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O carte `n edi]ie de lux ap\rut\ pen-
tru prima oar\ `n limba greac\ (1991) [i
tradus\ `n acela[i an `n limba englez\
este tip\rit\ `n anul 2001 mai `nt=i `n
limba greac\ [i dup\ un an (2002) `n
limba englez\. Ultimile dou\ edi]ii pre-
zint\ un text l\rgit [i revizuit. La aceast\
a doua edi]ie m\ voi referi `n r=ndurile
de fa]\.

Cartea este dedicat\ grecilor [i civi-
liza]iei lor de pe un teritoriu vast, centrat
pe bazinul M\rii Negre `ncep=nd din
epoca bronzului (sec. XIII a.Chr.) [i p=n\
la `nceputul secolului al XX-lea. Cartea
nu este o istorie am\nun]it\ a acestei gre-
cit\]i, ci d\ doar c=teva puncte de reper
dintr-o perioad\ de timp `ndelungat\.
Prezentarea se face `n conexiune cu isto-
ria grecilor din sud, din bazinul m\rilor
Egee [i Marmara, care au fost `n str=ns\
leg\tur\ cu grecitatea Pontului Euxin.

Autoarea principal\ a volumului,
Marianna Koromila, nu-mi este cunos-
cut\ ca istoric din literatura de speciali-
tate [i de aceea presupun c\ ea s-a ocupat
de perioade care mie nu-mi sunt fami-
liare. Pentru anumite regiuni [i probleme
autoarea a apelat la cunosc\tori ai zone-
lor periferice ale bazinului M\rii Negre,
cum este cea a Caucazului (Colchida), a
Georgiei ori a unor p\r]i din Asia Mic\ [i
Tracia. A[a `nt=lnim nume ca: Otar Lord-
kipanidze, care scrie despre The Greeks

in Colchis; Alexander Alexidze, despre
Martha-Maria: An outstanding perso-
nality in the cultural history of Georgia
and Byzantion; Anna Ballian, Argyropo-
lis-Gümü[hane; Louisa Polychronidou,
Antiquities and archaeology in the Thra-
cian seaboard of the Propontis [i Petros
N. Protonotarios, The Mint of the Empire
of  Trebizond.

Succesul primei edi]ii o `ncurajeaz\
pe autoare s\ publice [i pe a doua. Ea
este convins\ c\ istoria grecilor din ba-
zinul M\rii Negre merit\ orice efort, de-
oarece zona aceasta reprezint\ „cea mai
vital\ [i vibrant\ parte a elenismului”.
~nainte de dezmembrarea Uniunii Sovie-
tice, o bun\ parte a acestei lumi era greu
de cunoscut, acoperit\ de „un fum poli-
tic” ori „`nv\luit\ `n cea]\”, deoarece
contactele `ntre speciali[ti erau `ngreu-
iate, iar vestigiile grece[ti `nchise `n muzee
ori depozite, dac\ nu chiar ignorate [i
l\sate `n voia vremii (p. 10-11). Pu]inele
publica]ii `n limbile mari de circula]ie se
concentrau pe antichit\]i izolate de con-
textul lor, abordau subiecte foarte specia-
lizate, fragment=nd astfel unitatea timpu-
lui [i a spa]iului, contribuind la limitarea
sensului realit\]ii, a continuit\]ii popula-
]iei grece[ti [i a for]ei ei unificatoare (p.
11). Prima edi]ie englez\ a avut meritul
s\ dezv\luie aceste ]\ri necunoscute (terrae
incognitae) multor popoare, s\ devin\ un
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fel de referin]\ [i catalizator pentru
numeroase ini]iative, care au urmat, iar
pe grecii refugia]i [i urma[ii lor s\-[i
reg\seasc\ patria unde tr\iser\ `n unire [i
totodat\ s\ devin\ con[tien]i de amploarea
lumii lor pierdute. Aceasta ar trebui s\-i
duc\ la con[tientizarea rolului, pe care ei
l-au avut `n istoria M\rii Negre [i s\ reia
leg\turile cu acele popoare cu care au
`mp\rt\[it experien]e comune.

Autoarea c\r]ii nu-[i ascunde tendin]a

de a face din aceast\ lucrare un mobil

cultural [i liant na]ional pentru to]i grecii

de azi; ei trebuie s\ aib\ [i con[tiin]a res-

ponsabilit\]ii fa]\ de aceast\ mo[tenire

at=t de bogat\.

Dac\ ]elul acesta cultural-na]ional,

urm\rit de Marianna Koromila este atins,

ca urmare [i a implic\rii `n publicare a

Funda]iei Stavroa S. Niarchos, nu toate

afirma]iile ei privitoare la studiile ante-

rioare sunt valabile. Au existat nu numai

studii par]iale, ci [i lucr\ri de mari pro-

por]ii, scrise de autori englezi, ru[i [i

chiar de rom=ni. Amintesc aici doar pe:

E.A. Minns, Skythians and Greeks. A

Survvey of Ancient History and Archae-

ology of the Nord Coast of the Euxine

from the Danube to the Caucasus, Cam-

bridge, 1913; M. Rostovtzeff, Iranians

and Greeks in South Russia, Oxford,

1922; George I. Br\tianu, La Mer Noire:

Des origines à la conquête ottomane.

Societas Academica Dacoromana, Mün-

chen, 1969 (cu o prefa]\ de marele bi-

zantinolog Vitalien Laurent), tradus\ `n

limba rom=n\ de Michaela Spinei [i pu-

blicat\ `n dou\ volume, cu studiu intro-

ductiv [i note bibliografice de Victor

Spinei, Editura Meridiane, Bucure[ti,

1988; D.M. Pippidi – D. Berciu, Ge]i [i

Greci la Dun\rea de Jos din cele mai

vechi timpuri p=n\ la cucerirea roman\,

Bucure[ti, 1965. Mi se pare deci c\ au-

toarea a subestimat (ori n-a cunoscut)

eforturile depuse `nainte de ea pentru
cunoa[terea raporturilor dintre greci [i
autohtoni din jurul M\rii Negre.

Cum era [i firesc, primele capitole
sunt dedicate timpurilor celor mai vechi,
unde, din cauza pu]inelor dovezi arheo-
logice ori a izvoarelor literare, mitologia
se `mbin\ cu realul. Acela[i lucru este
prezent chiar `n scurta introducere inti-
tulat\: Lama s\biilor miceniene [i per-
sisten]a denumirilor sacre la localit\]i. E
vorba de evenimente petrecute imediat
dup\ `ncheierea r\zboiului troian (cca
1200 a.Chr.) [i de soarta unor eroi prin-
cipali. Marianna Koromila invoc\ le-
genda potrivit c\reia sufletul lui Achile
ar fi fost adus de mama sa zei]a Thetis [i
depus `n st=ncile albe din Insula Leuke
(Insula {erpilor). Foarte aproape de a-
ceast\ insul\ (cca 24 mile) spre vest se
afl\ bra]ul Chilia al Dun\rii [i cetatea cu
acela[i nume, iar Marianna Koromila
crede c\ ambele ar deriva de la forma
Akilia, Kilia, legate desigur de eroul A-
chile. ~n cercetarea istoric\ rom=neasc\
se crede `ns\ c\ numele deriv\ de la toV
kellivon, -ou # camer\, chilie monahal\,
ceea ce presupune existen]a aici a unei
m\n\stiri sau de la toV kevllion,-ou #
pivni]\, depozit de m\rfuri, ori cetatea
bizantin\ Kilia este cunoscut\ pentru co-
mer]ul intens de m\rfuri pe care-l f\cea
nu numai `n Marea Neagr\, ci [i mai
departe `n Bizan] [i Italia.

