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Cuvânt înainte

Cercetarea teologic româneasc , mai veche i mai nou ,
înregistreaz un num r impresionant de lucr ri dedicate Maicii Domnului,
lucr ri care prezint aspecte biblice, doctrinare, misionare, patristice,
liturgice, morale i duhovnice ti care se adaug tezaurului bibliografic
prezent i în alte tradi ii cre tine. Aten ia deosebit acordat Maicii
Domnului se întemeiaz pe rolul special i de excep ie pe care ea l a avut în
istoria mântuirii i în actul întrup rii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, i
pe care îl are în cultul divin ortodox, în spiritualitatea comunitar i în cea
particular . Referindu se la prezen a Maicii Domnului în cadrul cultului
divin i în spiritualitatea liturgic ortodox , unii teologi au vorbit despre o
omniprezen a ei, întemeindu se pe faptul c , avându L pe Hristos în centru
(cultul divin i spiritualitatea liturgic ortodox au caracter hristocentric),
nu L putem adora pe El prin laude i cânt ri desp r indu L de aceea care
L a purtat în pântece, a a cum, atunci când o pream rim pe ea, nu o putem
separa de Cel întrupat în sânurile sale prin bun voin a Tat lui i cu
s vâr irea Duhului Sfânt. Aceast nedesp r ire a Maicii Domnului de Fiul
ei i Dumnezeul nostru al tuturor ilustrat cu prisosin de imnografia
liturgic se reflect i în literatura teologic , din cele mai vechi timpuri i
pân ast zi.

Bog ia imnelor liturgice închinate Maicii Domnului, mul imea rug
ciunilor adresate ei, prezente în toate slujbele oficiate pentru întreaga ob te
a credincio ilor, sau în cazuri particulare, fastul s rb torilor întâlnite pe tot
parcursul anului bisericesc, diversitatea reprezent rilor iconografice cu
chipul Maicii Sfinte i al Dumnezeului Prunc i altele asemenea, arat c
via a noastr în Biseric este plin de Maica Domnului. De altfel, nu
întâmpl tor, anul bisericesc curge între dou s rb tori mari, închinate
Maicii Domnului: Na terea (8 septembrie) i Adormirea ei (15 august). Dar
nu numai anul bisericesc este a ezat sub rug ciunile i ocrotirea Maicii
Domnului, ci i via a particular de zi cu zi a credinciosului smerit i evla
vios. El mai lesne cap t îndr znirea a striga c tre Maica Domnului decât a
striga c tre Fiul ei i Dumnezeu pentru c a înv at din experien a celor
îmbun t i i duhovnice te i din propria i experien c „rug ciuneaMaicii
poate mult (are putere mare n.n.) spre îmblânzirea St pânului”.
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De i, despre Maica Domnului s a scris deosebit de mult, consider m
c înc mai sunt teme de importan care i a teapt timpul potrivit i
oamenii pricepu i care s scrie despre ele. În aceast cheie se înscrie i tema
despre Maica Domnului în cultul divin ortodox i în cultura român (poezia
cult ) încredin at spre cercetare p rintelui Arhimandrit Mihail Daniliuc,
egumenul Schitului Vovidenia al Marii Lavre a Neam ului, aflat, a a cum
inspirat s a spus, în Poiana Lini tii. I a venit timpul acestei teme pentru c
s a g sit omul potrivit. P rintele Mihail, teolog profund, matur în gândire
i iscusit în lucrare, condeier experimentat, cu multe scrieri i publica ii la
activ, apreciate, pe drept, de cititorii rafina i i cu discern mânt, având
evlavie curat , sincer , statornic i mereu înmul it la Maica Domnului,
ocrotitoarea schitului pe care dânsul îl p store te, este omul potrivit i cu
priceperea necesar pe care tema l a a teptat, l a c utat i l a g sit. De fapt,
v zând rezultatele muncii, cred c s au a teptat, s au c utat i s au g sit
reciproc. E greu de spus dac tema a fost croit pentru om sau, invers, omul
a fost croit pentru tem .

Alc tuit ca tez dedoctorat, sub îndrumareanoastr , la coalaDoctoral
a Facult ii de Teologie Ortodox „Dumitru St niloae” din Ia i, lucrarea al
c rei titlu a fost enun at mai sus, urmeaz cu stricte e criteriile i împline te
pe deplin exigen ele specifice cercet rii la nivel de doctorat.

Astfel, dup o parte introductiv , în care sunt prezentate motivele
care au determinat cercetarea acestei teme, obiectivele pe care cercet torul
î i propune s le ating , metodele de lucru pe care le va utiliza pentru
atingerea obiectivelor propuse i stadiul actual al cercet rii acestei teme,
urmeaz ase capitole, împ r ite în subcapitole impuse de strategia cerce
t rii pe care autorul o întreprinde i bine chivernisite în ceea ce prive te
dimensiunea lor, iar în final sunt a ezate concluziile generale i bibliografia
selectiv .

În prezentarea stadiului actual al cercet rii temei sunt eviden iate
operele cele mai importante care s au scris despreMaica Domnului, autorul
insistând,cum era firesc, asupra celor care au leg tur cu cercetarea
teologico – liturgic .

Noutatea pe care p rintele Mihail o aduce prin cercetarea sa are o
dubl component : pe de o parte, preacuvio ia sa face o prezentare com
plet a rug ciunilor i imnelor adresate Maicii Domnului, cuprinse în struc
tura fix a celor apte Laude biserice ti zilnice, în slujbele din Liturghier i
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în cele din Molitfelnic, precizând, totodat , motivele invoc rii ei i
semnifica iile acestor rug ciuni i imne, iar pe de alt parte, pentru prima
dat în spa iul românesc, la nivelul unei teze de doctorat, se realizeaz un
studiu temeinic despre Maica Domnului în poezia cult româneasc . Pân
în prezent, problematica aceasta a fost atins tangen ial. Prin noutatea pe
care o aduce, lucrarea realizat de p rintele Mihail Daniliuc deschide o
nou direc ie de cercetare în Teologia Liturgic româneasc i contribuie
semnificativ la progresul cercet rii în domeniu. Noutatea acestei abord ri
st i în faptul c tema tratat se adreseaz nu numai mediului teologic, ci
i oamenilor de cultur , mediului academic universitar i pre universitar
laic i tuturor iubitorilor de poezie religioas . Con inutul lucr rii, cu dou
p r i distincte, partea teologico – liturgic i cea de poezie, reprezint o
abordare interdisciplinar , care spore te în mod evident valoarea acestei
lucr ri. Interdisciplinaritatea abord rii a determinat construirea comisiei
finale de sus inere a tezei din speciali ti în domeniul Teologiei Practice,
c rora le mul umesc pentru amabilitatea i disponibilitatea de a r spunde
invita iei noastre, i din speciali ti în domeniul literaturii române, c rora,
de asemenea, le mul umim pentru amabilitate i disponibilitate.

