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Introducere 

„Preotul trebuie să facă totul ca să dobândească 
această putere, puterea de a predica”1 

 (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Omiletica are menirea de a face cunoscut lumii cuvântul dum-
nezeiesc prin cuvânt omenesc, pe cale orală sau prin viu grai, pen-
tru deplina lui înţelegere şi împlinire în viaţa cea de toate zilele de 
către dreptslăvitorii creştini. Omiletica ortodoxă nu este creatoare 
de teologie (teologia în stare pură este comuniune şi dialog cu 
Dumnezeu, în duhul smereniei şi al rugăciunii), ci ea numai o face 
cunoscută, familiară, adică o expune pe înţelesul credincioşilor, cu 
un accent dominant pe cuvintele inspirate ale Sfintei Scripturi, tot 
aşa cum nici cei doisprezece purtători şi vestitori ai Evangheliei, 
Apostolii, nu au fost inventatorii ei, ci martorii, ascultătorii şi ur-
mătorii ei cei dintâi, hotărâţi în dragostea şi propovăduirea lor 
până la măsura jertfei supreme2. 

Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu către oameni se face 
numai prin mandatare specială, după un algoritm primit moşteni-
re de la Însuşi Dumnezeu-Cuvântul, Cel Întrupat şi Înviat, prin 
transmitere de la o generaţie la alta, în cadrul Tainei Sfintei Hiro-
tonii sau a „punerii mâinilor mai-marilor preoţilor” (I Tim. 4, 14) 
pe capul celui chemat şi ales prin votul iniţiat şi consimţit de către 
membrii întregii comunităţi. Deci, „nimeni nu-şi ia singur cinstea 
aceasta” (Evr. 5, 4) şi nici nu va putea predica în Biserica lui Hris-
tos fără arsenalul de competenţe necesar şi fără pregătirea preala-
bilă corespunzătoare. 

                                                            
1 Sfântul Ioan Gură de Aur, Tratatul despre preoţie, Cartea a patra, Capitolul 5, 

apud Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie din Nazianz, Sfântul Efrem 
Sirul, Despre preoţie, traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Edi-
tura Sophia, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p. 138. 

2 Pr. prof. Mihail Bulacu, Omilia ortodoxă şi omiletica ortodoxă, în „Studii Teo-
logice”, Anul XXIX (1977), nr. 9-10 (noiembrie-decembrie), p. 630. 
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De asemenea, activitatea de binevestire şi propovăduire a 
Evangheliei mântuirii printre oameni a început-o Dumnezeu înda-
tă după căderea perechii de protopărinţi, Adam şi Eva. Această 
pregătire a primirii răscumpărării din păcatul originar – sursă sau 
pricină iniţială a tuturor păcatelor ce au urmat – s-a făcut prin vo-
cea unor oameni cunoscuţi şi aleşi potrivit preştiinţei divine încă 
dinainte de existenţa creaţiei. În cele din urmă, la confluenţa celor 
două ere, evanghelizarea a culminat cu Însuşi Logosul întrupat, 
Om adevărat şi Dumnezeu adevărat, iar după Înălţarea Lui cu 
Trupul la cer şi Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli s-a per-
manentizat prin intermediul ierarhiei sacramentale. 

Ceea ce din secolul al III-lea d. Hr. (de la Lactanţiu) numim la-
tinizat „predică” a variat din punct de vedere al conţinutului şi 
formei, începând de la Cincizecime, în felul următor: 

- kerigma (kirisis, cuvântul Domnului către păgâni sau vorbirea 
misionară pentru cei ce încă nu se încreştinaseră) – Rom. 16, 25; 
I Cor. 16, 25; II Tim. 4, 17; 

- cateheza (instruirea specială şi luminarea celor încă nebote-
zaţi, care însă îşi doreau şi fuseseră acceptaţi pentru a intra în 
creştinism; ea pregăteşte terenul pentru predică şi pentru întreaga 
pastoraţie) – I Cor. 14, 19; 

- omilia (ca termen original este folosită pentru prima dată de 
către Apostolul neamurilor cu înţelesul de explicare a învăţăturilor 
Sfintei Scripturi, făcută de către el însuşi creştinilor în strânsă co-
nexiune cu participarea lor la cultul euharistic) – Fapte 20, 123. 