P\trunderea grecilor `n Marea Neagr\
n-a fost u[oar\, de aceea [i denumirea
care i s-a dat de Axenos Pontos (Mare
Neprimitoare). Descoperirile arheologice
din epoca micenian\ (sec. XIII a.Chr.)
sunt pu]ine [i ele vin `n sprijinul punctu-
lui de vedere c\ prima corabie care a tre-
cut prin Bosfor a fost o Argo cu 50 de
v=sle, condus\ de Iason, [eful argonau-
]ilor, `n drum spre Colchida, ]ar\ foarte
bogat\ `n rezerve minerale aflat\ `n partea
de nord a Muntelui Ararat.
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Dificult\]ile p\trunderii `n Marea
Neagr\ ]in nu numai de pericolele na-
viga]iei (curen]i nefavorabili, st=nci sub-
marine etc.), ci [i de faptul c\ Troia, a[e-
zat\ pe ]\rmul Asiei Mici `n str=mtoarea
Hellespontului (Dardanele) exercita o
adev\rat\ blocad\. Se sugereaz\, astfel
c\ r\zboiul troian a avut ca ]el principal
spargerea acestei blocade, nu at=t dob=n-
direa frumoasei Elena. De aceea unii eroi
ai r\zboiului troian au fost zeifica]i:
Achile, Patrocle, Antiochos, Marele Ajax
din Salamina, ca [i micul Ajax din Locrida.

Eliberarea din blocada Troiei a per-
mis mai `nt=i grecilor din sud, din Attica
[i din bazinul egeean, p\trunderea [i
`ntemeierea de cet\]i pe ]\rmurile M\rii
de Marmara, vecin\ cu Marea Neagr\,
dar desp\r]it\ prin str=mtoarea Bosforului.
Aici au luat fiin]\ numeroase ora[e `nte-
meiate de milesieni, magarieni, eolieni,
samieni [i athenieni, iar `ntre acestea By-
zantion [i Chalcedon, ambele megariene
[i a[ezate chiar la gura de sud a Bosforu-
lui; ele aveau s\ preia controlul asupra
vaselor care vroiau s\ p\trund\ `n Marea
Neagr\.

Colonizarea greac\ `n Marea Neagr\
s-a f\cut `n secolele VII-VI a.Chr. [i ea
nu poate fi bine perceput\ f\r\ a o pune
`n leg\tur\ cu spa]iul egeean [i al M\rii
de Marmara. De altfel, Marea de Marmara
mai este numit\ [i Propontida (adic\ ceea
ce este `nainte de Pont). C\tre sf=r[itul
secolului al VI-lea, Marea Neagr\ deve-
nise un „lac” grecesc sau mai degrab\
unul „ionian”, fiindc\ cele mai multe
colonii au fost `ntemeiate de grecii din
Milet ori de coloniile acestora din Pro-
pontida. ~n ceea ce prive[te a[ez\rile de
pe ]\rmul de vest al M\rii Negre (apar-
]in=nd Rom=niei [i Bulgariei) toate sunt
colonii ioniene, cu excep]ia cet\]ilor Cal-
latis (Mangalia) [i Mesembria (Nesebr),
de origine dorian\ (megarian\). Cea mai
veche dintre toate este Histria (Istros) ale
c\rei `nceputuri se plaseaz\ pe la mij-

locul secolului al VII-lea, iar numele `i
este de la fluviul Istros (Dun\rea), l=ng\
care se afl\.

Autoarea volumului nu face dec=t
considera]ii foarte generale asupra ora-
[elor din Marea Neagr\, `ncerc=nd s\ le
g\seasc\ substratul lor mitologic. Astfel,
coasta de vest a M\rii Negre s-ar fi aflat
sub protec]ia copiilor gemeni ai lui Zeus:
Apollo [i Artemis. Ora[ul Apollonia din
Bulgaria [i-ar datora numele zeului s\u
protector Apollo, care a salvat multe vie]i
de la moarte, navig=nd printre st=ncile
periculoase din mare. C=nd cre[tinismul
s-a instaurat aici, numele cet\]ii a fost
schimbat `n Sozopol (ora[ salvator). {i
Odessos (Odyssos), Varna de ast\zi, [i-ar
datora numele eroului troian binecunos-
cut sau altor conduc\tori cu acest nume.

Pe coasta de sud a Crimeii, zei]a
Artemis era adorat\, iar `n marele ei
sanctuar [i-ar fi g\sit refugiu, dup\ mi-
tologie, Ifigenia, fiica lui Agamemnon [i
a Clytemnestrei. Unele descoperiri arhe-
ologice, `n special vase ceramice cu
reprezent\ri pictate, ar veni `n sprijinul
acestor presupuneri.

F\r\ s\ fac\ o prezentare sistematic\
a descoperirilor autoarea semnaleaz\ doar
obiecte ie[ite din comun. De pild\, ea se
refer\ la unele amfore din piatr\ scoase
din mare de arheologii submarini, de o
greutate care merge de la 82 p=n\ la 362
kg, ceea ce ar indica pericolele `nt=mpi-
nate de navigatori `n Marea Neospita-
lier\ (Axenos Pontos).

Ca o descoperire important\ de pe
teritoriul Rom=niei se men]ioneaz\ o
sabie micenian\ (sec. XIV), descoperit\
la vest de Constan]a (36 km), se pare la
Medgidia `ntr-un morm=nt, dar referin]a
mi se pare gre[it\, `ntruc=t sabia aceasta
este mult mai t=rzie. Nu exist\ `n Dobro-
gea a[ez\ri miceniene, dar obiecte izolate
apar]in=nd acestei culturi sunt cunos-
cute. Dup\ autoarea volumului cele mai
vechi urme de pe Insula Leuke ({erpilor)
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dateaz\ din secolul al VII-lea a.Chr., dar
templul de acolo a fost distrus `n secolul
al XIX-lea pentru a se construi un far.

Prezentarea cet\]ilor de pe ]\rmul de
sud al M\rii Negre, azi pe teritoriul
turcesc, urmeaz\ aceea[i schem\ ca [i
pentru cele de care am vorbit mai sus.
Mitologia joac\ [i aici un rol `n expli-
carea numelor. De pild\, Herakleia Pon-
tic\, o colonie dorian\ a cet\]ii Megara
(559/8 a.Chr.) [i care la r=ndul ei ajun-
sese at=t de prosper\ `nc=t a `ntemeiat la
noi cetatea Callatis, [i-ar trage numele de
la Herakles; acesta ar fi omor=t cerberul,
care tr\ia acolo `ntr-una din numeroasele
pe[teri [i teroriza popula]ia local\. Local-
nicii n-ar fi uitat aceast\ fapt\ m\rea]\ [i
au numit cetatea dup\ numele zeului.

Cele mai multe cet\]i de pe ]\rmul
de sud al M\rii Negre au fost `ntemeiate
`n cursul secolelor VII-VI. Elenismul vechi
[i apoi cel bizantin [i post-bizantin din
Propontida [i Marea Neagr\ `[i au r\d\-
cina `n aceast\ perioad\. Ora[e, sate, de-
barcadere [i pontoane peste r=uri, d\inuind
`n epoca roman\ [i cre[tin\ timpurie au
fost construite ori reconstruite de multe
ori de atunci, cum arat\ ruinele acelor
colonii [i emporia fondate `n secolele
VII-VI a.Chr. Pe locul vechilor sanctuare
p\g=ne au fost `ntemeiate `n perioada
cre[tin\ m\n\stiri, iar toponimia atest\
acest lucru. Numele unor m\n\stiri ca
Bomon sau Eleobomon (pronun]at Vomon
[i Elaiovomon) are la baz\ cuv=ntul gre-
cesc bomos (# vomos), care `nseamn\:
sanctuar, templu. Persisten]a vestigiilor
grece[ti – p\g=ne ori bizantine – `n me-
diul de st\p=nire turcesc este demonstrat\
prin ruine de biserici bizantine.

Dup\ ce subliniaz\ `ndelung impor-
tan]a dob=ndirii de c\tre greci a M\rii de
Marmara (Propontida [i `ntemeierea aici
a celui mai important ora[ – Byzantion –,
devenit `n secolul al IV-lea Constanti-
nopol (ora[ul lui Constantin), autoarea
trece la Pontul Euxin propriu-zis, nu `na-

inte de a releva c=teva semnifica]ii ale
numelui str=mtorii Bosforului. ~mi re]in
aten]ia cu deosebire: Boos-poros, ar `n-
semna etimologic vadul vitelor, care c=nd-
va puteau trece str=mtoarea `not de pe un
continent pe cel\lalt; iar cealalt\ apar]ine
lui Euripide (sec. V a.Chr), care porne[te
de la func]ia de leg\tur\ a str=mtorii din-
tre Marea Mediteran\ [i Marea Neagr\ [i
o desemneaz\ ca: cheie a Pontului.