Lucrarea pe care am avut bucuria s o coordonez se distinge nu
numai prin interdisciplinaritatea ei, prin profunzimea teologic a primei
p r i i prin valorificarea consistent a poeziei mariologice pe care o
întâlnim în spa iul românesc, ci i prin frumuse ea literar a textului, prin
stilul elegant i prin armonia frazeologic , aspecte care îl descoper pe
autor ca pe un condeier de excep ie. De altfel, p rintele Mihail, autorul
acestei lucr ri, este prezent de mult vreme în spa iul publicistic românesc,
teologic i laic, publicând un num r însemnat de articole i studii i câteva
c r i apreciate de teologi i de speciali ti în literatura român contempo
ran . Lecturarea acestei lucr ri este o adev rat încântare, fapt constatat de
membrii comisiei de îndrumare pe parcursul elabor rii ei i de cei care au
avut acces la textul ei. Din punct de vedere tiin ific, lucrarea este întocmit
la un înalt nivel, argumentat tiin ific temeinic, autorul reu ind s exprime
echilibrat aspectele teologice, de care este dependent prin forma ia sa i
aspectele legate de poezia religioas româneasc , a c rei cercetare a devenit
o adev rat pasiune pentru dânsul. Rezultatele cercet rii ne îndrept esc s
credem c , atât alegerea temei, cât i alegerea cercet torului ei, au fost
inspirate. Valoarea tiin ific a lucr rii este sus inut de cele peste patru
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sute de surse utilizate i de cele 1046 de note bibliografice care constituie
suportul argumentativ al textului final.

Referindu se la obiectivele pe care i le a propus, p rintele Mihail
precizeaz faptul c aspectele dogmatice i istorice, referitoare la mariolo
gia ortodox , au fost atinse par ial, doar atât cât a impus contextul, pentru
a evita repetarea, f r sens, a unor lucruri tiute de toat lumea i a acordat
un spa iu mai generos aspectelor liturgice, ar tând cum a ap rut i s a
dezvoltat cultul mariologic, cum s au dezvoltat S rb torile închinate Maicii
Domnului i cum se reflect cinstirea Maicii Domnului în spa iul ortodox,
ast zi. De asemenea, autorul arat c un spa iu însemnat în cadrul lucr rii
sale i a fost rezervat poeziei române ti care se refer la Maica Domnului,
c utând, prin modul de a trata tema, s realizeze o punte de leg tur între
cultul divin ortodox i spa iul cultural românesc. În cadrul unei întâlniri,
pe care Preafericitul P rinte Patriarh Daniel a avut o cu profesorii de religie
din Arhiepiscopia Bucure tilor, adresându se acestora, afirma c „sufletul
culturii este cultura sufletului”, ceea ce înseamn c numai un suflet culti
vat i înnobilat de credin poate da na tere unei culturi însufle ite i însu
fle itoare. Tocmai din cauza faptului c sistemul comunist a negat existen a
lui Dumnezeu a rodit o cultur f r suflet, spunea Preafericitul P rinte
Patriarh Daniel în cuvântul s u. Teza de doctorat a p rintelui Mihail, care
în a doua parte trateaz despre poezia religioas mariologic , vorbe te
tocmai despre cultura însufle it de credin , realizând, astfel, leg tura
dintre prima parte a lucr rii, dedicat cultului mariologic i a doua parte a
lucr rii, dedicat culturii cu tematic mariologic . Cât prive te stadiul
actual al cercet rii, a a cum ar tam în partea introductiv a acestui cuvânt,
tema aceasta a fost atins tangen ial atât de c tre cercet torii teologi, cât i
de cei laici. Este meritul p rintelui Arhimandrit Mihail Daniliuc de a veni
cu o abordare nou i foarte bine elaborat pe aceast tem , îmbog ind în
egal m sur i literatura teologic liturgic i cultura româneasc .

Primul capitol din corpul propriu zis al lucr rii este dedicat cultului
Maicii Domnului i modului cum acesta a ap rut i s a dezvoltat în
R s ritul ortodox, prezentarea începând cu elementele cele mai simple ale
cultului mariologic, specifice primelor secole cre tine, i continuând pân
la formele cele mai elaborate pe care le g sim ast zi în cultul divin ortodox.
Sunt identificate i prezentate, atât S rb torile mari dedicate Maicii Dom
nului, cât i S rb torile mai mici i pomenirile la sinaxar, pe care le
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men ioneaz c r ile noastre de cult. Adic avem de a face cu o prezentare
complet , într o sintez reu it , a S rb torilor închinate Maicii Domnului.
De i aceste aspecte au f cut obiectul unor cercet ri similare mai vechi,
necesitatea abord rii lor în cazul tezei noastre s a impus de la sine. Clari
tatea i concizia celor prezentate în acest capitol confirm calitatea autoru
lui de cercet tor experimentat i matur.

