
ortodoc[ii G. Florovsky (1893-1979), Iustin Popovici (1894-1979) [i Vl. Lossky
(1903-1958).

Teologia Bisericii dintotdeauna [i de pretutindeni este organizat\ dup\ dou\
axe constitutive, dar divergente, care-i ofer\ o structur\ bipolar\, cruciform\. Ea
este o reflec]ie, o explicare [i o valorificare a misterului Revela]iei ve[nice a lui
Dumnezeu în Iisus Hristos Cel Întrupat, r\stignit [i ~nviat, p\strat [i celebrat în
Scriptur\, Tainele [i Tradi]ia Bisericii, dar reflec]ia ei are în vedere necesit\]ile
fiec\rei genera]ii [i epoci istorice în parte. Teologia [i teologii au ca atare o
situa]ie inconfortabil\ fiind solicita]i în permanen]\ de exigen]ele contradictorii
ale „identit\]ii” [i „angaj\rii” (identity and involvement), putând fie s\ accentueze
identitatea religioas\ permanent\ a Bisericii, fie s\ se centreze pe implicarea în
problemele concrete în continu\ schimbare ale genera]iilor contemporane lor.
Teologiile axate pe identitate au o natur\ sapien]ial\ [i mistic\, o predilec]ie
pentru trecut [i discursul estetic, privilegiind continuitatea [i spa]ialitatea, în timp
ce teologiile axate pe implicare au o natur\ profetic\ [i critic\, privilegiind
discontinuit\]ile [i temporalitatea, cu accent pe prezent [i viitor6. Aceasta pentru
c\ teologia vie are o dubl\ responsabilitate fa]\ de Dumnezeu [i Revela]ia Lui, [i
fa]\ de umanitate, fa]\ de transcenden]\ [i imanen]\, fa]\ de ve[nicie [i istorie,
fa]\ de trecut, prezent [i viitor. Sau, a[a cum remarcabil sintetiza p\rintele
Dumitru St\niloae însu[i în „introducerea” Dogmaticii lui: la modul ideal
teologia vie a Bisericii trebuie s\ fie în acela[i timp a) „apostolic\ [i tradi]ional\”,
fidel\ prin „credin]\” Revela]iei date în trecut [i transmise în tradi]ie prin istorie;
b) „contemporan\ cu fiecare epoc\”, deschizându-se prin „iubire” oamenilor de
acum [i problemelor prezentului; [i c) „profetic\-eshatologic\”, deschis\ [i
deschizând prin „speran]\” umanit\]ii perspectivele „viitorului” eshatologic
inaugurat de Hristos prin Învierea Sa [i promovând astfel mi[carea [i progresul
spiritual al omenirii spre des\vâr[irea ei final\, metaistoric\7.

Aceast\ schem\ de natur\ ideal\ a structurii teologiei Bisericii se realizeaz\
îns\ în concretul devenirii istorice a societ\]ilor. Tot astfel [i opera p\rintelui