~n amplul capitol al IV-lea, se expune
procesul de elenizare a teritoriului vestic
al M\rii Negre, `ncep=nd de la Dun\re,
„ultima frontier\”, spre sud p=n\ la Bosfor,
cu prec\dere `n mediul tracic, `ncep=nd
din secolul VII a.Chr. p=n\ la `nceputul
secolului al VII-lea p.Chr. Reperul cro-
nologic la care se opre[te autoarea repre-
zint\ (`nceputul perioadei `ntunecate (The
dark ages) de cca trei secole, provocat\
de invaziile avaro-slavo-bulgare, `n sud-
estul european. 

O a doua zon\ tratat\ `n acela[i capi-
tol este cea a coastei de nord a M\rii
Negre, `ncep=nd cu Delta Dun\rii, prin
stepele scitice, Crimeea, Bosforul Cime-
rian, Marea de Azov, p=n\ `n Caucasia.
Tot aici este inclus\ [i zona asiatic\ a
M\rii Negre, pe care autoarea o nume[te:
Zidul muntos al Euxinului de sud: Pon-
tul. Limita cronologic\ de jos a acestei
prezent\ri nu mai este secolul al VII-lea
ca `n sud-estul european, de[i pericolul
arab ar fi putut reprezenta foarte bine un
astfel de reper cronologic, ci `nceputul
secolului al XX-lea.

Capitolul al V-lea trateaz\ perioada

dintre c\derea Constantinopolului sub turci

(1453) [i Pacea de la Adrianopol (1829).

Dup\ relatarea pe scurt a evenimentelor

militare legate de ap\rarea [i c\derea

Constantinopolului `n m=inile turcilor lui

Mahomed al II-lea, autoarea vorbe[te des-

pre soarta capitalei bizantine [i a Patriarha-

tului ecumenic `n perioada otoman\. Con-

stantinopolul devine capital\ a Imperiului
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Otoman, iar Patriarhatul ecumenic r\-

m=ne singurul protector al cre[tinilor or-

todoc[i c\zu]i `n robia turceasc\. Umilin-

]ele la care este supus patriarhul, mutarea

sediului lui dintr-o biseric\ `n alta, pentru

a face din ele dup\ aceea moschei, este

doar un aspect al acestor suferin]e.
Referin]ele la situa]iile rom=ne[ti sunt

[i aici numeroase: de la ecoul c\derii ca-
pitalei imperiului, reflectat\ `n picturile
exterioare de la m\n\stirile din Moldova
[i Epitaful lui {tefan cel Mare d\ruit
M\n\stirii Putna, la casa `n care a tr\it
Dimitrie Cantemir la Istanbul. Un sub-
capitol aparte este intitulat Valahia [i Mol-
dova, un adev\rat Byzance après By-
zance. Referirile `n text ori `n imagini la
m\n\stirile Moldovi]a [i Sucevi]a, la dom-
nitorii acestor provincii sunt numeroase.

Un alt subcapitol intitulat: De la
c=mpia moldovean\ la Alpii Pontici, re-
prezint\ un salt de la realit\]ile rom=ne[ti
la cele din regiunea Trapezuntului, dar cu
indicarea binefacerilor domnitorilor mol-
doveni celebrei m\n\stiri Sumela `n se-
colul al XVIII-lea. Aici se insist\ asupra
expulz\rilor f\cute de turci, care au golit
de greci [i cre[tini largi regiuni din Pont
[i, `n general, din Asia Mic\, din Cipru [i
din alte p\r]i. Cei mai mul]i dintre refu-
gia]i [i-au g\sit ad\post `n }\rile Rom=ne
(The greatest influx of emigrants was to
the Principalities, p. 352). Printre ace[ti
refugia]i se aflau mul]i tineri, care au
fost `ncuraja]i [i sprijini]i s\ studieze `n
[colile din Principate, s\ tr\iasc\ `n m\-
n\stirile ctitorite de domnitori [i s\ devin\
figuri intelectuale de seam\. ~n acest
mediu au fost educa]i `n tradi]ia ortodox\,
studiind totodat\ legile neo-bizantine, ast-
fel c\ atunci c=nd se mai re`ntorceau
acas\ `n Imperiul Otoman erau preg\ti]i
s\ devin\ conduc\tori ai na]iunii grece[ti,
aflat\ `n robie, fie ca mitropoli]i, stare]i
de m\n\stiri ori educatori ai comuni-
t\]ilor grece[ti. Lucrul acesta era chiar

posibil, fiindc\ grecii controlau o mare
parte a economiei otomane. Grecii din
toate p\r]ile Imperiului Otoman – Siria,
Palestina, Egipt, Asia Mic\ – veneau la
Ia[i [i Bucure[ti, `n marile m\n\stiri, care
dispuneau de mari biblioteci, tipografii
ori scriptoria, a[a cum a fost, de pild\,
M\n\stirea Bistri]a din Moldova. Unii
dintre ace[ti greci `nv\]a]i erau pedagogi
pentru copiii boierilor, a marilor propri-
etari ori comercian]i. Al]ii deveneau bi-
bliotecari `n m\n\stiri ori `n case parti-
culare, copi[ti, translatori, clerici, conta-
bili, tipografi, editori, consilieri ori se-
cretari ai domnitorilor fanario]i. Procentul
grecilor la curtea domnitorilor fanario]i
varia de la un domnitor la altul. De pild\,
`n }ara Rom=neasc\ `n timpul lui Nicolae
Mavrocordat (1716, 1719-1730) el atin-
gea 34,3%, iar sub Mihail Ghika (1752-
1753) era numai de 16,6%. ~n Moldova,
`n vremea lui Mihail {u]u (1819-1821)
atingea din nou 30%, iar pu]in mai `nainte,
sub Scarlat Kallimachi (1812-1819) el fu-
sese doar de 5,5%. Procentul a fost mic
[i `n secolul al XVII-lea, c\ci Radu Mih-
nea avea `n 1612 `n }ara Rom=neasc\ `n
cadrul consilierilor s\i doar 5 greci din
totalul de 9. Unii `nv\]a]i greci au codifi-
cat [i tradus `n neo-greac\ legile bizan-
tine, cum a f\cut de pild\ Georgios din
Trapezunt (Trapezuntios) care a redat
prin 1730 `n neo-greac\ vechile legi, iar
acestea au stat la baza legisla]iei fanari-
ote din }ara Rom=neasc\. Toat\ aceast\
lucrare s-a f\cut „din porunca preacin-
stitului, prea`naltului [i prea`n]eleptului
domnitor Nicolae Mavrocordat”. Ceva
mai t=rziu, Constantin Vod\ Mavrocordat
a f\cut o reform\ a agriculturii pun=nd la
baz\ modelul bizantin. Al]i greci con-
duceau metocurile Muntelui Athos `n
Principatele Rom=ne sau chiar la Mos-
cova, `n inima Imperiului }arist. 

Dou\ capitole spre finalul c\r]ii sunt
dedicate `n mare parte grecilor din spa]iul
Imperiului Otoman, dar care au g\sit la
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un moment dat azil [i sprijin `n }\rile
Rom=ne. Unul din aceste capitole este
intitulat: De la Trikkala din Mun]ii Co-
rintului spre Principatele Dun\rene [i
trateaz\ despre dou\ personalit\]i mar-
cante ale secolelor XVII-XVIII `n }\rile
Rom=ne [i `n R\s\ritul ortodox. Este
vorba de doi patriarhi ai Ierusalimului:
Dositei Notara [i Chrisant Notara, un-
chiul [i nepotul. Dositei era descendent al
unei familii nobile din Constantinopol,
care s-a refugiat dup\ 1453 la o m\n\s-
tire din nordul Peloponesului. A studiat
latina, italiana, turca [i araba la Constan-
tinopol [i a c\l\torit mult `nso]indu-l pe
Patriarhul Paisie al Ierusalimului. ~nainte
de 1669, c=nd `i urmeaz\ lui Paisie la
scaunul patriarhal al Ierusalimului, a fost
`n Moldova ca administrator al marilor
propriet\]i pe care Ierusalimul le de]inea
aici. {i ca Patriarh de Ierusalim (1669-
1707) a petrecut mult\ vreme `n }ara
Rom=neasc\ [i Moldova, `nt\rind Orto-
doxia `mpotriva catolicismului [i a altor
confesiuni protestante, tocmai `ntr-un
moment c=nd acestea erau `n ofensiv\. ~n
Moldova a organizat `mpreun\ cu dom-
nitorul Gheorghe Duca `nv\]\m=ntul [i a
`ntemeiat Tipografia de la M\n\stirea
Cet\]uia,  care a fost pentru o perioad\ de
timp cea mai `nsemnat\ din lumea orto-
dox\ (For a considerable length of time,
the publishing house at Ia[i was the most
eminent in all orthodox world). Dositei a
elaborat [i o istorie ampl\ Dodekabiblos,
cunoscut\ [i ca Vie]ile Patriarhilor de
Ierusalim, publicat\ dup\ moartea sa de
c\tre Hrisant Notara [i anume la Bucu-
re[ti `n 1715.

