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Introducere

Necesitatea prezentării evoluţiilor şi aprofundărilor din Teologia Dog-
matică ortodoxă română este incontestabilă şi cu implicaţii nebănuite pentru
perspectivele cu adevărat ortodoxe ale acestei discipline teologice funda-
mentale. Necesitatea acestei prezentări derivă din necesitatea unei cu-
noaşteri mai bune a contribuţiilor teologilor dogmatişti, din necesitatea
unei reflecţii mai organizate şi sistematice asupra contribuţiilor acestora
în vederea unor noi şi noi aprofundări teologice în domeniu. 

Prezentarea Teologiei Dogmatice ortodoxe române în ansamblu sau
în evoluţiile şi aprofundările acestei discipline teologice au realizat-o şi
alţi teologi români, integrând-o în istoria teologiei ortodoxe române. Cu
toate acestea este nevoie de noi şi noi sinteze care nu doar să satisfacă
arhiva teologică a teologiei româneşti, ci şi să inspire şi să contribuie la
noi abordări şi realizări în domeniu. 

Realizarea unei prezentări şi evaluări teologice privind aprofundarea
Teologiei Dogmatice ortodoxe în România, suntem conştienţi, ţine de com-
petenţa unui grup de profesori de teologie consacraţi, capabili să identi-
fice atât aspectele fundamentale ale disciplinei în cauză, evoluţiile şi apro-
fundările acesteia, cât şi contribuţiile valoroase sau mai puţin valoroase
ale fiecărui teolog dogmatist în parte, influenţa şi implicaţiile teologiei sale
în gândirea teologică în general, autenticitatea şi relevanţa surselor teolo-
giei sale şi perspectivele pe care fiecare teolog dogmatist le deschide şi le
accentuează în demersul său teologic. Realizarea unei prezentări extinse
a Teologiei Dogmatice ortodoxe din România va pune în lumină nu doar
aspectele pozitive ale evoluţiei acestei discipline teologice, în perioada de
care ne ocupăm – aspecte pe care într-o anumită măsură am încercat să le
identificăm şi noi – ci şi limitele şi aspectele mai puţin ştiinţifice şi obiec-
tive pe care le întâlnim la unii dintre exponenţii acestei discipline.

Încercarea noastră este o minimă contribuţie la realizarea unei prezen-
tări şi analize teologice cuprinzătoare privind aprofundarea Teologiei Dog-
matice ortodoxe în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul se-
colului al XXI-lea. Prin urmare, lucrarea noastră este una de prezentare,
de sinteză şi de minimă analiză teologică privind contribuţiile specifice
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ale teologilor dogmatişti români atât în aprofundarea aspectelor Teologiei
Dogmatice, cât şi în deschiderea lor spre perspectiva teologică intercon-
fesională-ecumenică sau interdisciplinară. Am fost atenţi la evoluţia pro-
cesului de înnoire teologică în Ortodoxia românească, evidenţiind poziţia
dogmatiştilor români în depăşirea aspectului scolastic al teologiei şi afir-
marea mereu înnoită a adevărurilor de credinţă fundamentate pe Scrip-
tură şi Tradiţia dogmatică şi experimentală a Bisericii.

Pentru o privire cât mai precisă asupra evoluţiei contribuţiilor dog-
matice, am integrat efortul teologic al dogmatiştilor români în tezaurul
contribuţiilor teologilor ortodocşi în general. Şi în acest demers am urmărit
evolutiv, modul în care teologii ortodocşi au renunţat la aspectele rigide
şi seci, de conţinut şi formă, specifice teologiei scolastice, precum şi la
modul reductiv de a face teologie. Am căutat să surprind deschiderea
constructivă a teologilor dogmatişti români spre o teologie ecumenică şi
interdisciplinară pe care timpurile actuale o impun, precum şi spre o teo-
logie în care interrelaţia dintre dogmă-spiritualitate-cult este asumată şi
afirmată.