Disciplina Omiletică nu ne învaţă ce să spunem, ci cum să spu-
nem, cele mai profitabile metode de alcătuire şi susţinere a unei 
cuvântări bisericeşti, adică acelea care servesc cel mai bine ţelul 
urmărit de preotul predicator. Conţinuturile de idei ale omiliilor şi 
catehezelor noastre cad în sarcina altor ramuri ale Teologiei Orto-
doxe, precum: Dogmatica, Studiul Biblic al Noului şi Vechiului 
Testament, Arheologia Biblică, Misiologia, Istoria bisericească, 
Patrologia, Liturgica, Spiritualitatea şi Formarea duhovnicească etc. 
Desigur, raţiunile metodologice sunt cele care împart teologia – care, 
ca şi credinţa (Ef. 4, 5), este una singură – în mai multe discipline 

                                                            
3 Ibidem.  
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sau ramuri, din pricina vastităţii materialului de studiat, care în-
cepând cu secolul al X-lea (de la Sfântul Simeon al Tesalonicului 
încoace) nici nu mai poate fi cuprins de o singură minte, în mod 
enciclopedic sau exhaustiv. 

Termenul retorică a început încă din veacul trecut să fie elimi-
nat din limbajul filosofic, din pricina asocierii preconcepute cu 
fenomenul manipulării4. Concepţia raţionalistă mai ales, prin în-
săşi structura ei, nu poate judeca retorica decât ca echivalent al 
ideii de declamaţie searbădă, argumentare neloială şi înşelare a 
maselor populare prin emiterea de minciuni disimulate în chip de 
adevăr curat5. Din această pricină, retorica a fost tratată în general 
cu suspiciune chiar şi în domenii cu care ar fi trebuit să relaţioneze 
fericit şi chiar dacă în cadrul ei s-a studiat mereu de la arta silo-
gismului la cea a figurilor de stil, maniera de lucru şi perspectivele 
diferite ale celor ce au profesat-o de-a lungul timpului au perpetu-
at un anumit duh de confuzie metodologică şi eclectism. 

Pentru că propovăduirea evanghelică are mai ales sensul de 
comunicare prin viu grai a adevărurilor de credinţă, ea nu are cum 
să nu se suprapună pe alocuri cu spaţiul oratoriei sau retoricii, 
ridicându-se, desigur, deasupra acelora, „prin materia ei revelată, 
prin slujitorii ei sfinţiţi, prin scopul suprem şi ultim pe care îl pro-
clamă şi către care călăuzeşte: mântuirea”6. Ne dă speranţe în in-
terpretarea pe care o propunem cu privire la îmbinarea retoricii şi 
elocinţei cu activitatea predicatorială felul în care Sfântul Ioan Gură 
de Aur judeca aportul dialecticii, ca artă de a raţiona cu metodă şi 

                                                            
4 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, volume 2, 

N-Z, texte revu par les membres et correspondants de la Société Française de 
Philosophie et publié avec leurs corrections et observations, avant-propos de 
René Poitier, Quadrige / PUF, 4e édition “Quadrige”, 1997, Paris, pp. 665-1323 
(Conceptul de „retorică” a fost scos din amintitul vocabular filosofic încă de la a 
cincea sa ediţie, apărută în anul 1947). 

5 Richard Whately, Archbishop of Dublin, „Preface” la Elements of rhetoric; 
comprising an analysis of The Laws of Moral Evidence and of Persuasion, with Rules 
for Argumentative Composition and Elocution, sixth edition, revised, B. Fellowes, 
London, 1841, p. iv. 

6 Pr. dr. Gabriel Popescu, Predică şi predicator în Biserica Ortodoxă Română. 
Temeiurile activităţii predicatoriale în ortodoxia românească, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, Anul LXXXIX (1971), nr. 1-2 (ianuarie-februarie), p. 114. 
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cu dreptate în vorbire, căutând să o înalţe tot mai sus, ca dialectică 
omiletică în care conlucrează nu doar raţiunea şi metoda, ci şi vir-
tuţile cardinale cele după numărul Treimii, şi încă într-o mare mă-
sură, pentru că un preot nu trebuie să neglijeze nimic pentru a 
primi arta cuvântului7. Întocmai după îndemnul paulin exprimat 
în Epistola către Timotei (1, 9): „(episcopul) să aibă arta cuvântu-
lui, dar plin de învăţătura cea credincioasă şi conformă adevărului 
Evangheliei”. 