Patriarhul Hrisant Notara (1707-1731)
a fost un om foarte `nv\]at cu studii la
universit\]ile din Constantinopol, Padova
[i Paris (Sorbona). Dup\ modelul unchiu-
lui s\u a petrecut [i el mult\ vreme `n
}\rile Rom=ne, iar `n timpul [ederii sale
`n Moldova a `ntemeiat Academia dom-
neasc\ de la Ia[i, din `ns\rcinarea dom-

nitorului Antioh Cantemir. Autor de lu-
cr\ri teologice, matematice [i geografice,
el a jucat un rol cultural major [i chiar po-
litic `n lumea ortodox\, fiind tutore al
principelui Nicolae Mavrocordat [i bucu-
r=ndu-se de trecere la ]arul Petru cel Mare.

{i asupra unui alt mare `nv\]at se
opre[te autoarea volumului, de data a-
ceasta din Trapezunt. ~n capitolul intitulat:
De la Alpii Pontici la Principatele Dun\-
rene este evocat\ figura `nv\]atului Sebas-
tos Kymenites, apoi a Frontisterion-ului
(universitatea din Trapezunt – 1683-1922)
[i Academia (domneasc\) din Bucure[ti.
Sebastos Kymenites, considerat cel mai
important educator din Pont [i Valahia
c\tre sf=r[itul secolului al XVII-lea s-a
n\scut `n satul Kymina, a beneficiat [i el
de o instruc]ie aleas\ `n [colile impor-
tante ale timpului (Trapezunt [i Istanbul).
Persecu]iile dezl\n]uite de turci dup\ 1665
`n Trapezunt, c=nd au pref\cut Catedrala
„Sf. Ap. Filip” `n moschee, au determi-
nat exodul multor `nv\]a]i spre Rusia,
Valahia [i Transilvania. ~n 1689, Con-
stantin Br=ncoveanu `l invit\ pe Sebastos
Kymenites s\ conduc\ Frontisterionul
din Bucure[ti devenind [i primul profe-
sor al lui. Al\turi de el au mai predat
Panagiotis din Sinope (1700-1719), Ioan
Komnenul, doctor [i geograf, medicul
personal al domnitorului. Dup\ moartea
lui Kymenitis i-a succedat ca rector al
Academiei Markos Porphyropoulos medic
[i filosof din Cipru. Erau atunci `ntre cca
180-200 de studen]i. Marianna Koromila
invoc\ `n sprijinul faptelor grecit\]ii pe
p\m=ntul rom=nesc [i `ntemeierea M\-
n\stirii Sinaia de c\tre Mihail Canta-
cuzino, care ar fi reprezentat un popas
c\utat de c\l\torii [i comercian]ii greci la
grani]a dintre Valahia [i Transilvania `n
drumul lor spre Bra[ov [i Sibiu. 

Accentul pus pe grecitatea din Ro-
m=nia reiese nu numai din referirile frec-
vente din cadrul diferitelor capitole ale
c\r]ii, ci [i din Excurs-ul de la sf=r[itul
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volumului intitulat: O cochilie goal\ a
elenismului din Marea Neagr\. Br\ila
Dun\rean\ (Un aprilie friguros din 1987).
Autoarea relateaz\ o c\l\torie f\cut\ la
Br\ila, un loc unde comunitatea greac\
fusese puternic\, dar acum `i pare a-
proape inexistent\ datorit\ evenimente-
lor istorice care au provocat `n cursul
timpului emigra]ia fie la Bucure[ti, fie `n
Grecia [i a dus la p\r\sirea unor cl\diri [i
biserici monumentale. Primul mare exod
a avut loc dup\ Primul R\zboi Mondial,
cel de-al doilea dup\ 1950, cauzat de
regimul comunist.

Ultimul capitol al c\r]ii (al VI-lea)
este dedicat unor aspecte din via]a gre-
cilor `n perioada de la 1829 p=n\ la
Primul R\zboi Mondial. Autoarea a `n-
cercat ca [i `n capitolele anterioare s\
urm\reasc\ soarta comunit\]ilor grece[ti
`n toate zonele limitrofe M\rii Negre, `n
limitele cronologice pe care [i le-a pro-
pus, dar uneori nerespectate. ~n capitolul
acesta final relateaz\ sporadic ce s-a `n-
t=mplat cu grecii din aceste regiuni p=n\ la
`nceputul secolului XX. O caracteristic\
a `ntregii c\r]i este c\-i arat\ pe greci ca
purt\tori de cultur\ [i civiliza]ie ori pe
unde au tr\it [i s\ exemplifice acest lucru
cu o ilustra]ie adecvat\. Peste tot grecii
din diaspora apar ca de]in\tori de virtu]i,
binef\c\tori, deschiz\tori de drumuri `n
orice domeniu, care au condus spre civi-
liza]ie. {i `n }\rile Rom=ne ei au venit
doar s\ ajute, s\ ridice nivelul cultural,
`ntr-un cuv=nt zi s\ ofere. Nici un cuv=nt
nu se g\se[te `n carte despre c=[tigurile
materiale rezultate din schimburile de m\r-
furi cu popula]ia autohton\ [i care n-au
fost totdeauna echitabile, despre exploa-
tarea p\durilor rom=ne[ti, care le-au adus
venituri fabuloase [i le-a permis s\-[i
constituie palatele din Br\ila [i Con-
stan]a revendicate ast\zi, despre bog\-
]iile ob]inute din administrarea averilor
m\n\stire[ti [i, `n final, despre rolul nefast
al consilierilor pe l=ng\ unii domnitori
fanario]i.

Nu neg\m fire[te rolul important pe
care l-au avut grecii `n antichitate `n
bazinul M\rii Negre, ei sunt [i cei care
au `ntemeiat la noi primele ora[e, dar
dup\ c\derea Imperiului Bizantin sub
turci mul]i greci s-au f\cut unelte ale st\-
p=nirii otomane [i acest lucru s-a reflec-
tat negativ asupra teritoriilor rom=ne[ti,
mai ales `n perioada fanariot\. Exodul
spre Rom=nia a avut [i o parte pozitiv\,
fiindc\ a `nt\rit intelectualitatea local\ [i
via]a religioas\ ortodox\, dar rapacitatea
unor ierarhi, stare]i de m\n\stiri [i con-
silieri la cur]ile domne[ti i-a f\cut nepo-
pulari, mai ales `n Moldova unde num\rul
lor pare s\ fi fost cel mai mare. Din imi-
gran]i [i oaspe]i s-au f\cut st\p=ni [i
exploatatori. S\ ne amintim de versurile
lui Eminescu: Cine ne-a adus pe greci /
N-ar mai putrezi `n veci. De aceea secula-
rizarea averilor m\n\stire[ti de c\tre Al.
I. Cuza a trezit [i aprobare `n r=ndul ro-
m=nilor, cu toate c\ pe termen lung Bi-
serica a fost privat\ de o mare parte a bazei
ei materiale, iar mai t=rziu comuni[tii au
transformat-o `n cer[etoare. La prima
vedere, modul triumfalist `n care este
redactat\ cartea ar putea sluji `nt\ririi
idealului na]ional pe care [i l-a propus
cartea, dar `nchiz=ndu-i paginile ai senti-
mentul c\ ai m=ncat o pr\jitur\ prea dulce. 

Un alt aspect care mi se pare c\ tre-
buie subliniat este faptul c\ nu toate nu-
mele de sorginte domneasc\, de pild\
Cantacuzinii, desemneaz\ greci puri,
mul]i dintre ei dup\ decenii sau secole de
via]\ pe teritorii rom=ne[ti s-au asimilat
[i au sim]it mai mult rom=ne[te dec=t
grece[te. A[a cred c\ e cazul domnitorului
Ioan {erban Cantacuzino, ctitorul M\-
n\stirii Cotroceni, pe care autoarea volu-
mului `l `ncadreaz\ `n etnia greceasc\,
atunci c=nd reproduce frumosul act cti-
toricesc al Cotrocenilor (p. 354) p\strat
acum la Protaton din Athos.