Urm torul capitol trateaz despre prezen aMaicii Domnului în cultul
divin ortodox, aten ia autorului concentrându se, mai ales, asupra rug ciu
nilor i imnelor mariologice pe care le g sim în rânduiala Sfintelor Taine i
în rânduiala Sfintei Liturghii. Men ion m, cu mult apreciere, noutatea
acestei abord ri. Pân acum nu s a f cut o prezentare am nun it a invo
c rilorMaicii Domnului, prin intermediul rug ciunilor i al imnelor, în rân
duiala Sfintelor Taine, a a cum nu s a f cut o prezentare am nun it i
complet al acelora i invoc ri în cadrul Laudelor biserice ti i în cadrul
Ierurgiilor mai importante, pe care Biserica le s vâr e te pentru a sfin i
persoana uman i firea înconjur toare, cum sunt, de exemplu, Sfin irea
apei mari, Aghiazma mic i Slujbele de înmormântare i de pomenire a
celor adormi i. Meritul de a face acest lucru revine autorului prezentei
lucr ri. În plus, pe lâng prezentarea am nun it a invoc rilor Maicii
Domnului în cadrul slujbelor divine, men ionate mai sus, autorul face, în
mod frecvent, analize teologico–dogmatice ale con inutului rug ciunilor i
al imnelor pe care le identific pe parcursul cercet rii sale. O prezentare
foarte interesant , care ar putea stârni interesul speciali tilor în domeniul
Teologiei Liturgice,este cea referitoare la pomenirea Maicii Domnului în
rânduiala Proscomidiei, cercetarea întemeindu se pe edi iile cele mai
importante ale Liturghierului românesc. La fel de important i de interes
pentru speciali ti consider c sunt i rezultatele cercet rii referitoare la
formula de binecuvântare a anafurei, cercetare realizat pe baza acelora i
edi ii ale Liturghierului românesc.

A doua parte a lucr rii este dedicat elogierii Maicii Domnului în
poezia cult româneasc . Înainte de a trece la prezentarea autorilor de
poezie religioas cu tematic mariologic i a poeziilor pe care ei le au scris,
autorul face câteva referiri la rela ia dintre cultur i Biseric , ar tând c
Biserica nu este doar locul s vâr irii cultului divin, ci i spa iul creator i
promotor de cultur autentic . Referindu se la rela ia dintre credin i
cultur , Preafericitul P rinte Patriarh Daniel, spunea urm toarele: „Artele
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i toat cultura poporului român au izvorât din cult, încât se poate spune
c sufletul culturii române ti este cultul ortodox. Cultul înseamn culti
varea rela iei oamenilor cu Dumnezeu Creatorul, iar cultura înseamn
cultivarea rela iei oamenilor cu lumea, cu crea ia lui Dumnezeu. Când noi
mul umim lui Dumnezeu pentru crea ie, o facem pentru c suntem fiin e
inteligente i liturgice sau euharistice, adic recunosc toare sau mul u
mitoare. Cuvântul grecesc euharistie înseamn recuno tin sau mul umire.
Când ar t m recuno tin fa de Dumnezeu [...], atunci cre tem în iubire,
cultiv m rela ia noastr cu Dumnezeu Creatorul i sfin im crea ia Lui
[...].Liturghia a fost izvorul culturii române ti, pentru c mai întâi sufletul
culturii este cultura sufletului. Din iubirea i recuno tin a oamenilor
credincio i fa de Hristos s a dezvoltat i cultura d rniciei fa de Biserica
lui Hristos [...]. Din mul umirea adus lui Dumnezeu i din darurile oferite
Bisericii s a n scut arta religioas sau sacr , i anume muzica, poezia i
literatura religioas , miniatura, caligrafia, tiparul bisericesc, arhitectura i
sculptura bisericeasc , iconografia, broderia i altele. Toate acestea au
inspirat i luminat mai apoi cultura poporului român: coala, limba, litera
tura, arta, folclorul, onomastica, toponimia, s rb torile legale, cultul eroilor,
stema rii, imnul na ional, dar mai ales jertfelnicia i r bdarea românilor
cu speran a biruin ei asupra r ului, ca t rie a leg turii dintre Crucea i
Învierea lui Hristos ar tat în via a poporului credincios”1.

De i, p rintele Mihail nu se refer la to i autorii de poezie religioas
cu tematic mariologic i la toate poeziile alc tuite de ei pe aceast tem ,
ci doar la un num r de patruzeci dintre ace tia, într o not bibliografic
aparte, ne d o list complet a tuturor „stihuitorilor” care au dedicatMaicii
Domnului „memorabile crea ii poetice”. Având în vedere amploarea temei
în discu ie i, ca urmare, imposibilitatea de a o trata într o tez de doctorat,
autorul a ales s fac o selec ie a unui num r restrâns de autori pe care s i
prezinte în teza sa. Astfel, dup cum autorul însu i m rturise te, „selec ia
a inclus, deopotriv , poezii în care scriitorii î i exprim admira ia, o
preacinstesc pe Sfânta Fecioar , urm resc momente ale vie ii sale,
inseparabil legate de Dumnezeiescul s u Fiu, Iisus Hristos, poezii care
con in adânci i smerite rug ciuni, dar i poeme care o invoc timid sau

 
1 † DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, Sfânta Liturghie izvor de via

sfânt i lumin ve nic ¸ cuvânt înainte, în „Liturghier”, Editura Institutului Biblic i de
Misiune Ortodox , Bucure ti, 2012, pp. 9 – 10.
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discret ca privilegiat a Cerului. Unii au avut în aten ie textul biblic, fiind
tenta i de a p trunde misterul acestuia, de a i valorifica straturile i
substraturile de profunzime; al ii s au inspirat din propria credin ,
împletindu o cu rug ciunea i cu talentul versific rii”. Între cei care au creat
poezie cu tematic marian sunt aminti i: Mihai Eminescu, Zorica La cu
(Monahia Teodosia), Traian Dorz, Sfântul Ioan Iacob, Mitropolitul
Bartolomeu Anania, Ioan Alexandru etc. Al ii, precum Nichita St nescu,
Adrian P unescu etc., nu au scris impulsiona i de credin , ci sub presiunea
exercitat de fascina ia pe care a produs o asupra loc persoana Maicii
Domnului. Un aspect însemnat pe care inem, neap rat, s l men ion m,
este cel legat de faptul c autorul s a st ruit s arate cum imnografia
mariologic bisericeasc se reg se te în poezia româneasc . Aceasta ne
arat c unii dintre autorii poeziilor cu tematic marian au fost oameni ai
rug ciunii i cunosc tori ai imnografiei mariologice.