În acord cu Tradiţia Bisericii, obişnuim să ne botezăm pruncii 
la patruzeci de zile după naştere, deci fără să-i convingem sau să 
le cerem consimţământul, şi nu numim această practică act de ma-
nipulare sau abuz. Mântuitorul Hristos Îşi însoţea adesea discur-
surile cu minuni incontestabile care, ignorând legile fizice univer-
sale, depăşeau fără drept de apel orice domeniu al ştiinţei, ceea ce 
ne îndreptăţeşte să spunem că modelul predicii mesianice nu s-a 
mărginit niciodată strict la argumentele de tip logico-raţional. De 
aceea, pentru binele credincioşilor, retorica eclesială trebuie să fie 
preocupată, dincolo de ortodoxia expunerii omiletice, şi de „aspec-
te ale negocierii distanţei între indivizi, ale persuasiunii şi ale ade-
ziunii”8. 

La începutul epocii moderne s-a consumat ruptura radicală în-
tre expresie (elocutio şi actio) şi argumentare (inventio şi dispositio)9, 
ceea ce a făcut ca retorica să fie privită mai mult ca o artă a stilului, 
rezervată esenţialmente studiului formelor literare, iar filosofia să 
se transforme în logică. Arta oratorică în ansamblul ei are însă ca 
ţintă principală sufletul, ceea ce înseamnă că adevărata elocinţă 
trece dincolo de raţionalitatea pură, precum şi dincolo de subiecti-
vitatea artificiilor de limbaj, adresându-se omului în manifestarea 
lui afectivă, comportamentală şi atitudinală10. 

Cele mai importante izvoare omiletice care stau la îndemâna 
predicatorilor ortodocşi, în ordinea ponderii pe care o ocupă în 
cadrul unei cuvântări bisericeşti, sunt următoarele: 
                                                            

7 Sfântul Ioan Gură de Aur, op. cit., Cartea a patra, Capitolul 3, p. 131. 
8 Oswald Ducrot, Jean Marie Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, Seuil, Paris, 1995, p. 117. 
9 Ibidem, p. 148. 
10 Constantin Sălăvăstru, Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii „Alexan-

dru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, p. 20. 



Capitolul III 
 

SUSŢINEREA PREDICII 

1. Cuvântul scris şi cuvântul rostit 

Vorbirea liberă şi lectura sunt două lucruri foarte diferite. Putem 
citi creştinilor câteva strofe dintr-o poezie, putem cita un paragraf 
patristic de teama de a nu-i pierde buchetul prin parafrazare, dar 
nu e permisibil să citim predica, nici măcar de am dispune de o 
dicţie şi intonaţie perfecte. Actorii, când dau reprezentaţii pe scenele 
teatrelor, nu apar nicicând citindu-şi rolul, iar oamenii în genere, 
când au să-şi comunice unul altuia chestiuni majore, de impor-
tanţă capitală, nu se slujesc de un suport scris pentru spusele lor, 
ci îşi vorbesc liber, privindu-se în ochi. Luând de bună asigurarea 
lui Jean-Paul Sartre (1905-1980), „e suficient ca celălalt să mă pri-
vească, pentru ca să fiu ceea ce sunt”206, ridicarea amintitului organ 
pereche din când în când din foaie nu ne salvează de ruptura pe 
care o provoacă cititul unui text la nivelul conexiunii vizuale a 
vorbitorului cu auditoriul său. Prin urmare, dacă într-o primă fază 
predica se alcătuieşte integral în scris, atunci când se susţine în 
faţa credincioşilor, omiletului nu-i este îngăduit să consulte decât 
cel mult o schiţă de plan. 