Prof. Emilian POPESCU
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La aniversarea a 75 de ani de via]\
ai Profesorului, Editura TRINITAS a
publicat, sub coordonarea lui Constantin
C. Petolescu, a lui Tudor Teoteoi [i a
P\rintelui Adrian Gabor, un volum oma-
gial, con]in=nd mesaje de felicitare tri-
mise Domnului Profesor Universitar Dr.
Emilian Popescu, date despre biografia
[i activitatea sa [tiin]ific\ [i de catedr\,
dar [i studii pe cele mai diverse teme din
domeniul istoriei, ale celor care `i dato-
reaz\ Profesorului Emilian Popescu for-
marea lor, dar [i ale unora dintre mul]ii
prieteni pe care domnia sa `i are `n
Rom=nia [i `n str\in\tate. 

Volumul este impresionant ca di-
mensiuni, dar [i ca diversitate a autorilor
[i a temelor abordate. El este deschis de
„Cuv=ntul de pre]uire”, semnat de c\tre
Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bise-
ricii Ortodoxe Rom=ne, care `l vede pe
Emilian Popescu descinz=nd, ca fiu de
]\rani din V=lcea, din „singura [i adev\-
rata aristocra]ie a neamului rom=nesc”.
Cu mult\ c\ldur\, dar [i cu obiectivitate,
Prea Fericirea Sa surprinde `n c=teva
cuvinte meritele de excep]ie ale Profe-
sorului `n argumentarea [i dovedirea apos-
tolicit\]ii cre[tinismului rom=nesc, dar [i
`n ceea ce prive[te punerea `n lumin\, `n
fa]a lumii `ntregi, a valorilor rom=ne[ti
cre[tine. Emilian Popescu este apreciat
de c\tre P.F. Teoctist drept „creator al
unei adev\rate [coli de teologie-istoric\”.
Patriarhul Rom=niei adaug\ `ns\ [i o
fraz\ care explic\ toate aceste realiz\ri
de o via]\: Emilian Popescu a tr\it to]i
cei 75 de ani „`n duhul slujirii biserice[ti”,
[i a avut mereu, motivant\, „con[tiin]a
unei preo]ii universale, a colabor\rii

[tiin]ei cu teologia, a comuniunii ra]iunii
cu rug\ciunea, a slujirii jertfelnice a o-
mului [i, prin aceasta, a lui Dumnezeu”. 

Al doilea mesaj publicat `n volumul
omagial apar]ine ~nalt Prea Sfin]itului
Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovi-
nei, av=nd titlul-sintez\: „O con[tiin]\ e-
clesial\ a laicatului ortodox”. ~nalt Prea
Sfin]ia Sa vorbe[te despre Profesor ca des-
pre un model al laicului implicat `n via]a
Bisericii, care pune `n slujba Adev\rului
toat\ priceperea sa, toat\ credibilitatea sa
ca personalitate cultural\, dar [i via]a sa
personal\: „Domnul Emilian Popescu
reprezint\ laicatul ortodox rom=n erudit
[i evlavios, ferm `n credin]\ [i deschis
spre universalitate, pentru care [tiin]a

„Studia Historica et Theologica. Omagiu Profesorului Emilian

Popescu”, Editura TRINITAS, Ia[i, 2003, 839 p.
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universitar\ [i spiritualitatea eclesial\ se
`mpletesc `ntr-o cunun\ de lumin\ a lu-
cr\rii misionare a Ortodoxiei `n soci-
etate”. Afl\m din cuvintele I.P.S. Daniel
c\ Domnul Emilian Popescu a refuzat, `n
mod repetat, „din smerenie [i team\
sf=nt\ fa]\ de sublimitatea [i responsabi-
litatea Tainei Preo]iei” hirotonia `n preot,
dar tocmai de aceea are „o con[tiin]\ sa-
cerdotal\ baptismal\, aceea a preo]iei
`mp\r\te[ti, universale (...) pe care o
`nt=lnim la marii ctitori de biserici, de
cultur\ [i de institu]ii filantropice”. 

~nalt Prea Sfin]itul Bartolomeu, Arhi-
episcopul Vadului, Feleacului [i Cluju-
lui se adaug\ celor care-l felicit\ pe ilus-
trul cercet\tor. Volumul continu\ prin
c=teva amintiri ale academicianului Virgil
C=ndea, care vorbe[te despre „Atrac]ia
pentru studii teologice a tinerilor din
perioada interbelic\”. Rememor=nd con-
junctura `n care l-a `nt=lnit pe Emilian
Popescu, Virgil C=ndea arat\ c\ pentru
licen]ia]ii Facult\]ii de Filosofie, deza-
m\gi]i de ideologizarea socialist\ a Uni-
versit\]ii [i mai ales a Facult\]ii de Filo-
sofie, Teologia reprezenta un teritoriu al
adev\rurilor `ntregi. De[i se expuneau,
poate chiar periclit=ndu-[i cariera, ace[ti
tineri se `nscriau la Facultatea de Teologie
nu neap\rat pentru a deveni preo]i, fapt
dovedit ulterior, ci dintr-o c\utare sincer\
a izvoarelor credin]ei.

Prima sec]iune a volumului, „Me-
saje”, se `ncheie prin cuvintele Preotului
Nicolae Burlan, parohul parohiei Sf=nta
Vineri [i Sf. Ierarh Antim Ivireanul din
Bucure[ti. ~n cadrul acestei parohii lo-
cuie[te Profesorul Emilian Popescu, iar
preotul paroh aduce m\rturia implic\rii
domniei sale la ob]inerea terenului de
construc]ie pentru noua biseric\. Preotul
Burlan adaug\ [i lucruri mai pu]in cunos-
cute din via]a domnului profesor, care
vorbesc de la sine despre cel pe care Pr.
N. Burlan `l nume[te distinsul s\rb\torit. 

A doua sec]iune a volumului oma-
gial, „Via]a [i activitatea”, `ncepe prin stu-
diul profesorilor Constantin C. Petolescu
[i Tudor Teoteoi despre parcursul [tiin-
]ific al Profesorului Emilian Popescu. Se
puncteaz\, desigur, mai ales studiile `n
]ar\ [i str\in\tate, activitatea ca epigra-
fist, istoric, arheolog, cadru universitar.
Semnatarii subliniaz\ c=teva dintre cele
mai importante forme de recunoa[tere
interna]ional\ (printre care calitatea de
membru al Centrului de Studii Bizantine
„Dumbarton Oaks” din Washington D.C.,
centru dependent de Universitatea Har-
vard), dar puncteaz\ [i activitatea ecle-
sial\ ne[tiin]ific\ a Profesorului. Inedite
sunt facsimilele inserate `n volum, repre-
zent=nd diplomele cele mai importante din
via]a domnului Emilian Popescu, `ntre care
aceea acordat\ de „Funda]ia Alexander
von Humboldt” din Berlin care atest\ stu-
diile efectuate la Bonn, München [i Köln,
diplom\ semnat\ de fizicianul Werner
Heisenberg, laureat al premiului Nobel. 

P\rintele Adrian Gabor prezint\ `n
continuare „Activitatea [tiin]ific\, didac-
tic\ [i universitar\ a Profesorului Emilian
Popescu”. Prima parte a studiului cuprinde
bibliografia complet\ a Profesorului, ri-
guros catalogat\ `n subcapitole: c\r]i,
studii de istorie, epigrafie, arheologie `n
limba rom=n\ [i `n limbi str\ine, rapoarte
de s\p\turi arheologice, recenzii, note, cro-
nici [i diverse prezent\ri, note biblio-
grafice trimise redac]iei „Byzantinische
Zeitschrift” `n calitate de corespondent
pentru Rom=nia al acestei publica]ii.

Cuprinsul propriu-zis al volumului
omagial Studia Historica et Theologica
este `mp\r]it `n patru capitole: „Istorie [i
arheologie”, „Istorie eclesiastic\” (cu dou\
subcapitole: Perioada bizantin\ [i Peri-
oada postbizantin\), „Teologie”, „Civili-
za]ie [i Spiritualitate”. 