Fiec ruia dintre autorii mentiona i în aceast carte, p rintele Mihail
îi face o prezentare bio – biografic succint , dar edificatoare, dup care
analizeaz cele mai importante dintre crea iile lor poetice cu tematic
mariologic . Iat spre exemplu cum descrie autorul nostru poeziile alc tui
te în cinstea Maicii Domnului de Mitropolitul Clujului, de vrednic pome
nire, Bartolomeu Anania: „Poeziile lui Valeriu Anania ar putea fi socotite
drept înalte doxologii închinate Maicii Domnului, sinteza credin ei i
jertfelniciei teologului de a lungul mai multor ani de vie uire monahal .
Venerarea poetic este rezultatul con tiin ei l untrice a ierarhului care
preasl ve te, prin mijloace stilistice i lingvistice aparte, pe prima f ptur
îndumnezeit , pentru a releva farmecul candid i frumuse ea Maicii
Domnului. În rug ciunile poetului adresate prin versMariei, se simte fluxul
de putere i de iubire care izvor te dinspre aceasta i faptul c prezen a
Fecioarei în via a sa aduce n dejdea „arvunei tihnei pe care vrem s o
dobândim în veacul cel definitiv”. Analize i aprecieri de felul acesta
întâlnim frecvent pe parcursul realiz rii capitolului în care se trateaz
despre poezia închinat Maicii Domnului. Acestea ni l descoper pe
p rintele Mihail ca pe un bun cunosc tor al poeziei religioase române ti,
capabil s sesizeze ornamenta ia stilistic a versului i profunzimea teolo
gic a con inutului acestuia, i una i cealalt fiind conectate la frumuse ea
plin de rafinament i la profunzimea teologic a poeziei imnografice din
cadrul cultului divin. Dac mai este nevoie de un argument în plus pentru
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a sus ine cele afirmate mai sus, aducem în aten ie, pe scurt, analiza pe care
autorul o face poemului Cântecul potirului, scris de Nichifor Crainic. Iat ce
spune dânsul: „analizat în alt perspectiv (dintr o prim perspectiv
p rintele Mihail consider poemul o lec ie de religie i de moral cre tin ,
care cultiv n dejdea i credin a în Dumnezeu înc din perioada copil riei),
poemul poate fi privit ca o liricizare a Euharistiei, în care se împletesc dou
motive sacre: al spicului de grâu, mai bine zis al grâului hristoforic, i al vi ei
de vie, respectiv al vinului, ambele unite jertfelnic prin simbolul potirului”.
De i cititorul poate sesiza cu u urin acest lucru parcurgând paginile
c r ii, pentru a eviden ia i mai mult valoarea c r ii în discu ie, preciz m c
autorul realizeaz cu mult u urin trecerea de la analiza literar a unui
text, în cazul nostru de la analiza poeziilor dedicate Maicii Domnului, la
aprecieri teologico duhovnice ti de mare profunzime. Aceasta eviden iaz
atât preg tirea teologic temeinic a p rintelui Mihail, cât i capacitatea
dânsului de a descoperi con inuturile adânci ascunse în spatele cuvintelor
simple.

În concluziile lucr rii autorul face o prezentare succint a con inu
tului fiec rui capitol, insistând în mod deosebit asupra celei de a doua p r i
i ar tând c poezia marian este rezultatul credin ei nestr mutate a
poporului român i prilej de manifestare a evlaviei profunde, exprimate ca
„un act reflexiv”, o transfigurare a experien ei religioase în cuvânt, în texte
de mare profunzime i sensibil frumuse e.

Bibliografia lucr rii este organizat pe capitole, dup cum urmeaz :
scrieri biblice, scrieri patristice, c r i de cult, c r i de cult – edi ii critice,
manuale i dic ionare, lucr ri i studii. Mul imea operelor utilizate arat o
informare serioas i temeinic a autorului, care a condus la realizarea unei
teze de doctorat, pe care acum ne o ofer în forma ei publicabil , a c rei
valoare tiin ific merit toat aprecierea noastr .

Apreciind, o dat în plus, ineditul temei tratate, profunzimea teo
logic a con inutului c r ii, maturitatea gândirii teologice exprimat în scris
i frumuse ea literar a textului i, în egal m sur , capacitatea dovedit a
autorului de a construi o punte de leg tur între cultul divin ortodox i
cultura româneasc , recomand m tuturor cititorilor care doresc s i
îmbog easc tiin a teologic i s i înnobileze inimile pline de evlavie cu
har mângâietor, s poposeasc în tihn asupra tezaurului înmiresmat
cuprins între coper i. i prin aceast carte, p rintele Mihail, dovede te a fi
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un om al timpului în care tr ie te i un promotor al dialogului între dou
lumi care risc , tocmai din lipsa unui dialog pe teme unificatoare, s se
înstr ineze una de cealalt . În plus, putem afirma c aceast carte are i un
profund caracter misionar pastoral, împlinind o misiune cultural printre
slujitorii Bisericii i o misiune pastoral printre credincio ii laici.

Felicitându l din toat inima pe p rintele Arhimandrit Doctor Mihail
Daniliuc, ucenic bun i prieten drag, îi doresc s aib îmbel ugat bucurie
duhovniceasc i din aceast rodire i îl îndemn m s continue munca de
cercetare i scriitoriceasc , pentru c cerceteaz bine i scrie cu folos.

Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel SAVA
Facultatea de Teologie Ortodox „Dumitru St niloae”,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Ia i
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Introducere

Argument

Printr o privire retrospectiv în istoria de peste dou mii de ani a
Bisericii noastre, devoal m rolul i locul ei fundamental în via a umanit ii
în general, dar, cu prec dere, în a celor ce cred i m rturisesc „un Domn, o
credin i un botez”. De i a cunoscut neîncetate r stigniri, cât i râvnite
învieri, nu contene te s ne duc la Hristos, aducându L în acela i timp pe
Cel r stignit i înviat în existen a noastr , împlinind, astfel, lucrarea de
mântuire a credincio ilor. Conform planului iconomiei lui Dumnezeu, în
cadrul acesteia, unul din locurile cele mai de seam îl ocup FecioaraMaria,
care L a n scut pe Fiul lui Dumnezeu ca om, „pentru noi i a noastr
mântuire”, dup cum m rturisim în Crez.