Cuvântul rostit este emis de către om, adică de către o fiinţă 
vie, astfel încât – spre a-l putea reprezenta cu adevărat – sunetul 
articulat trebuie să nu-şi piardă legătura sa ontologică cu coerenţa 
interioară proprie spiritului uman. Dar îndată ce, din pricina scrisului, 
se dezice de organismul căruia îi aparţine, discursul devine arid şi 
puterea sa de convingere păleşte, el nemaireuşind decât să „enumere” 
(eparithmôn) faptele, neurmărind aşadar realizarea unei persuasiuni, 
nici a unei demonstraţii, ci numai trecerea în revistă, bogăţia in-
formaţiei, integritatea numerică sau prezentarea extensivă a unei 
                                                            

206 Daniela Rovenţa-Frumuşani, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Editura 
Tritonic, Bucureşti 2004, p. 61. 
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mulţimi de date207. În consecinţă, odată ce un text, urmând a fi citit, 
este încredinţat hârtiei, şi nu liberei pronunţări, trebuie să renunţe 
în mod inevitabil la acea „trăire” pe care, în susţinerea sa orală, i-ar 
insufla-o oratorul, devenind în acelaşi timp neconvingător întrucât 
şi-a pierdut tocmai nexul său pasional, „ethos”-ul său specific, pe 
care le-ar fi putut imprima numai vorbirea, gesturile şi prezenţa 
vie a personalităţii predicatorului208. 

E adevărat că paragrafele discursului, lecturate exact aşa cum 
au fost redactate ele în scris, rămân clare şi distinctibile fiecare în 
parte, impenetrabile şi „obiective”, prezentând lucrurile cu maximă 
detaşare şi reţinere afectivă din partea autorului. Tot prin citire 
suntem siguri că nu uităm nici o idee (aşa cum se întâmplă în febra 
comunicării orale) şi totodată i se mai asigură textului o forţă pri-
mară, brută sau de izbire pe care o au „faptele în sine” şi lucrurile 
ticluite pe îndelete la masa de scris. Stilul oral, în schimb, îi opune 
celui lectural vorbirea „din prea-plinul inimii”209, prin care se pot 
transmite nu numai informaţii, ci şi emoţii dintre cele mai intense 
şi mai mişcătoare, amintindu-ne de conştiinţa metafizică a lui Socrate, 
sub presiunea căreia filosoful antic invoca muzele în căutarea in-
spiraţiei210 ori de câte ori se pregătea să vorbească în public, măr-
turisind că nu arareori se simţise cercetat de un „sentiment al po-
sesiunii divine” (θείων πάθος)211 pe toată durata cuvântării.  

Se spune că oarecând, în timpuri olimpiene, Theut, legendar 
inventator al scrisului, zeu-scrib şi patron al scribilor, a fost întâm-
pinat de regele Thamous al Egiptului cu sublinierea: 

Tu, acum, ca părinte al literelor, şi de dragul lor, le-ai pus în seamă 
tocmai contrariul a ceea ce pot face ele. Căci scrisul va aduce cu sine uitarea 
în sufletele celor care-l vor deprinde, lenevindu-le ţinerea de minte; pu-
nându-şi credinţa în scris, oamenii îşi vor aminti din afară, cu ajutorul 
unor icoane străine, şi nu dinlăuntru, prin caznă proprie. Leacul pe care 
tu l-ai găsit nu e făcut să învârtoşeze ţinerea de minte, ci doar readucerea-
aminte212. 

                                                            
207 Andrei Cornea, op. cit., pp. 37-38. 
208 Ibidem, p. 39. 
209 Platon, op. cit., 235 c, pp. 342-343. 
210 Ibidem, 237 a, p. 345. 
211 Ibidem, 238 c, p. 347. 
212 Ibidem, 275 a, p. 405. Şi în altă traducere, la Andrei Cornea, op. cit., p. 17: 

„Căci scrisul va aduce cu sine uitarea în sufletele celor care îl vor deprinde, dat 
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Pentru a verifica aceasta, nu avem decât să ne punem pe noi înşine 
mai întâi în ipostaza celui ce, la finalul slujbei, lecturează în faţa credin-
cioşilor predica scrisă de acasă, urmând ca duminica următoare să 
susţinem omilia liber, fără nici un suport scris. Vom constata pe 
propria piele, desigur, că prima oară, când textul cuvântării a fost 
printat pe foi şi îl aveam la discreţie, eram foarte relaxaţi, siguri pe 
noi. Deci, predica citită nu reprezenta nici un efort comparativ cu 
cea de a doua predică, orală, pentru care nu a fost suficient numai 
să redactăm în scris discursul, ci a trebuit să mai petrecem câteva 
ore în plus şi pentru a-l învăţa. Cât despre emoţiile, tensiunea, ne-
prevăzutul, ezitările şi adaptările improvizatorice inerente vorbirii 
libere la care, volens-nolens, am fost supuşi, e de prisos să detaliem. 