Prima parte a volumului, „Istorie [i
arheologie”, `ncepe cu studiul acade-
micianului Alexandru Vulpe despre o
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problem\ despre care exist\ foarte pu]ine
surse, dar foarte multe studii: denumirea
„Gebeleizis” sau „Beleizis” care apare `n
opera lui Herodot ca nume alternativ
folosit de c\tre ge]i pentru zeitatea
Salmoxis (Zalmoxis). Problema discutat\
este care dintre cele dou\ versiuni ale
acestui nume alternativ este cel corect.
Studiul urm\tor apar]ine lui Petre Ale-
xandrescu, fiind redactat `n limba fran-
cez\: „Un nouvel examen du décret his-
trien pour Aristagoras, fils d'Apatourios”.
Constantin C. Petolescu [i Antoniu-Teodor
Popescu au avut acces la o descoperire
arheologic\ recent\: o diplom\ militar\
privitoare la provincia Moesia Inferior.
Diploma dateaz\ din anii 91-92 d.Hr., iar
textul complet [i considera]ii privind
importan]a descoperirii pot fi citite `n
studiul semnat de cei doi istorici. Urm\-
torul studiu con]ine detalii despre o mo-
ned\ de aur (aureus), p\strat\ `n colec]ia
preotului Gheorghe I. Petre din Govora,
care este, `mpreun\ cu Carmen Maria
Petolescu, [i semnatarul articolului. Mo-
neda descris\ prezint\ un personaj impor-
tant, Matidia, fiica Ulpiei Marciana (sora
`mp\ratului Traian). Matidia a fost soacra
`mp\ratului Hadrian, care, `n semn de
respect, a ridicat-o dup\ moartea ei la
rangul de Diva, trec=nd-o deci `n r=ndul
zeilor. Moneda discutat\ este emis\ `n
scopul de consacrare a Divei Matidia, iar
autorii vorbesc despre moneda `n sine [i
despre obiceiul consacr\rii ca divi sau
divae la romani. 

Volumul omagial Studia Historica
et Theologica se continu\ prin detaliile
pe care Constantin C. Petolescu ni le sem-
naleaz\, `n limba italian\, cu privire la
„Opera dell'imperatore Traiano nel Basso
Danubio”, iar dup\ aceasta Mihai Florian
Popescu scrie despre „La topographie
sacrale des camps de Dacie”. ~n articolul
urm\tor, Dumitru Protase vorbe[te despre
rezultatele s\p\turilor efectuate, `n anii

1975-1979 la castrul roman de la Hoghiz.
Provocator `nc\ din titlu este studiul lui
Mihai-Ovidiu C\]oi: „Tertullian [i Origen,
izvoare ale cre[tinismului rom=nesc?”.
Autorul preia o discu]ie foarte veche
asupra a dou\ texte din literatura cre[tin\
antic\: Tertullian, cu pasajul `n care
spune c\ `n timpul s\u „sarma]ii [i dacii
[i germanii [i sci]ii” primiser\ credin]a `n
Hristos, [i Origen care arat\ c\, dimpo-
triv\, mul]i dintre britani [i germani,
daci, sarma]i [i sci]i n-au auzit cuv=ntul
Evangheliei. Mai `nt=i, M.-Ov. C\]oi
face un istoric documentat al disputei asu-
pra acestor dou\ surse referitoare la
cre[tinarea daco-romanilor. Folosindu-se
de a[ezarea `n contextul originar al aces-
tor pasaje, dar [i de analiza inten]iei
autorilor dedus\ din aspecte de con-
struc]ie a frazelor [i din aspecte lingvis-
tice complexe, istoricul ajunge la o
concluzie care nu contrazice nici una
dintre concluziile anterioare, `n acela[i
timp f\r\ a le confirma total: „`nv\]\tura
cre[tin\ este prezent\ `n nordul Dun\rii
la un nivel comparabil cu acela din cele-
lalte provincii romane din zon\”.

Mihail Zahariade [i Octavian Bou-
negru semneaz\ `n continuare un studiu
`n limba englez\ despre bazilica Episco-
palis [i cripta martirilor de la Halmyris,
iar urm\torul studiu este semnat de Ale-
xandru Suceveanu [i anun]\ din titlu c\
aduce preciz\ri „~n leg\tur\ cu organiza-
rea administrativ\ a Histriei `n perioada
Dominatului”. V.H. Baumann se afl\ pe
urmele unui veteran al flotei moesice,
care a adus cu sine `n zona Tili]a, jud.
Tulcea, o diplom\ militar\ descoperit\ `n
anul 2000. Cu prilejul acelora[i s\p\turi
s-au mai descoperit [i vestigii paleocre[-
tine din secolele III-IV. Urm\torul studiu
apar]ine cunoscutului istoric ie[ean Dan
Gh. Teodor, care face „Preciz\ri privind
realit\]ile etno-culturale din secolele IV-X
d.Hr. `n spa]iul extracarpatic (cu privire
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special\ asupra zonelor carpato-nistrene”.
~n fine, ultimele dou\ studii din aceast\
sec]iune a volumului omagial sunt: „Cruci
relicvar descoperite la Isaccea, jud. Tul-
cea”, semnat de Gheorghe M\nucu-Ada-
me[teanu, [i „Aux origines économiques
du Moyen Âge au Bas-Danube: Notes
sur l’évolution des échanges monétaires
dans la zone rurale de Dobroudja et au

nord-est de la Bulgarie aux VIe-Xe siè-
cles”, care apar]ine lui Ernest Oberlander-
T=rnoveanu. 

Cea de-a doua parte a volumului,
„Istorie Eclesiastic\”, este [i cea mai
consistent\: 19 studii, grupate `n dou\
sec]iuni – Perioada bizantin\ [i Perioada
postbizantin\. Prima sec]iune `ncepe cu
studiul P\rintelui Ionu] Hulubeanu, care
vorbe[te despre Dionysius Exiguus [i
despre informa]iile pe care acest teolog
din Scythia Minor ni le ofer\ despre mo-
nahismul dobrogean. Informa]iile respec-
tive sunt c\utate de c\tre autorul cer-
cet\rii `n dou\ prefe]e pe care Dionysius
le scrie la traducerile `n latin\ a c=torva
dintre scrierile Sf=ntului Chiril al Ale-
xandriei. De asemenea, sunt aduse [i
importante am\nunte despre implicarea
c\lug\rilor sci]i `n anumite dispute teo-
logice din imperiu. ~n continuarea volu-
mului, putem citi studiul preotului Marin
Cojoc despre „Papa Grigorie cel Mare [i
Illyricul oriental”, [i putem consulta
rezultatele cercet\rii lui Emanoil B\bu[
referitor la „Cre[tinism [i islamism `n
epoca umayad\ [i abasid\”. P\rintele
Nicolae Chif\r vorbe[te pe larg despre
„Teologia iconoclast\ a `mp\ratului Con-
stantin al V-lea [i Sinodul de la Hieria
(754)”, aduc=nd pe l=ng\ am\nuntele
istoriei [i foarte atente considera]ii teo-
logice, urm\rind efectele unor termeni [i
a unor formule dogmatice `n contextul
respectiv. Pr. Ion Bica vorbe[te despre
reprezent\rile iconografice de pe sigiliile
bizantine din secolele X-XIII descope-

rite `n Dobrogea; Mircea Marian Andreica
arat\ c\ „Sf=nta Coroan\ a lui {tefan”,
primul rege al Ungariei, nu a putut s\ fie
purtat\ de c\tre {tefan cel Sf=nt din
motive de bun sim] istoric; P\rintele
Ioan Vasile Leb semneaz\ un studiu `n
limba italian\ despre rela]iile eclesiastice
Orient-Occident `n urma marii schisme;
Petre Diaconu `l descoperea `n diferite
izvoare pe Leon, un mitropolit de Paris-
trion mai pu]in cunoscut. Studiile despre
perioada bizantin\ se `ncheie cu detaliile
despre `nv\]\m=ntul din perioada Pale-
ologilor, prezentate de Preotul Cristian
Gagu, [i cu studiul `n care P\rintele Var-
laam Meticariu dovede[te c\ istoria bizan-
tin\ se reflect\ `n operele de art\ biseri-
ceasc\ pe care cre[tinii le-au creat mereu
d=ndu-le semnifica]ia unui act de credin]\.