De i evangheliile canonice cuprinse în Noul Testament nu sunt i nici
nu i au propus s se constituie în biografii detaliate ale Mântuitorului
Hristos i ale Maicii Sale, totu i se remarc u or centralitatea lor
hristologic , fapt ce explic pu inele întâmpl ri care o au în centru, drept
martor sau tem , pe Maica Domnului. Îns , în ciuda prezen ei sale discrete
– reflectare a smereniei exemplare ce i a caracterizat întreaga existen
p mânteasc –, ea n a lipsit niciodat din predica Apostolilor i din con ti
in a Bisericii cre tine, chiar dac taina ei s a transmis fiilor Bisericii îndeo
sebi pe calea tradi iei orale nescrise.

Sfin ii P rin i, inspira i de Duhul Sfânt, au intuit primii importan a
r spunsului rostit de Preasfânta Fecioar la Bunavestire: în gl suirea ei ne
reg sim fiecare dintre noi. F r consim mântul s u, dezrobirea din lan u
rile mor ii a neamului omenesc nu s ar fi putut realiza; „da” ul rostit de ea
constituie „începutul mântuirii noastre i ar tarea tainei celei din veac”,
dup cum ne precizeaz troparul s rb torii Buneivestiri.

Maica Domnului a fost prima persoan din lume ajuns la îndum
nezeire, prin Na tereaMântuitorului Hristos, acceptând planul ve nic al lui
Dumnezeu de a i îndumnezei dup har pe oameni. Fecioara Maria repre
zint o adev rat dogm vie, fiind Maica Celui Care a des vâr it Revela ia
i a întemeiat Biserica. Pentru nenum ratele ei merite în planul de mântuire
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al omenirii, Biserica i a acordat o importan deosebit în cadrul exprim
rilor dogmatice, în scrierile teologice, în iconografie, dar i în cultul divin
ortodox.

Lucrarea Maica Domnului în cultul divin ortodox românesc i în cultura
român (poezia cult ) î i propune s eviden ieze locul rug ciunii adresate
Maicii Domnului în via a liturgic a Bisericii, dar i reverbera iile cultului
Fecioarei Maria în istoria literaturii române, manifestate în crea ii poetice.
Num rul i frecven a comemor rilor Sfintei Fecioare, marea varietate de
laude consemnate de imnografie reliefeaz prezen a constant a Maicii lui
Hristos în cultul divin ortodox, în general, i în cel românesc, în special. Nu
putem vorbi despre existen a Bisericii, ca adunare a celor ce cred i L
m rturisesc pe Hristos, Cel r stignit i înviat, dar nici despre primele forme
de manifestare cultual a acestei credin e, f r s amintim de evlavia i
prezen a special a Maicii Domnului, chiar în formele primare ale vie ii
liturgice a Bisericii, accentuând faptul c m dularele vii ale trupului tainic
al lui Hristos nu au uitat o nicicând pe Sfânta Fecioar Maria. Al turi de
Mântuitorul Hristos, ea a fost nelipsit în sfintele biserici, în rânduiala
liturgic , în iconografie, în scrierile patristice, dar i în rug ciunile particu
lare ale celor ce cred în dumnezeirea Fiul ei, Hristos Dumnezeu.

Prezen a constant a cultului Maicii Domnului în slujbele Bisericii a
avut fire ti reverbera ii i în via a de zi cu zi a ortodoc ilor români, a ezat
sub proteguirea ei. Recuno tin a lor fa de mult iubita Maic s a concre
tizat nu doar în purtarea ei necontenit în sufletele lor, ci i în minunatele
crea ii artistice închinate acesteia. Maica Domnului a fost prosl vit în
atâtea compozi ii muzicale, în pictur , în sculptur , în opere de art , în
crea ii populare sau în literatura cult , încât nu exist domeniu în care
românii s nu fi manifestat cea mai profund expresie a creativit ii umane,
invocând o.

Obiectivele lucr rii i metodele tiin ifice folosite în elaborarea ei

Obiective
A scrie sau a vorbi despre „Cea mai presus decât cerurile” constituie

o tem de mare complexitate i o adev rat provocare. Chiar dac pare un
demers anevoios, totu i, animat de nesfâr ita recuno tin i dragoste pen
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tru Maica Domnului, am alc tuit lucrarea de fa având ca scop principal
eviden ierea locului i rolului N sc toarei de Dumnezeu în via a cultual a
Bisericii lui Hristos din România, dar i în cea cultural a poporului nostru,
inând cont de faptul c evlavia pentru Preasfânta Fecioar nu apare doar
ca o tr s tur a clerului, ci i a laicatului românesc. În chip deosebit,
N sc toarea de Dumnezeu ocup un loc special i în preocup rile liturgice
i teologice ale cinului monahal din ara noastr . Acest lucru l am sesizat
îndeosebi de când am intrat în monahism. Evlavia i dragostea fa de
Împ r teasa Cerurilor sunt la fel de puternice ca i în lumea laic , poate
chiar mai st ruitoare, contopindu se într o tainic i intens leg tur
spiritual : monahii î i leag via a i mântuirea de Maica Preacurat , iar ea
le vegheaz drumul c tre Împ r ia Cerurilor.

În elaborarea prezentei cercet ri am urm rit atingerea par ial a
aspectelor dogmatice i istorice, acordând un spa iu generos aspectelor
liturgice. Unul dintre obiectivele noastre l a reprezentat întocmirea unei
sinteze a apari iei i dezvolt rii cultului mariologic în existen a Bisericii,
accentuând felul în care au luat na tere s rb torile închinate Maicii Dom
nului. Un alt obiectiv vizeaz apari ia i dezvoltarea cultului mariologic în
spiritualitatea liturgic româneasc i modul concret de prosl vire a Maicii
Domnului, a a cum reiese din rânduiala slujbelor oficiate în Biserica
Ortodox Român .

În fine, o ultim problem abordat este aceea a modului în care
cultul mariologic se reg se te nu doar în via a cultual a Bisericii noastre
str mo e ti, ci i în cea cultural a poporului român, încercând s eviden
iem c prezen a Maicii Domnului în poezia cult reprezint o reverbera ie
a credin ei nutrite de veacuri pentru N sc toarea de Dumnezeu.