O analiză destul de tranşantă a raportului valoric favorabil ex-
punerii orale din memorie a exortaţiilor publice găsim şi la Isocrate, 
într-o scrisoare adresată monarhului Filip al II-lea al Macedoniei, 
din care cităm: 

Nu a scăpat în ce măsură se deosebesc, în privinţa puterii de convingere 
(gr. εις το πείθειν, lat. ad persuadendum), discursurile rostite faţă de cele citite, 
nici ceea ce toţi au înţeles, anume că primele au în vedere subiecte nobile 
şi de mare urgenţă, în vreme ce celelalte sunt scrise mai mult pentru a face 
paradă şi spre a se dobândi un profit. Şi ei nu au înţeles rău. Căci dacă 
discursul ar fi lipsit de prezenţa magnifică a vorbitorului, de sunet, de 
transformările apărute în timpul rostirii, de ocazie, de zelul impus de 
chestiune, dacă participarea la acţiune şi la convingere ar fi nulă, dacă 
discursul ar fi gol şi pustiu de toate acestea, dacă el ar fi citit fără să con-
vingă, nesemnificând vreun ethos, ci comportându-se de parcă ar enumera 
sau ar realiza un inventar, va apărea, cred, în cele din urmă, lipsit de valoare 
celor ce îl iau în seamă213. 

În orice caz, dacă cineva cu o dicţie şi o interpretare extraordi-
nară a reuşit vreodată să mişte mase întregi de oameni printr-un 
                                                            
fiind că oamenii, punându-şi credinţa în scris, nu-şi mai aduc aminte dinlăuntru 
(anamimneskoménous) şi prin puterea lor, ci din afară, cu ajutorul unor întipă-
rituri străine. Leacul pe care tu l-ai găsit nu e pentru memorie (mnéme), ci doar 
pentru aducerea-aminte (hypomnésis)”. 

213 The Orations of Isocrates, Vol. I, V. The Phillippus, 25-26, translated by J.H. 
Freese, with introduction and notes, Forge Bell & Sons, London and New York, 
1894, p. 122; Isocratis, Ad Philippum Oratio, 10, în Gulielmi Stephani Dobson, 
Oratores attici et quos sic vocant sophistæ. Opera et studio, tomus decimus quartus: 
Isocratis, Isæi Dinarchi, Lycurgi Demadis et Sophistarum, Excudit J.F. Dove (apud 
quem etiam veneunt), Londini, 1828, p. 53. 
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în care trăim, însă „un real care ne obligă să ieşim din contingen-
ţele şi particularismul nostru spre exemplar”257. 

Paul Ricoeur plasează metafora la rădăcina tuturor manifestă-
rilor lingvistice ale fiinţei, ca instrument ce ne permite să vedem 
noi legături în lucruri, în realitatea umană sau să decodăm căile 
prezenţei lui Dumnezeu în istorie258. Datorită faptului că, în cele 
din urmă, vorbele se arată neputincioase în a descrie infinitul şi a 
argumenta credinţa, metafora este cea mai indicată să inducă în 
sufletul ascultătorilor acel „sentiment difuz, dar fundamental al 
omului ortodox, că transcendentul coboară, revelându-se din proprie 
iniţiativă, şi că omul şi spaţiul acestei lumi vremelnice pot deveni 
vas al acelei transcendenţe”259. Având în vedere că, la originile sale 
cele mai îndepărtate, orice text este rezultatul unui proces metaforic, 
în arealul american se poate remarca manifestarea unei preocupări 
constante în ultimele decenii pentru studierea metaforei, a metafo-
rologiei şi a activităţii simbolice260. 