~n sec]iunea urm\toare a volumului,
subcapitolul „Perioada postbizantin\”,
g\sim date despre contribu]ia Craiove[-
tilor la multe m\n\stiri din Muntele
Athos (autor Pr. Ion Rizea), despre un
rom=n stare] la M\n\stirea Sf=nta Ecate-
rina de pe Muntele Sinai (autor Adrian
Marinescu), despre credin]e [i etnii `n
Transilvania (autor Ioan-Aurel Pop). Ul-
timele dou\ studii sunt semnate de Tudor
Teoteoi, care parafrazeaz\ o spunere cele-
br\ vorbind despre Mitropolia din T=rgo-
vi[te ca despre „mama tuturor biseri-
cilor” din }ara Rom=neasc\, iar Vasile V.
Muntean arat\ c=t de importante au fost
leg\turile pe care Epirul le-a men]inut cu
]inuturile rom=ne[ti din secolul XVI
p=n\ `n secolul XIX.

Cel de-al treilea capitol al volumu-
lui Studia Historica et Theologica gru-
peaz\ opt studii de teologie, mai pu]in
specializate dec=t articolele din capito-
lele anterioare. Subiectele alese de autori
sunt dintre cele mai diverse: P.S. Irineu
Bistri]eanul vorbe[te despre monahism
ca „[coal\ a jertfei [i a sfin]eniei”, dar
urm\torul studiu apar]ine lui Ioan
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Moldoveanu care abordeaz\ problema
mult mai practic\ a circula]iei operelor
Sf=ntului Grigorie de Nazianz `n limba
rom=n\. De mare interes sunt [i proble-
mele abordate de ceilal]i autori: Adrian
Carab\ creioneaz\ profilul filosofului
„neop\g=nismului” `n Bizan], Georgios
Gemistos Plethon; P\rintele Vasile Gor-
don discut\ problema predicii laicilor `n
Biseric\; P\rintele arhidiacon Ioan Caraza
porne[te de la teologia icoanei pentru a
proba c\, `ncep=nd de la 1429, Biblia
ilustrat\ a avut un loc bine precizat `n
spa]iul ortodox; P\rintele Adrian Gabor
furnizeaz\ lista complet\ a doctorilor `n
teologie istoric\ `ndruma]i de profesori
ai Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti. 

Ultimul capitol al volumului, „Civi-
liza]ie [i spiritualitate”, este la fel de
divers ca cel anterior. Cele 15 studii vor-
besc despre civiliza]ia rural\ rom=neasc\
(academician {tefan {tef\nescu), dar [i
despre „Colec]iile de art\ religioas\ a
M\n\stirii C\ld\ru[ani” (Pr. Florin {erb\-
nescu). P\rintele Ion Vicovan studiaz\
„C=teva aspecte din istoria capelei Mihail
Sturdza din Baden-Baden”, insist=nd pe
schimbul de scrisori pe care principele
Mihail Sturdza [i Mitropolitul Moldovei
Iosif Naniescu `l au `n august-octombrie

1882, prin care primul propune, iar mi-
tropolitul accept\ ca Mitropolia Mol-
dovei s\ preia `n jurisdic]ie capela orto-
dox\ de la Baden-Baden. P\rintele Mir-
cea P\curariu este prezent `n volumul
omagial printr-o cercetare asupra „con-
tribu]iilor ardelene la dezvoltarea `nv\]\-
m=ntului teologic `n }ara Rom=neasc\ `n
prima jum\tate a secolului al XIX-lea”.
P\rintele Mihai S\s\ujan aduce preciz\ri
privitoare la dou\ personalit\]i ardelene,
Dr. Gheorghe Ciuhandu [i Dr. Nicolae
Popovici. P\rintele Nicolae Hurjui des-
coper\ „Chipul demnit\]ii `n suferin]\:
Episcopul Grigore Leu”, studiu pe care `l
`ncheie cu speran]a ca ipoteza probabil\
a otr\virii episcopului Grigore Leu s\ fie
clarificat\ prin deshumare [i analiz\ bio-
chimic\. Ultimul articol, semnat de Pr.
Mihail Sp\t\relu, ne aduce [i o surpriz\:
publicarea `n facsimil a celor 20 de pa-
gini de Testament al Smeritului Patriarh
Justinian al Rom=niei, redactat de ma-
rele ierarh cu un an `nainte de mutarea la
cele ve[nice. Volumul omagial Studia His-
torica et Theologica se `ncheie cu lista au-
torilor studiilor publicate aici, titlul aca-
demic complet [i adresa fiec\rui semnatar.

Diacon Nicolae DIMA

O apari]ie important\ `n 2003 la
Editura TRINITAS a fost cartea P\rin-
telui Profesor Gheorghe Popa, Intro-
ducerea `n Teologia Moral\ – Principii
[i concepte generale. Lucrarea, de o con-
di]ie grafic\ deosebit\, av=nd pe copert\

imaginea unei m\n\stiri din complexul
Meteorelor, sugereaz\ dimensiunea asce-
tic\ [i vertical\ a moralit\]ii `ntemeiate
de Hristos, Care asum\ [i transfigureaz\
firea uman\, `n\l]=ndu-o spre lumin\ [i
spre Cer.

Pr. Gheorghe Popa, Introducere `n Teologia Moral\ – Principii [i
concepte generale, Ed. TRINITAS, 2003, 234 p.
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Ca un pridvor al `n]elegerii, o Pro-
legomena deschide calea lucr\rii, `n care
principalele no]iuni ale temei sunt inter-
pretate `mpreun\ cu defini]iile de rigoare.
Dincolo de cazuistica metodologic\ nece-
sar\ unei bune r=nduieli a textului, suntem
avertiza]i de faptul c\ Teologia moral\
este o func]ie slujitoare a Bisericii lui
Hristos `n care prezen]a scripturistic\ ori
patristic\, apoftegmele filocalice ori aser-
]iunile filosofice, fac din lucrare un orga-
nism viu, `ntemeiat pe eviden]a faptului
c\ „`ntre Biseric\ [i Hristos nu exist\ nici
un interval spa]ial sau temporal”. De
asemenea, identitatea specific\ a disci-
plinei este completat\ cu o evaluare a
eticii cre[tine `n contextul societ\]ii [i al
culturii veacului, elabor=ndu-se pun]ile
de leg\tur\, dar [i diferen]a specific\ a
fiec\ruia. ~ntr-un eon `n care diversitatea
se consum\ prin coresponden]e, iar fuzi-
unile de idei amenin]\ chiar specificul
intim al culturii, m\rturia Teologiei
Morale – mai ales `n contextul universi-
tar actual – este una a `ntrup\rii Fiului lui
Dumnezeu `n lume ca fundament unic al
oric\rei moralit\]i. ~n aceast\ perspec-
tiv\, Teologia – afirm\ autorul – trebuie
s\ se `ntrupeze `n realitatea psiho-social\
actual\ [i s\-i hr\neasc\ `n libertate ide-
alurile, p\str=ndu-[i fidelitatea fa]\ de
Hristos, dar interac]ion=nd critic [i res-
ponsabil la provoc\rile timpului. De[i
consanguine in principio cu Teologia
Moral\, [tiin]ele seculare nu se pot con-
funda ori cufunda `n teologie, nici nu pot
prelua din mers obiectivele ei. Atunci
c=nd `ncearc\ s\ se substituie Ortodoxiei
[i mai ales Ortopraxiei, [tiin]ele `[i ra-
teaz\ `n mod esen]ial voca]ia [i devin
copii absurde ale religiozit\]ii, supuse
modelor de orice fel ale societ\]ii. Rela-
]iile dintre Teologia Etic\ [i Sociologie,
Psihanaliz\, {tiin]ele naturii, Biologie,
Ethologie ori Sistemic\ sunt `n m\sur\ s\
arate acea diferen]\ esen]ial\ de abordare
[i de sens dintre acestea.

Autorul ne conduce apoi pe calea
fireasc\ a oric\rei Teologii [i anume pe
aceea a antropologiei teologice. Viziunea
teologic\ despre Om, chip al Sfintei Tre-
imi, prime[te consisten]\ [i eviden]\ din

`nomenirea Cuv=ntului lui Dumnezeu.
Analize etimologice [i exegeze scriptu-
ristice vin s\ arunce o lumin\ asupra aces-
tei realit\]i. {i ca o continuare legitim\,
voca]ia moral\ a omului, ca „dar” al lui
Dumnezeu pentru om, deschide cheia
adev\ratei `n]elegeri a fiin]ei umane care
este fiin]\ doxologic\ (homo liturgicus)
[i pascal\, creatur\ [i ~mp\rat al f\pturii,
icoan\ `n har a Treimii Celei ve[nice [i
iubitoare.