Metode de lucru
Termenul de metod are în elesul de cale sau drum c tre realizarea

unui anume el. Constituirea tiin ific a unei metode i eficacitatea sa sunt
date de proiec ia aspectelor sau realit ilor investigate. Sursa fiec rei meto
de se afl în realitatea obiectiv , ca rezultat al cunoa terii acesteia. Studiul
propus în prezentul proiect presupune utilizarea mai multor metode de
cercetare:

metoda istoric , presupune examinarea a trei componente:
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heuristica sau identificarea izvoarelor – formularea problematicii
în raport cu cercetarea istoric ;
critica sau dialogul dintre istorie i izvoare – are în vedere auten

ticitatea surselor, perioada în care au fost alc tuite i veridici
tatea lor;
interpretarea – se refer la analiza izvoarelor, într o succesiune

istoric , în direc ia construirii unui ra ionament.
Am folosit metoda istoric , în cele trei aspecte, în capitolul I,
unde am abordat istoricul cultului mariologic i evolu ia lui. De
asemenea, am utilizat aceea i metod i la eviden ierea leg turii
dintre cultul marial primar i cel contemporan din Biserica
Ortodox Român .

metoda comparativ se utilizeaz pentru o evaluare cât mai obiec
tiv , compara ia reprezentând motorul cunoa terii. Pe baza compara iilor
se pot alc tui asem n ri ori deosebiri, se întocmesc ipoteze sau teorii.
Metoda permite formularea unor indici comparativi care s reliefeze
anumite aspecte vizate. În studiul de fa , am comparat cultul mariologic
din primele veacuri cu cel de ast zi;

analiza sistemic a documentelor – acestea vor fi sistematizate, din
punctul de vedere al analizei, dup : vechime, destinatar, grad de accesibi
litate. În principal, metoda va fi necesar în cazul unor texte patristice i
liturgice invocate în sprijinul ipotezelor de lucru propuse;

metoda genetic regresiv – face trimiteri la o stare de lucruri exis
tent anterior, permi ând o cunoa tere temeinic a unui eveniment istoric.
Ea devine aplicabil acolo unde lipsa de documente poate fi suplinit prin
deduc ii pe seama documentelor anterioare. Este metoda care încearc s
identifice cauza ini ial a faptului generator. Aceast metod am folosit o
la elucidarea modului de apari ie a cultului marial pe teritoriul patriei
noastre în primele veacuri dup Hristos, în lipsa unor documente concrete.

metoda filologic sau lexical – presupune stabilirea unor realit i
pe baza datelor lingvistice. Am recurs la ea spre a putea avea acces la unele
studii scrise în limbile englez , francez , rus , greac , privind cultul marial
în unele tradi ii locale;

metoda geografic sau cartografic – am utilizat o îndeosebi în
contextul identific rii apari iei i dezvolt rii cultului marial în spa iul geo
grafic românesc, eviden iind o serie de caracteristici na ionale;
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analiza literaturii de specialitate – constituie un pas important în
realizarea cercet rii propuse. Prospectarea literaturii de specialitate cu
privire la cultulmarial în via a liturgic a Bisericii Ortodoxe Române devoa
leaz nivelul la care se afl cercetarea i punctul de plecare al prezentei
lucr ri.

Stadiul actual al cercet rii

Despre via a Maicii Domnului i prezen a ei în cult s a scris mult.
Numero i dogmati ti, istorici, liturgi ti au dedicat mariologiei ortodoxe
spa ii largi, eviden iind locul i rolul cultului marial în Biserica r s ritean 1.
În Ortodoxie, mariologia nu reprezint un capitol de sine st t tor; ea este
nedesp r it de înv tura cre tin în ansamblul ei, i mai cu seam , de
hristologie. Majoritatea autorilor au tratat aceste aspecte împreun , îns
exist i lucr ri dedicate doar prezen eiMaicii Domnului în teologia i via a

 
1 Via a Preasfintei N sc toarei de Dumnezeu i Pururea Fecioarei Maria, traducere din

limba englez de Monahia Theodora VIDESCU i Constantin F DUR, Ed. Doxologia, Ia i,
2013; Trei vie i bizantine ale Maicii Domnului, de Epifanie Monahul, Simion Metafrastul,
Maxim M rturisitorul, traducere i postfa de diac. Ioan IC jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2007;
Via a Maicii Domnului, de Arhim. Vasilios BACOIANIS, traducere din greac de Anca
CURELARU, Ed. Cartea Ortodox , Bucure ti, 2007; Preasfânt Fecioar Maria de Pr. Prof.
Alexander SCHMEMANN, Ed. Basilica, Bucure ti, 2014; † VISARION Episcopul Tulcii,
Înv tura mariologic a Sfântului Nicolae Cabasila în spiritualitatea ortodox a sec. al XIV lea,
Ed. Basilica, Bucure ti, 2012; Pr. Adrian Lucian DINU,Maica Domnului în Teologia Sfin ilor
P rin i, Ed. Doxologia, Ia i, 2009; Monahul TEOCLIT DIONISIATUL, Maica Domnului în
teologia i imnografia Sfin ilor P rin i, Ed. Bizantin , Bucure ti, 2002; Pr. Adrian DINU,
Fecioara Maria, prototip al vie ii duhovnice ti tâlcuire a operei Sfântului Irineu de Lyon, Ed.
Trinitas, Ia i, 2008; Diac. Ioan IC Jr., Maica Domnului în teologia secolului XX i în
spiritualitatea isihast a secolului XIX: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Ed.
Deisis, Sibiu, 2008; KNIAZEV Alexis,Maica Domnului în Biserica Ortodox , traducere din
limba francez de Lucre ia Maria VASILESCU, Bucure ti, Ed. Humanitas, 1998; EPELEA

Marius,Mariologia primelor trei secole, Ed. Ermia, Deva, 2004; EPELEAMarius,Mariologia
primelor trei secole, Ed. Ermia, Deva, 2004; Prof. Vasile LOICHI A, Doctrina Sfântului Ioan
Damaschin despre Maica Preacurat , Cern u i, 1937; Monahia Semfora GAFTON, Maica
Domnului în Biserica Ortodox , Ed. Sophia, Bucure ti, 1998; Pr. Prof. Vasile MIHOC, apte
tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, Ed. Christiana, Bucure ti, 1996; Pr. Michel
LAROCHE, Maica Domnului în tr irea duhovniceasc a Bisericii Ortodoxe, traducere din
limba francez de Dora MEZDREA, Ed. Sophia, Bucure ti, 2004.
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liturgic a Bisericii R s ritene2. Tema mariologiei i a preocupat i pe pro
fesorii de la Facultatea de Teologie Ortodox din Ia i, care au scris i
publicat numeroase studii3.