Este demn de reţinut că metafora nu se fabrică, nu se inven-
tează, ci se descoperă, astfel încât misiunea predicatorului con-
temporan este, pe de o parte, de a valorifica metaforele clasice, 
chiar dacă în aparenţă ele nu mai sunt atât de sonore sau răzbătă-
toare ca odinioară, iar pe de alta, de a localiza metafore şi imagini 
noi, pentru că graţie acestui procedeu stilistic se poate obţine la 
nivel omiletic o fericită armonizare a Evangheliei cu experienţa 
vieţii261. 

2.2. Vocea 

Vocea este impresia sau imaginea sonoră a firii omului. Prin 
glas se trădează oboseala sau energia, pasiunea sau formalismul, 

                                                            
257 Tomáš Špidlík, S.J., Spiritualitatea Răsăritului creştin, II. Rugăciunea, tradu-

cere şi prezentare de Diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 1998, p. 42. 
258 Simion-Doru Cristea, op. cit., pp. 59-60. 
259 Lucian Blaga, Trilogia culturii, cuvânt înainte de Dumitru Ghişe, Editura 

pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969, p. 240. 
260 A se consulta pe această temă publicaţii precum „Metaphor and Symbolic 

Activity”, A Quarterly Journal, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New 
Jersey ş.a. 

261 David G. Buttrick, op. cit., pp. 15-17. 



Arta predic\rii. Exigen]e pentru mileniul al III-lea 

 

121

trăirea sau plafonarea, cunoaşterea sau ignoranţa, speranţa sau 
pesimismul. În cadrul demersului persuasiv nu contează numai 
conţinutul de idei, adică ceea ce se rosteşte, ci şi cum se rosteşte. 
Ritmul vorbirii, registrul şi timbrul vocii constituie o forţă de sine 
stătătoare în procesul de comunicare interumană, cuvintele sau 
limbajul reprezentând doar o mică parte din ceea ce se transmite. 
De aceea, una dintre îndatoririle celor ce s-au învrednicit de înalta 
cinste şi responsabilitate de a predica vestea cea bună a mântuirii 
în Hristos este aceea de a purta grijă de organele vocale şi a le în-
treţine sănătatea sau buna funcţionare. Asupra acestei teme s-au şi 
întocmit de-a lungul vremii pertinente tratate de specialitate, a 
căror consultare este pe cât de indicată şi folositoare, pe atât de la 
îndemână datorită mijloacelor avansate de informare prin accesul 
nelimitat la internet, publicaţii, librării, biblioteci şi burse şcolare 
sub oblăduirea unor universităţi internaţionale de prestigiu262. 

                                                            
262 Iată numai o mică parte dintre cele mai importante lucrări de referinţă în 

domeniul cunoaşterii anatomice şi utilizării profesionale a potenţelor glasului 
omenesc în scop oratoric şi/sau muzical, până la cele mai ridicate cote ale per-
formanţei: Arthur Burrell, Clear Speaking and Good Reading, with a preface by 
P.A. Barnett, new edition, Longmans, Green and Co., New York and Bombay, 
1904, 164 p., la http://www.forgottenbooks.org/readbook/Clear_Speaking_ 
and_Good_Reading_1000036043; Wesley Mills, Voice Production in Singing and 
Speaking Based on Scientific Principles, J.B. Lippincott Company, Philadelphia & 
London, 1906, 282 p., la http://www.gutenberg.org/files/19880/19880-
h/19880-h.htm; J.C. Newlands, Voice Production and the Phonetics of Declamation, 
Hodder and Stoughton, London, 1909, 142 p., la http://archive.org/details/ 
voiceproductionp00newl; Samuel Arthur King, Graduated Exercises in Articula-
tion, Small, Maynard & Company, Boston, 1915, 84 p., la http://archive.org/ 
details/graduatedexerci01kinggoog ; Floyd S. Muckey, The Natural Method of 
Voice Production in Speech and Song, illustrated, Charles Scribner’s Sons, New 
York - Chicago - Boston, copyright 1915, 149 p., la http://archive.org/details/ 
cu31924021742600; Frank Fruttchey, Voice, Speech, Thinking (...), supported by a 
Volume on Health (...), Music in America Publishing Company, Detroit, Michigan, 
1920, 225 p., la http://archive.org/details/voicespeechthink00frut; Adelaide 
Patterson, How to Speak. Exercises in Voice Culture and Articulation with Illustrative 
Poems, Little, Brown and Company, Boston, 1923, 158 p., la http://archive.org/ 
details/howtospeakexerci00pattrich; Joseph A. Mosher, The Effective Speaking 
Voice with Passages for Practical Application, The Macmillan Company, New York, 
1920, 274 p., la http://www.forgottenbooks.org/readbook/The_Effective_ 
Speaking_Voice_1000024997#0; Idem, The Production of Correct Speech Sounds. A 
Practical Text on Phonetics, Expression Company, Boston-Massachusetts, seventh 
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Enumerăm pe scurt doar trei dintre exerciţiile cu rezultate ga-
rantate în corectarea şi îmbunătăţirea articulaţiei, extrem de uşor 
de pus în practică: 