4 Ibid., p. XXVI.
5 † Kallistos Ware, ibid., p. 118.
6 Cf. G. Lafont, La Sagesse et la Prophetie. Modeles theologiques, 1999.
7 Cf. Teologia dogmatic\ ortodox\, vol. I, 1978, pp. 103-110.
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Dumitru St\niloae, ca [i cea a contemporanilor s\i men]iona]i mai sus, este
reflexul epocii sale, este o teologie a secolului XX. În toate confesiunile cre[tine,
teologia secolului XX a fost marcat\ de un imens efort de autodefinire a
identit\]ii proprii în prima parte a secolului, dublat de un efort similar de
deschidere [i implicare în problemele umanit\]ii [i ale lumii, în a doua lui parte.
Totul pe fundalul convulsiilor istorice care au marcat tragic istoria secolului XX,
cu imensele confrunt\ri ale imperiilor, na]iunilor [i ideologiilor rivale din cele
dou\ r\zboaie mondiale [i a r\zboiului rece care s-a încheiat abia în 1989. Cu
costuri umane terifiante, Europa a trecut de la civiliza]ia rural\ la cea industrial\
[i, foarte recent, informa]ional\, a evoluat de la diviziune la unificare, de la
confruntarea na]iunilor [i a blocurilor rivale (capitalism - comunism, liberalism -
socialism, democra]ie - totalitarism), la convergen]\ [i construc]ia unei confe-
dera]ii europene în sânul unei civiliza]ii globale [i globalizate. În trecerea lor de
la rural la industrial [i în confruntarea cu ideologiile rivale, Bisericile [i teologiile
secolului XX s-au v\zut confruntate, în prima jum\tate a secolului XX, cu criza
seculariz\rii [i a decre[tin\rii avansate a societ\]ilor pe fondul progresului
pozitivismului [i materialismului, cu dilema [i dezbaterea cultural\ acut\
tradi]ionalism - occidentalism, cre[tinism - modernitate, ruralizare - urbanizare.
Confruntate cu insuficien]ele teologiei antropocentrice [i liberale ale secolului
XIX, marcat\ de clivajul iluminism - romantism, ra]ionalism - pietism, în fa]a
noilor ideologii ale modernit\]ii secularizate, teologiile cre[tine din prima
jum\tate a secolului XX au fost marcate toate, într-un context dominat înc\ de
polemici confesionale [i rivalit\]i, prin recursul înnoitor „la izvoarele” specifice.
A[a au ap\rut succesiv „teologia dialectic\” protestant\, antiliberal\, centrat\ pe
primatul absolut al Cuvântului lui Dumnezeu, „noua teologie” catolic\, antisco-
lastic\, inspirat\ din mi[carea liturgic\ [i patristic\, [i în anii '30-'40 teologia
„neopatristic\” ortodox\. Toate aceste trei teologii au în comun refuzul atât al
unui discurs scolastic abstract, cât [i al unui pietism sentimental f\r\ forme,
[i recursul comun la categoriile interpretative [i resursele filosofiilor existen-
]iale [i personaliste (M. Buber, F. Ebner, M. Heidegger, L. Lavel, M. Blondel,
L. Binswanger). Legat\ de redescoperirea teologiei Sfântului Grigorie Palama, a
isihasmului [i Filocaliei, teologia „neopatristic\” [i-a v\zut formulat programul
de c\tre p\rintele G. Florovsky, la Primul Congres al Facult\]ilor de Teologie
Ortodoxe de la Atena (1936), în termenii „deconstruc]iei” „captivit\]ilor babi-
lonice” a teologiei ortodoxe înfeudate, între secolele XVI-XIX, modelor
intelectuale occidentale. Acest program va fi concretizat îns\ de trei mari teologi
ortodoc[i: de p\rintele Iustin Popovici (Dogmatica, 3 vol., 1932, 1935, 1978;
Vie]ile Sfin]ilor, 1972-1977), de Vl. Lossky (Teologia mistic\ a Bisericii R\s\-
ritene, 1944) [i de p\rintele Dumitru St\niloae înc\ din anii '30. Crea]ia sa
teologic\ întins\ pe parcursul a [ase decenii s-a desf\[urat în dou\ etape clar
distincte: între anii 1930-1947, în condi]iile de libertate din cadrul statului român
unitar în accelerat\ modernizare, iar între anii 1948-1989, în condi]iile dramatice
de represiune, rezisten]\ [i supravie]uire spiritual\ din statul totalitar comunist
care a împins România în bezna terorii, a foamei, frigului [i fricii. Preocup\rile
p\rintelui Dumitru St\niloae au în centru definirea identit\]ii teologiei ortodoxe
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(ca r\spuns la problema „identit\]ii”) [i a specificului Ortodoxiei române[ti (ca
r\spuns la problema „implic\rii”). ~n viziunea p\rintelui Dumitru St\niloae,
teologia ortodox\ autentic\ – distinct\ de scolastica tomist\ catolic\ [i de
biblicismul protestant, fie el [i „dialectic” – nu poate ignora contribu]ia decisiv\
a Sf=ntului Grigorie Palama (1938) [i a Filocaliei (1946-1948), a Asceticii [i
misticii (1947), ca o teologie a experien]ei lui Dumnezeu [i o „antropologie a
des\vâr[irii”. Ea nu este nici discurs academic rigid (gen Androutsos), nici
specula]ie filosofic\ personal\ (gen Bulgakov sau Berdiaev ori L. Blaga, 1942),
ci are o concentra]ie hristologic\ pentru c\ doar în Iisus Hristos e restaurarea
omului (1943). Doar Iisus Hristos e cheia în]elegerii de sine a omului [i a istoriei
umane, ceea ce p\rintele Dumitru St\niloae demonstreaz\ plecând de la hristo-
logia patristic\ maximian\, interpretat\ în categoriile filosofiei personaliste [i
existen]iale. Iisus Hristos lumina lumii [i îndumnezeitorul omului [i Sfânta
Treime sau La început a fost iubirea ap\rute în 1993 sunt [i testamentul teologic
al p\rintelui Dumitru St\niloae.