 
2 Pr. Prof. Ene BRANI TE, „Cinstirea Maicii Domnului în cultul ortodox i formele ei de

exprimare”, în Ortodoxia, anul XXXII, nr. 3, iulie septembrie, 1980; †Antonie PL M DEAL ,
„Maica Domnului în teologia i via a ortodox ”, în Biserica Ortodox Român , XCVI,
1978, nr. 9 10, p. 115; † CALINIC BOTO NEANUL, Paraclisul Maicii Domnului, o scrisoare de
poc in a sufletului, Ed. Pars Pro Toto, Ia i, 2013; Pr. Dr. N.C. BUZESCU, „Panaghia
Theotokos, în imnologia Mineielor”, în Ortodoxia, XXXII (1980), nr. 3, p. 553; Idem,
„Teotokos i hristologie în canoanele, stihirile, dogmaticele i troparele Octoihului
Mare”, în Ortodoxia, XXIX(1977), nr. 1, pp. 20 46; Prof. Dr. I BELU, Maica Domnului în
lumina imnelor liturgice, Caransebe , 1941; Pr. Ilarion FELEA, „Maica Domnului în lumina
imnelor liturgice”, în Revista Teologic , XXXIII (1943), nr. 1 2, pp. 125 128; Prof. Cornel
R DULESCU, „Primele traduceri române ti ale c r ilor de ritual”, în Glasul Bisericii
XXXIV (1975), nr. 3 4, pp. 340 354; V. GHEORGHIU, „Bunavestire”, în Candela, nr. 24,
1923, nr. 1 2, p. 46; Pr. Prof. Ioasaf GANEA, „Înv tur despre Maica Domnului”, în
Biserica Ortodox Român , XCVIII, 1980, nr. 9 10; Mgr. C. PÎRVU, „Temeiurile ortodoxe
ale cultului Maicii Domnului”, în Studii Teologice, VI, 1954, pp. 188 218; Pr. Gh. TILEA,
„Maica Domnului dup c r ile noastre de cult”, în Glasul Bisericii, XXIX, 1971, nr. 1 2,
pp. 80 93; Pr. C. GALERIU, „Maica Domnului Pov uitoare”, în Ortodoxia, XXXII, 1980,
nr. 3 pp. 154 168; Diacon Gheorghe B BU , Maica Domnului ocrotitoarea României, Ed.
Pelerinul Român, Oradea, 1994; Pr. Dr. Ion BÎRNEA, Preacinstirea Maicii Domnului
oglindit în cânt rile Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2010.

3 Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA, „Înv tura despre Maica Domnului i reflectarea ei în
cultul i iconografia ortodox ”, în Analele tiin ifice ale Universit ii «Alexandru Ioan
Cuza», Ia i, Teologie, 1997–1998, pp. 57–78; Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA, „Cultul Maicii
Domnului în Catolicism i Ortodoxie – studiu comparativ”, în Analele tiin ifice ale
Universit ii «Alexandru Ioan Cuza», Ia i, II, Teologie, (1993 1994), pp. 245–261; Pr. Prof.
Dr. Viorel SAVA, „Hristocentrismul s rb torilor mariologice”, în Teologie i Via ,
XII(LXXIX), 2003, nr. 7 12; Pr. Prof. Dr. Petre SEMEN, „Despre Maica Domnului”, în
Mitropolia Olteniei, an XI, nr. 4 iulie august, 1988; Prof. Dr. Carmen BOLOCAN, „Marile
s rb tori cre tine – argument filologic i teologic al vechimii cre tinismului românesc”,
în vol. Conservarea i restaurarea Patrimoniului cultural, vol. 4, Editura Trinitas, 2001, pp.
260 288; Pr. Adrian DINU, „Fecioara Maria i Biserica”, în Conservarea i restaurarea
patrimoniului cultural, vol. V, sub redac ia Prof. Univ. Dr. Ing. Corneliu ONISCU, CP III
Drd. Nicoleta VORNICU, Trinitas, 2003, pp. 272 283; Idem, „Sfânta Fecioar Maria în im
nele Sfântului Efrem Sirul”, în Analele tiin ifice ale Universit ii «Alexandru Ioan Cuza»,
Ia i, Teologie, tom II (1993 1994), Ia i, pp. 75 91; Idem, „Cultul i s rb torile Maicii
Domnului în epoca patristic ”, în Analele tiin ifice ale Universit ii «Alexandru Ioan
Cuza», Ia i, Teologie, tom VI (2001), pp. 149 162; Diac. C t lin Vatamanu, „Maica
Domnului în Taina Sfântului Maslu”, în Lumin Lin (Gracious Light), Revist de
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Dac acestor clasice teme teologia româneasc i cea occidental le au
acordat spa ii generoase, referitor la subiectul inedit ce ne am propus a l
dezvolta,Maica Domnului în cultura român (poezia cult ), exist lucr ri care
au abordat problematica doar tangen ial. Dup anul 1990 s au publicat mai
multe antologii de poezie româneasc religioas 4, criticii sau editorii lor
reliefând aspecte generale privind leg tura dintre rug ciune i poezie, dar
nu s au f cut studii care s pun în lumin poezia mariologic i modul
poe ilor no tri de a se raporta la Maica Domnului.

Cuprinsul lucr rii

Spre a r spunde cerin elor propuse în obiectivele prezentei teme de
cercetare, am structurat cuprinsul acesteia în cinci capitole, fiecare con i
nând mai multe subcapitole, în func ie de complexitatea subiectului, pre
cedate de o introducere i urmate de concluzii. Introducerea cuprinde un
argument privind importan a i actualitatea temei pentru Teologia Liturgic ,
dar i pentru via a bisericeasc în general, apoi obiectivele lucr rii i
metodele tiin ifice folosite, stadiul actual al cercet rii în domeniul propus,
precum i expunerea sistematic a cuprinsului lucr rii.

 
spiritualitate i cultur românesc , Romanian Institute of Orthodox Theology and
Spirituality, New York, an VIII (2003), nr. 3, pp. 17 24.