Aspectele prezentate sintetic şi analizate într-o perspectivă construc-
tivă, suferă de lipsa unei evaluări critice cu privire la contribuţiile fiecărui
dogmatist în parte. Această evaluare se impune a fi realizată, cu obiecti-
vitate ştiinţifică, de un colectiv de profesori de teologie pentru a fi evitată
subiectivitatea în analiza teologică. Mai mult, un colectiv de profesori de
teologie va exprima o viziune mai clară asupra evoluţiilor şi aprofundă-
rilor Teologiei Dogmatice ortodoxe din a doua jumătate a secolului al XX-lea
şi începutul secolului al XXI-lea. Prin urmare, autorul acestei sinteze, destul
de tânăr în câmpul teologiei, consideră că evaluarea critică a operei teo-
logice a fiecărui dogmatist depăşeşte competenţa sa teologică şi deonto-
logică. Prin urmare, mă voi axa în studiul meu, în mod preponderent, în
evidenţierea aspectelor constructive ale operei dogmatice a fiecărui teolog.
Cu toate acestea, voi încerca să suprind, doar la modul general, câteva din
carenţele care se întâlnesc în unele lucrări ale unor dogmatişti români, fără
însă a deschide o critică exhaustivă, personală şi preconcepută. Voi căuta
să abordez critic doar tendinţele şi fenomenele, în sens general, nu şi per-
soana. În această abordare, voi încerca să cuprind pe acei autori şi acele
studii care reprezintă un aport substanţial în evoluţia literaturii teologic-
dogmatice româneşti, precum şi perspectivele din care sunt scrise aceste
studii şi pe care le deschid aceste studii. 

În ceea ce privește limitele acestei lucrări, precizez, încă de la început
că, datorită tematicii bogate şi a perioadei întinse pe care o exprimă, nu
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voi reuşi să cuprind în totalitate temele studiilor care s-au scris. De ase-
menea, nu voi aborda in extenso teologia vreunui dogmatist anume, ci voi
încerca, în cel mai amplu caz, să identific în sens strict, câteva direcţii şi
aspecte ale teologiei lui, argumentând întotdeauna aceste direcţii cu stu-
diile şi cărţile pe care le-a publicat. Prin urmare, voi prezenta, în special,
opera acelor teologi români care, în decursul timpului, au demonstrat
constanţă şi aprofundare continuă a temelor Teologiei Dogmatice ca pro-
fesori de Teologie Dogmatică în cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă
din România. Textele din lucrările sau studiile de Teologie Dogmatică
aparţinătoare fiecărui dogmatist, au fost citate uneori intenţionat într-un
mod exhaustiv, tocmai pentru ca cititorul să ia contact direct cu stilul,
complexitatea sau simplitatea, profunzimea, claritatea şi frumuseţea lor.
Aceste texte, selectate într-o viziune personală, au menirea să descopere
cititorului avizat, modul de a înţelege şi aprofunda Teologia Dogmatică
în conexiunile ei interdisciplinare, misionare şi ecumenice de fiecare dog-
matist român în parte.

Teologia Dogmatică ortodoxă în România este amprentată masiv de
prezenţa uimitoare ca vastitate, complexitate şi conţinut a operei teologice
a părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993) şi a altor mari dogmatişti ro-
mâni care au aprofundat din perspective variate marile teme ale vieţii,
credinţei şi spiritualităţii Bisericii Răsăritene, fără a lăsa în urmă aspectele
diverse ale ecumenismului şi ale abordărilor şi deschiderilor interdisci-
plinare pe care contextul istoric le-a lansat, ca provocări iminente la adresa
teologiei şi spiritualităţii ortodoxe, chemată să ofere omului contempo-
ran o viziune unitară, teologică şi eclesial-sacramentală asupra sensului
vieţii şi istoriei sale. 

Contribuţiile profesorilor de Teologie Dogmatică la aprofundarea teo-
logiei ortodoxe în general sunt semnificative, cu progrese notabile în ceea
ce priveşte înnoirea acesteia, debarasarea teologiei ortodoxe de influen-
ţele „teologiei de şcoală”, elaborată după modele scolastice catolice sau
protestante. Prezenta lucrare, dorim să fie atât o retrospectivă cât mai
fidelă a aprofundărilor teologice şi dogmatice din România, într-o peri-
oadă de mai bine de jumătate de secol, cât şi o reflecţie constructivă asupra
diferitelor aspecte abordate şi accentuate de teologii dogmatişti români.
Totodată, am evidenţiat şi unele sarcini pe care teologii dogmatişti le au
de îndeplinit în demersul lor teologic actual, în deplină comuniune cu
ceea ce s-a realizat în Teologia Dogmatică ortodoxă până astăzi, dar şi
pentru depăşirea unor aspecte mai puţin pozitive pe care le putem iden-
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tifica în diferitele aprofundări teologice ale disciplinei în mai bine de ju-
mătate de veac. 

Prin acest efort metodologic, sintetic şi de minimă analiză teologică,
nu doresc decât să punctez, foarte succint, după posibilităţi şi cu luare
aminte, contribuţiile considerabile ale teologilor dogmatişti români din a
doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea în
elaborarea unei Teologii Dogmatice specifice.