- străduiţi-vă ca, vorbind pe o tonalitate din ce în ce mai joasă, 
în timp ce auditoriul dumneavoastră se mută din ce în ce mai departe, 
să vă faceţi auzit mereu de către acesta şi veţi constata că buzele 
vor lua în mod instinctiv exact forma caracteristică unei articulaţii 
eficiente; 

- închipuindu-vă că sunteţi nevoit să-i comunicaţi de urgenţă 
prietenului dumneavoastră, şoptit dar audibil, un secret care din 
cauza faptului că uşa este larg deschisă e în primejdie să ajungă şi 
la urechile altora; 

- căutaţi performanţa de a vă face înţeles de un surdo-mut care 
nu are ca soluţie decât să vă citească de pe buze, după expresivitatea, 
claritatea şi precizia mişcării lor274. 

În privinţa utilizării în vorbire de către orator a accentului specific 
zonei sale de baştină, atâta vreme cât nu se distorsionează prin aceasta 
perceperea sensului literar al cuvintelor, considerăm că nu impie-
tează cu nimic asupra reuşitei predicii, ba, dimpotrivă, poate con-
stitui o marcă, o notă de originalitate şi un farmec personal care să 
întregească dimensiunea charismatică a predicatorului. Părintele 
Teofil Părăian, de pildă, a făcut cinste graiului ardelenesc, Părintele 
Cleopa Ilie nu s-a ruşinat de cel moldovenesc şi împreună au sfătuit, 
catehizat şi convertit oameni sosiţi din toate colţurile ţării sau chiar 
de dincolo de hotarele ei pentru a-i asculta şi pentru binecuvântare. 

2.3. Pauzele, intonaţia, elementele de relaţie, „cuvintele de 
valoare”, timbrul vocal 

Un orator trebuie să aibă, în primul rând, calitatea unui lector 
expresiv, adică el chiar şi atunci când vorbeşte liber, necitind de pe 
nimic, să reuşească să marcheze în frazele sale semnele de punc-
tuaţie şi de intonaţie, cuvintele „cheie” şi elementele relaţionale, 
având la bază, bineînţeles, o dicţie şi o pronunţie verbală exacte, 
susţinute de o articulaţie cărnoasă şi o emisie vocală dispusă în 
registre tonale conforme cu spiritul mesajului transmis. Chiar şi 
                                                            

274 F. Mourret., op. cit., pp. 150-151. 



Diac. Laurean Mircea 

 

128

atunci când îşi pregăteşte predica, în intimitatea camerei de studiu, 
cititul cu voce tare oferă omiletului un plus de forţă analitică, pe 
care lectura mută sau făcută în gând nu i-o va putea prilejui nicio-
dată275, iar în afară de acest beneficiu îi mai permite să se şi auto-
observe, să se audă pe sine, să-şi vadă gesturile şi să-şi corecteze 
minusurile până a ajunge în amvon. 

Dar, poate mai mult decât orice, inteligenţa unui vorbitor de 
excepţie se deduce din arta cu care valorifică potenţialul pauzelor, 
pe care le putem împărţi în trei categorii: 

- Pauza mare este justificabilă înainte de trecerea la un nou pa-
ragraf şi evidenţiază un aliniat sau o citare la care, în scris, s-ar 
utiliza ghilimelele. Tot o pauză mare se face şi după motto, după 
anunţarea temei şi după încheierea unui capitol sau a unui citat. 