4 Poezie român religioas , Antologie, prefa i note biobibliografice de Florentin POPESCU,
Ed. Coresi, Bucure ti, 2002; Spre Tine, Doamne, antologie de poezie religioas îngrijit
de Preot Nicolae STATE BURLU I, Ed. Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2012; 1700 de
ani de poezie religioas , antologie, prefa , note, bibliografie de Mircea CROITORU, Editura
Ager, Bucure ti, 2003; Poeziile cre tinilor români, antologie i cuvânt înainte de Mircea
CIOBANU, Ed. „Casa coalelor”, Bucure ti, 1994; Irina NICOLAESCU, Sergiu I. NICOLAESCU,
Rug ciunile poe ilor, Antologie de poezie religioas româneasc , edi ia a II a, Ed.
Paralela 45, Pite ti, 2002; Poezie cre tin româneasc , edi ie îngrijit de Magda URSACHE

i Petru URSACHE, Editura Institutul European, Ia i, 1996;Din adâncimi de suflet, Doamne
– Ruga poe ilor,Antologie de poezie cre tin , edi ie îngrijit de Nicolae CIUDIN i Aurelia
CIUDIN, Ed. Helios, Ia i, 1995; Duh i slov , edi ie îngrijit de Magda URSACHE i Petru
URSACHE, Editura Junimea, Ia i, 2002; Poezia religioas româneasc , Editura Dacia,
Cluj Napoca, 2003; Ioan DRAGOT , În numele credin ei, Editura Ornella Studio Design,
Timi oara, 2010; Mihai EMINESCU, Poezii i articole religioase, antologie de Ion BUZA I,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu L pu , 2006.
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Primul capitol, intitulat „Cultul Maicii Domnului în via a bisericii.
Istoria apari iei i dezvolt rii cultului mariologic”, cuprinde cinci subcapi
tole, unde am prezentat aspecte generale privind apari ia cultului mariolo
gic i modul lui de manifestare în primele trei secole, cu prec dere în ri
tualul euharistic, i câteva idei referitoare la extinderea cultului marial de
la ritualul euharistic la celelalte slujbe din biseric .

Dup aceasta, am abordat o problem de maxim importan : dispu
tele dogmatice privind cultul Maicii Domnului în Biserica primar . Trebuie
s preciz m c Biserica nu a considerat necesar , nici în vechime i nici
ast zi, sistematizarea înv turii de credin dup modelul curentelor filo
sofice antice, întrucât scopul Cre tinismului este propov duirea i tr irea
dup modelul des vâr it, Hristos, Fiul lui Dumnezeu i Fiul Fecioarei. De
aceea, Sfânta Biseric i a definit doctrina pe m sur ce se vedea atacat de
erezii, prilej cu care nu se limita doar la trasarea liniilor adev ratei înv
turi, ci de fiecare dat urm rea s fac v zut Duhul înv turilor, iar nu
doar înv turile, ajutându ne s deosebim adev rul de exagerare, urmând
linia Sfin ilor P rin i i p strând Duhul Care i a inspirat în scrierile lor pen
tru ap rarea Adev rului.

Un subiect important îl reprezint analiza apari iei s rb torilormariale:
ca la ceilal i sfin i, cinstirea Maicii Domnului în cultul public al Bisericii s a
manifestat, înc de la început, prin multiple forme sau modalit i de
expresie; dintre ele, cea dintâi ca importan este instituirea de s rb tori sau
zile anumite din cursul anului bisericesc consacrate pomenirii i cinstirii ei
deosebite.

Capitolul al II lea, intitulat „Maica Domnului în cultul divin ortodox
i în spiritualitatea liturgic româneasc ”, cuprinde ase subcapitole având
ca tem principal , apari ia i dezvoltarea cultului mariologic în spa iul ro
mânesc i modul concret al prezen ei Maicii Domnului în cultul divin
public al Bisericii Ortodoxe Române ast zi; subcapitolele detaliaz subiec
tul dup cum urmeaz : „Maica Domnului în Sfintele Taine”, „Maica Dom
nului în Sfânta Liturghie”.

Capitolul al III lea, intitulat „Maica Domnului în laudele biserice ti”,
are ca subiect central reflectarea cultului marial în cultul divin ortodox
zilnic, a a cum reiese din rânduiala Bisericii Ortodoxe Române ast zi.

Cel de al IV lea capitol al tezei, „Aspecte mariologice în ierurgiile mai
importante i în unele slujbe de binecuvântare a vie ii omului”, cuprinde
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trei subcapitole în care prezent m cum se reflect cultul marial în rânduiala
Sfin irii Mari a apei, la Boboteaz , în cea a Sfe taniei sau Aghesmei mici i
în rânduielile legate de sfâr itul existen ei p mânte ti a omului.

Ultimul capitol, al V lea, numit „Maica Domnului în cultura român
(poezia cult )”, cuprinde dou subcapitole: „Biserica i cultura”, unde am
expus câteva considera ii generale despre Biseric i cultur , despre cult i
cultur , efectuând o sumar radiografie a rela iei dintre Biseric i cultur
în contextul lumii contemporane; în subcapitolul al doilea am prezentat te
ma „Maica Domnului în cultura român ”, oprindu ne la o latur a ei, poe
zia cult . În cadrul acestui subcapitol am abordat operele poetice a 40 de
scriitori români închinateMaicii Domnului, precedate de un argument refe
ritor la selec ia textelor, din multitudinea celor consultate.

Sfâr itul lucr rii este dedicat concluziilor, sintetizând chestiunile le
gate de apari ia i dezvoltarea cultului mariologic în spa iul liturgic româ
nesc imodul concret cum se prezint el ast zi în rânduiala Bisericii Ortodoxe
Române. De asemenea, concluziile privesc i extinderea evlaviei fa de
Fecioara Maria din biseric în via a de zi cu zi a românilor, reg sindu se nu
doar în sim irea i tr irea lor, ci i în cultura român , respectiv în poezia
cult .