Convingerea de origine romantic\ a p\rintelui Dumitru St\niloae a fost apoi
aceea a unei simbioze unice între Ortodoxie [i românism (1939, 1992), mai exact
între Ortodoxie [i civiliza]ia rural\ româneasc\ care ar sta sub semnul unei
sinteze unice între latinitate [i Ortodoxie dominate – spre deosebire de ra]iona-
lismul grec [i misticismul slav – de echilibru între Dumnezeu [i om, între Orient
[i Occident, [i inspirate de motivul „personalismului comunitar”. „Persoana [i
comuniunea” în unitatea lor rela]ional\ [i dialogic\ sunt de altfel cheia întregii
viziuni teologice a p\rintelui Dumitru St\niloae, oferind o perspectiv\ generoas\,
deschis\ [i sintetic\ asupra existen]ei, evitând blocajul schematic în aspecte
unilaterale [i deschizând spre concret [i via]\. Ele sunt motorul sintezei creatoare
a p\rintelui Dumitru St\niloae cuprins\ în monumentala trilogie: Dogmatic\ -
Spiritualitate - Liturghie (1978, 1981, 1986). Volumele acestei trilogii alc\tuiesc
un amplu [i fastuos comentariu existen]ial [i neopatristic al „experien]ei lui
Dumnezeu” în dogmele, în mistica [i Liturghia ortodoxe, o viziune despre om [i
cosmos în perspectiva dialogului spiritual infinit al omului cu Dumnezeul-Iubire
al Comuniunii Treimice în Iisus Hristos Cel Întrupat [i Înviat. Bog\]ia de
aspecte, echilibrul abord\rii, for]a sintetic\ a viziunii desfid orice rezumare [i
reprezint\ o surs\ de inspira]ie nesfâr[it\. Viziunea holistic\ [i cosmic\ despre
Hristos [i umanitate se întregesc în anii sintezei, de dup\ ie[irea din închisoare în
1963, cu deschideri prudente fa]\ de etica social\ („slujire [i proexisten]\”,
„responsabilitate”) [i fa]\ de ecumenismul modern (sub semnul unei „sobornicit\]i
deschise” ca dep\[ire a confesionalismelor [i contribu]ii concrete la solu]ionarea
problemelor legate de „monofizismul” chalcedonian, „Filioque”-le catolic [i
„justificarea” reformat\).

Receptarea teologiei p\rintelui Dumitru St\niloae în cadrul teologiei româ-
ne[ti va fi un proces constant [i f\r\ cap\t. Pentru a fi autentic\, aceasta nu se
poate fixa retrospectiv [i rapsodic pe simpla ei repeti]ie, ci trebuie s\ aib\ curajul
de a-i sesiza [i limitele tipului de teologie asumat – sapien]ial, nu profetic! – [i
cele ale epocii – secolul XX! – [i de a-i aplica inspira]ia într-un context radical
schimbat, racordând teologia la timpul actual [i la exigen]ele lui. Iar acestea sunt
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cu totul altele decât cele ale secolului XX („secolul extremelor”). Anul 1989 a
adus cu sine nu sfâr[itul parantezei comuniste [i întoarcerea la firul întrerupt în
1948, ci intrarea [i a României într-o nou\ lume, dominat\ de cu totul alte
paradigme: o lume a pluralismului [i globaliz\rii, a unific\rii [i integr\rii
europene [i planetare [i, mai presus de orice, o lume a unei gigantice muta]ii de
civiliza]ie. Toate acestea nu erau nici m\car b\nuite atunci, nici de p\rintele
Dumitru St\niloae, nici de noi to]i.
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Father Dumitru Staniloae – a classic of the 20th century theology and 
the mission of theology in the Church and Society

The author of the study 'Father Dumitru Staniloae – a classic of the 20th century

theology and the mission of theology in the Church and Society', Archdeacon Prof.

Ioan I. Ica Jr. analyses the main aspects of the work of Father Dumitru Staniloae and

its contribution for the 20th century theology. Its work is impressive as quantity and

diversity (20 original books, 24 books of patristic translations, 275 theological studies,

440 journal articles etc.). But most of all the theology of Father Dumitru Staniloae is

an 'exceptional fulfilment of the Orthodox Romanian theology' and a 'point of reference

for many generations of theologians' in the future. His theological trilogy: Dogmatics,
Spirituality, Liturgy embraces a great variety of themes and explores the core of the

mystery of the Church: the Son of God incarnate for ourselves and for our salvation.    


