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raport echilibrat, omnidirecţional care ţine cont de unul dintre cele mai
preţuite valori ale filozofiei chinezeşti: virtus et labor. Pilonul este
reprezentat, în adevãratul sens al cuvântului, tocmai de acest punct de
reper care stârneşte curiozitate şi interes în direcţia sinologiei şi a studiilor
Est Asiatice.

Ionuţ-Eugen Radu SAVA
Daniel

Alic

Simpozionului

Slujire şi educaţie. Lucrãrile
Internaţional-Caransebeş, 9-10 mai 2016,

(coordonator),

Caransebeş/Cluj-Napoca,
Editura
Episcopiei
Caransebeşului/Presa Universitarã Clujeanã, 2016, 768 p.:
Continuând o frumoasã tradiţie, Episcopia
Caransebeşului a editat şi în anul 2016, volumul
conferinţei desfãşurate aici în luna mai. Coordonatã
de pãrintele Daniel Aron Alic, consilierul cultural al
diecezei, lucrarea beneficiazã de o prefaţã semnatã
de Preasfinţitul Pãrinte Lucian Mic, ierarhul locului,
care aratã cum se pliazã tematica ce circumscrie
lucrãrile reunite în paginile ei pe tematica sinodalã
generalã şi reliefeazã modul în care, instituţia pe
care o conduce, se particularizeazã în cadrul
naţional prin activitatea ,,Foii Diecezane”, editatã încã de la înfiinţarea
eparhiei, prin grija Preasfinţitului Ioan Popasu.
Urmeazã apoi cele douã mari secţiuni, cea de teologie şi cea de
istorie. Ambele reunesc un numãr mare de lucrãri, ce poartã semnãtura
unor cercetãtori cunoscuţi în peisajul cultural naţional datoritã
abordãrilor interesante ale unor subiecte relevante pentru cercetare.
Cea dintâi dintre ele beneficiazã atât de lucrãrile unor ierarhi
importanţi ai Bisericii noastre, cât şi de cercetãri semnate de dascãli
cunoscuţi ai mediului teologic românesc. Între ierarhii semnatari de studii
se numãrã pãrintele episcop Lucian, cu cercetarea intitulatã: ,,Istoria
Bisericii ilustratã în paginile Foii Diecezane (1886-1890)” (pp. 15-24),
Preasfinţitul Pãrinte Daniil Stoenescu, cu textul ce poartã titlul: ,,Teologie
si teologhisire-reflecţii şi paradigme” (pp. 25-29), Preasfinţitul Siluan,
Episcopul Ortodox Român al Ungariei, cu ,,Rolul şi importanţa credinţei
şi a Bisericii Ortodoxe în viaţa tânãrului şi a omului contemporan” (pp.
30-46), şi Preasfinţitul Pãrinte Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului, cu cercetarea intitulatã: ,,Tipografia de la
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Mãnãstirea Neamţ în lumina culturii bisericeşti: memoria trecutului
ancorat în istorie” (pp. 47-59). Urmeazã, apoi, cercetãri canonice, istorice
sau liturgice, precum: ,,Voturile monahale dupã legislaţia canonicã a
primelor cinci secole” a pãrintelui Constantin Rus (pp. 60-89), ,,De la
mãnãstire la catedralã-piramida spre credinţã a noilor generaţii”, a
domnului profesor universitar doctor Gheorghe Popovici (pp. 90-97),
textul dedicat Sfântului Antim Ivireanul, semnat de pãrintele conferenţiar
Teodor Baba de la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad (,,Sfântul
Ierarh Martir Antim Ivireanul, viaţa şi opera sa teologicã, literarã şi
artisticã”, pp. 98-100), o prezentare a principalelor aspecte ale uceniciei
ce se desprind din lectura Evangheliei de la Matei (pp. 101-113), o analizã a
liturghierului tipãrit în anul 1713 de cãtre Mitropolitul Antim Ivireanul,
semnat de pãrintele conferenţiar universitar dr. Lucian Farcaşiu (pp. 114135), şi multe alte cercetãri similare.
Cea de-a doua secţiune cuprinde, apoi, atât prezentarea unor
aspecte istorice din arealul bãnãţean, cât şi din cel naţional. Astfel,
pãrintele profesor Vasile Muntean propune ,,O nouã lecturã a
Liturghierului românesc” (pp. 425-437), domnul profesor Ioan
Munteanu vorbeşte despre diferitele ,,Structuri confesionale în Timişoara
la începutul secolului al XX-lea” (pp. 438-451), pãrintele conferenţiar
Florin Dobrei aratã cum revista ,,Altarul Banatului” din Caransebeş a
fost, între anii 1944-1947 ,,o tribunã teologicã a Banatului de Munte” (pp. 452486), domnul profesor Dumitru Tomoni evocã personalitatea, biografia
şi activitatea lui Sabin Evuţianu (1889-1977), un dascãl de elitã al
Caransebeşului (pp. 487-499), domnul colonel Liviu Groza prezintã
activitatea lui Cornel Corneanu în calitate de redactor și colaborator al
revistei ,,Foaia Diecezanã” (pp. 500-508), iar pãrintele lector universitar
dr. Daniel Alic analizeazã ,,Reuniunile învãţãtoreşti din Episcopia
Caransebeşului la începutul secolului al XX-lea” (pp. 749-757). Alãturi de
ei, mulţi alţi cercetãtori oferã ample cercetãri dedicate unor personalitãţi
eclesiastice importante precum Vasile Moga (pp. 652-666) sau Antoniu
Sequens (pp. 758-768), unor instituţii sau activitãţi eclesiastice cu valenţe
culturale din zonã sau din cuprinsul Transilvaniei.
Prin bogãţia şi dinamica tematicã a materialelor, volumul intitulat
Slujire şi educaţie, ce reuneşte lucrãrile simpozionului desfãşurat între 9 şi
10 mai 2016 la Caransebeş, apãrut în duplex editorial la Editura
Episcopiei Caransebeşului şi Presa Universitarã Clujeanã, se constituie,
aşadar, într-o operã valoroasã, utilã atât teologilor, cât şi istoricilor, ce-şi
va gãsi în mod cert locul în biblioteca oricãrui cercetãtor interesat de
istoria bisericeascã şi cea culturalã a Banatului, şi nu numai. E meritul
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pãrintelui Daniel Aron Alic, cercetãtor cunoscut mediului cultural
românesc (prin lucrãri precum: Eparhia Caransebeşului în perioada pãstoririi
episcopului Miron Cristea (1910-1919). Bisericã şi societate, ClujNapoca/Caransebeş, Presa Universitarã Clujeanã/Editura Episcopiei
Caransebeşului, 2013), de a fi creat şi susţinut o astfel de tradiţie
editorialã, ce are la bazã o frumoasã şi amplã manifestare culturalã cu
frecvenţã anualã. Sperãm ca acesta sã fie doar unul dintre volumele ce
vor încununa ampla serie de antologii ce vor reuni cele mai bune dintre
lucrãrile susţinute la conferinţa anualã a eparhiei Banatului Montan şi vor
contribui la consacrarea editorului între ctitorii de activitãţi culturale din
spaţiul teologic.

Iuliu-Marius MORARIU

270
CEEOL copyright 2019