Capitolul al doilea ne vorbe[te despre
Ordinea moral\, cu implica]iile sale `n
plan teologic sau al istoriei ideilor. ~n
epoca actual\, universul nu mai e privit
doar ca un mecanism – de tipul celui
imaginat de Voltaire – ci ca un organism
viu, cu interac]iuni specifice, cu cores-
ponden]e neb\nuite de sens [i de voca]ie,



297RECENZII

dar mai ales ad\postind o tain\ plin\ de
lumin\, aceea a unirii omului cu Cre-
atorul s\u. Astfel chiar unii mari cer-
cet\tori occidentali descoper\ plini de
uimire subtilitatea de sens a universului,
delicate]ea sa esen]ial\ [i consisten]a sa
luminoas\. Temeiurile ordinii morale cre[-
tine sunt temeiuri ale acestei uniri de
negr\it `ntre om [i Dumnezeu: temeiul
ontologic-trinitar, cel hristologic-uman [i
cel pnevmatic-eclesial. Aceasta `nseamn\
c\ [i finalitatea fiin]ei umane [i a univer-
sului st\ `n unirea cu Sf=nta Treime:
Tat\l, Fiul [i Duhul Sf=nt.

Parcurgem apoi capitolul al treilea,
Legea moral\, cu toate aspectele respec-
t\rii ei [i cu dezvoltarea ei diacronic\
spre Hristos Care este Centrul [i }inta
umanit\]ii [i a istoriei. Sunt ar\tate dife-
ren]ele dintre legea moral\ [i sfatul
moral, dar [i precizarea c\ legea [i sfatul
se raporteaz\ la suflet [i la libertatea
d\ruirii, la voca]ie [i la educa]ie, [i deci
nu pot deveni niciodat\ instrumente ale
justific\rii proprii `naintea lui Dumnezeu.

Legea pozitiv\ dumnezeiasc\ (capi-
tolul IV) cuprinde interpretarea Decalo-
gului care este o sintez\ a legii morale po-
zitive a Primului Testament [i a Fericiri-
lor – sintez\ a Legii morale pozitive a celui
de-al doilea Testament. Rela]ia de conti-
nuitate dintre Decalog [i Fericiri, [i supe-
rioritatea acestora din urm\ arat\ planul
dumnezeiesc al lumii [i ra]iunile ve[nice
dup\ care lumea a fost creat\ de Dum-
nezeu. „Evolu]ia interioar\” a umanit\]ii
p=n\ c=nd Adev\rul S-a manifestat ca
Persoan\ divino-uman\ este una av=nd
drept ]int\ `ndumnezeirea omului `n unire
cu Creatorul. Legea moral\ este pedago-
gia dumnezeiasc\ progresiv\ spre unirea
cu Hristos Cel iubit, atunci c=nd El va fi
„totul `ntru toate”.

Aprofund=nd subiectul, autorul lu-
cr\rii dezbate problematica „principiului
subiectiv al ordinii morale” [i anume a
Con[tiin]ei morale (capitolul VI). Dife-

ren]a dintre con[tiin]a psihologic\ (V, 1)
[i cea moral-religioas\ (V, 2 [i V, 3) vine
s\ pun\ `n lumin\ unicitatea fiin]ei
umane [i mai ales ireductibilitatea ei la
„psihologic”. Urmeaz\ o analiz\ critic\ a
originii con[tiin]ei morale cu toate teoriile
care privesc originea con[tiin]ei morale.

Capitolul VI trateaz\ despre „Liber-
tatea voin]ei”, despre actul voluntar, act
[i ac]iune etc. Citim despre „libertate [i
responsabilitate moral\” (capitolul VII)
[i despre virtute care e `mplinirea li-
bert\]ii morale (capitolul VIII). Toat\
diversitatea virtu]ilor reflect=nd univer-
sul de sensuri ale firii umane v\de[te
deopotriv\ [i voca]ia omului de ~mp\rat
al firii create, chemat s\ asume `ntru sine
lumea, s\ o transfigureze [i s-o `nal]e
spre Dumnezeu. La cealalt\ extrem\ a
fiin]ei este analizat „p\catul” (capitolul IX)
ca pervertire [i `mboln\vire a persoanei,
ca „e[ec al libert\]ii [i responsabilit\]ii
morale”. Toat\ cazuistica p\catului [i a
mor]ii, dezvoltarea `n istorie de la Adam
p=n\ la Parousie este prezentat\ meto-
dologic vorbindu-ni-se [i despre puterea
Sfintelor Taine ale Bisericii lui Hristos
ca „doctorii ale nemuririi” (Sf. Ignatie al
Antiohiei nume[te `n secolul II Sf. Euha-
ristie farmakon athanasias). ~n chip logic,
calea de vindecare a p\catului – Poc\in]a
(capitolul X) vine s\ `ncununeze aceast\
lucrare de anvergur\ `n istoria eticii cre[-
tine rom=ne[ti.

Dincolo de valoarea universitar\ a
operei (pentru studen]ii Facult\]ii de
Teologie Ortodox\ [i nu numai), lucrarea
P\rintelui Profesor Ghe. Popa este o
prezen]\ remarcabil\ `n universul teolo-
giei contemporane. Tr\im o lume `n care
moralitatea se absoarbe lent `ntr-o a[a-
zis\ „etic\ de grup”, golit\ de sens, ritu-
alizat\ la maximum [i r\spunz=nd deliru-
lui tehnologic al vremii. Mai mult dec=t
at=t, `ns\[i esen]a firii umane este pus\
sub semnul `ntreb\rii de c\tre o etic\
necre[tin\ pentru care progresul [tiin]ific 
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este sinonim cu clonarea, bio-selec]ia ori
euthanasia. Diluarea etic\ modern\ se ac-
centueaz\ pe m\sur\ ce orice demers
uman e catalogat „politically corect” ori nu.

De cealalt\ parte, spiritul religios
profund al umanit\]ii este atacat de si-
mulacre extremiste de religiozitate. Cre[-
tin\tatea cunoa[te `n mod tragic prolife-
rarea sectelor care au ca unic fundament
doctrinar existen]a ca minoritate [i dis-
ciplina. Moralitatea devine moralism,
iar acesta absoarbe tr\irea religioas\,
„sim]irea” de Dumnezeu. Sectele care pro-
moveaz\ aceast\ robie a sinelui sunt poate
r\spunsul extrem, dar la fel de patologic la
haosul etic al lumii contemporane.

~n acest context Biserica este chemat\
s\ afirme r\spicat c\ Hristos, ~mp\ratul
veacurilor [i Dumnezeu-Omul este Ade-
v\rul des\v=r[it iar via]a, moartea [i ~nvi-
erea Lui sunt criteriile supreme de elabo-
rare a oric\rei moralit\]i adev\rate ca pe-
dagogie spre ve[nicia personal\. Butada

care circula `n mediile culturale ale vea-
cului al XIX-lea `n Transilvania: „Disci-
plina e cea mai `n]eleapt\ m\sur\ a liber-
t\]ii” nu este adev\rat\ dec=t `n m\sura `n
care via]a uman\ este raportat\ perma-
nent la Hristos, Calea, Adev\rul [i Via]a
lumii. El este Libertatea [i sensul oric\rei
vie]i umane.

Lucrarea P\rintelui Popa este `n
m\sur\ s\ opereze `n chip esen]ial acea
delimitare dintre etica secular\ a cet\]ii,
un cod al manierelor elegante f\r\ aplica-
bilitate practic\ [i fundament ontologic [i
teologia moral\ a Bisericii care este via]a
ortopraxiei eclesiale. Pe l=ng\ aceast\
delimitare, cartea f\ure[te [i anumite pun]i
certe `ntre cercetarea teologic\ [i cea
neteologic\, dar mai ales ofer\ un punct
de sprijin leg\turilor fire[ti [i necesare
dintre cultur\ [i credin]a `n Hristos.

Drd. Ioan Valentin ISTRATI