- Pauza medie (mijlocie) este cerută în general de prezenţa sem-
nelor de punctuaţie: punctul (.) oferă oportunitatea unei respiraţii 
complete, două puncte (:) sau punct şi virgulă (;) a unei semi-res-
piraţii, iar virgula a unei inspiraţii mai condensate şi mai scurte. În 
schimb, semnul exclamării (!), interogaţia (?) şi punctele de sus-
pensie (...), constând mai mult în inflexiuni ale vocii şi mlădieri 
sau alternanţe tonale, nu pot fi clasificate după o anumită stricteţe 
şi constanţă a duratei lor temporale. 

- Pauza mică necesită o abordare aparte, graţie regimului său 
diferit de utilizare, în totală independenţă faţă de dispunerea tipo-
grafică a fragmentelor discursive, precum şi faţă de orice semn de 
punctuaţie: 

- de regulă, serveşte fie la evitarea ambiguităţii şi aglomerării 
de sensuri într-un şir sau o succesiune de mai multe cuvinte, 
fie la atragerea luării-aminte asupra unui termen sau a unei 
locuţiuni; 

- ajută la distincţia dintre complementul direct şi cel indirect 
(ca în exemplul: „Să-i opunem urii – dragostea, iar violenţei 
– răbdarea!”); 

- se recomandă ca oprire de o clipă după subiectul unei fraze, 
mai ales dacă acesta e multiplu sau chiar complex (adică 
însoţit de diverşi determinanţi: adjective, pronume, numerale 
etc.); 

                                                            
275 Ernest Legouvé, op. cit., p. 88. 
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- Sfânta Scriptură; 
- scrierile Sfinţilor Părinţi; 
- tratatele de teologie dogmatică şi morală; 
- textele liturgice; 
- aghiografia11. 
Motivaţiile alegerii acestei teme şi ale acestui domeniu de in-

vestigaţie al teologiei ortodoxe ţin pe de o parte de dimensiunea 
vocaţională a persoanei autorului, iar pe de alta de sublimitatea 
misiunii de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu omenirii, care 
are rolul de a pregăti sufletele pentru împărtăşirea cu Trupul şi 
Sângele Cuvântului Întrupat, tot aşa cum vorbirea despre Dumne-
zeu învaţă omul cum să dialogheze cu Dumnezeu în mod personal 
şi în comuniunea sfinţilor. 

În ce priveşte bibliografia utilizată la redactarea acestui mo-
dest volum, precizăm că majoritatea lucrărilor în limbi străine (en-
gleză, franceză, elină şi latină) pot fi procurate extrem de facil, de 
pe  site-uri precum: www.archive.org, www.ebookbrowse.com., 
www.forgottenbooks.org, www.hathitrust.org., www.onlinebooks. 
library.upenn.edu ş.a. Aceste surse stochează un număr impresio-
nant de cărţi în format digital, disponibile gratuit pentru orice uti-
lizator, cu posibilitatea de a fi citite on-line sau descărcate în diferi-
te formate (inclusiv PDF). Singurul inconvenient al izvoarelor vir-
tuale amintite l-ar putea constitui totuşi faptul că nu pun la dispo-
ziţia cititorilor decât extrem de puţine lucrări sau publicaţii editate 
după anul 1900, deoarece – venind împotriva profitului şi acordului 
editurilor sau autorilor în drept – este prohibită de regulă fotoco-
pierea şi distribuirea neautorizată a cărţilor apărute în ultimul secol. 
De aceea, pentru lucrările de dată mai recentă şi pentru actualizarea 
informaţiilor singura soluţie rămâne tot frecventarea bibliotecilor 
în binecunoscutul stil clasic.  

                                                            
11 Enumerare preluată de la Drd. Gheorghe V. Burcă, „Vieţile sfinţilor” ca iz-

vor al predicii actuale, în „Biserica Ortodoxă Română”, Anul LXXXIX (1971), nr. 5-6 
(mai-iunie), p. 564. 


