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Cuvânt înainte  
la eDIțIa a DOua

Lucrarea de față, intitulată inițial Teologie și spiritua-
litate creștină. Raportul dintre ele și situația actuală, 

a fost pregătită sub îndrumarea Părintelui Profesor Dumitru 
Stăniloae (1903-1993) și susținută ca teză de doctorat în teolo-
gie, în data de 30 octombrie 1980, la institutul Teologic Uni-
versitar Ortodox din București (în prezent Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București). Aceasta 
este, de fapt, versiunea restructurată și condensată a tezei de 
doctorat în limba franceză, redactată între anii 1976 și 1978, 
ca bursier al Guvernului francez, în cadrul școlii doctorale a 
Facultății de Teologie Protestantă de la Universitatea de științe 
Umane din Strasbourg (în prezent Universitatea din Strasbo-
urg). Alcătuită sub îndrumarea profesorului de teologie dog-
matică Gérard Siegwalt și a profesorului de patrologie André 
Benoît (1919-1999), teza de doctorat în limba franceză, intitu-
lată Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rap
port entre la théologie et la spiritualité, a fost susținută public 
în data de 19 iunie 1979, însă a fost publicată mai târziu, în anul 
2021, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, cu titlul Le lien 
entre la théologie et la spiritualité. 

După depunerea tezei în limba franceză la Universita-
tea din Strasbourg, în noiembrie 1978, lucrările de cercetare 
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academică pe aceeași tematică au fost continuate pentru o pe-
rioadă de aproximativ 18 luni, în anii 1979-1980, la Universita-
tea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau (Germania), sub 
îndrumarea profesorului Karl Lehmann, titularul catedrei de 
teologie dogmatică de la Facultatea de Teologie Catolică. Bursa 
de studiu, acordată de Biserica Romano-Catolică din Germania 
pentru acest stagiu de cercetare, ne-a oferit oportunitatea de a 
aprofunda, îmbogăți și nuanța studiile întreprinse în Franța, 
întrucât bibliotecile din Freiburg im Breisgau dețineau la vre-
mea respectivă unele dintre cele mai recente colecții, reviste și 
lucrări teologice în domeniul nostru de interes. Noile cercetări 
ne-au permis, astfel, să actualizăm și să extindem bibliogra-
fia în mod considerabil și, în consecință, să aprofundăm și să 
dezvoltăm ideile fundamentale din lucrarea inițială în limba 
franceză. Ca urmare, forma actuală a tezei de doctorat, redac-
tată în limba română și susținută public la București în anul 
1980, reprezintă materializarea rezultatelor acestor noi cerce-
tări efectuate în Germania, în perioada 1979-1980.

Prefața cărții, semnată de Părintele Dumitru Stăniloae, 
este, în realitate, referatul lui de prezentare cu prilejul sus-
ținerii publice a tezei în limba română, în calitate de coordo-
nator științific al ei, referat pe care l-a intitulat apoi Prefață, în 
perspectiva publicării tezei. Acest din urmă deziderat s-a con-
cretizat în anul 2010, când lucrarea a apărut într-o primă ediție 
la Editura Basilica a Patriarhiei Române, cu titlul Teologie și 
Spiritualitate. Referitor la structura, conținutul și bibliografia 
acestei lucrări, ele nu au cunoscut nicio modificare față de ver-
siunea tezei în limba română din 1980, fiind aduse doar unele 
amendamente stilistice și de precizie teologică în formularea 
textului.  



7

În schimb, trebuie precizat faptul că versiunea română a 
tezei din 1980 reprezintă o restructurare și modificare amplă a 
versiunii franceze din 1979, încât se poate afirma în mod just că 
versiunea română mai păstrează doar 30-40% din conținutul 
versiunii franceze. La acest rezultat s-a ajuns prin articularea a 
două demersuri: a) pe de o parte, anumite capitole au fost sin-
tetizate sau concentrate, în timp ce altele, dimpotrivă, au fost 
dezvoltate de o manieră semnificativă, prin completarea lor cu 
informații noi; b) pe de altă parte, au fost adăugate noi capitole 
în structura lucrării, grație bibliografiei bogate pe care am con-
sultat-o în bibliotecile din Freiburg im Breisgau. În consecință, 
deși subiectul de cercetare a rămas același, și anume legătu-
ra indivizibilă dintre teologie și spiritualitate, teza redactată 
în română nu reprezintă nicidecum o simplă traducere a te-
zei de doctorat din 1979. Acesta este și motivul pentru care, în 
momentul susținerii ei publice de la București (1980), juriul 
academic compus din Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu (București),  
Pr. Prof. Dr. ioan ică (Sibiu) și Arhid. Prof. Dr. ioan Zăgrean 
(Sibiu), a decis să nu procedeze la o simplă echivalare a diplo-
mei de doctorat obținute în Franța, ci să acorde un al doilea 
titlu de doctor în teologie.

Deși scrisă la vârsta de 28 de ani, în perioada iulie 1979 – 
septembrie 19801, cu determinare și abnegație, lucrarea de față 
conține o bogăție de informații teologice și istorice, păstrându-
și actualitatea mai ales prin prisma tematicii și motivației ei. 
Fără îndoială, între timp, multe dintre problemele spirituale și 
sociale ale Occidentului din acea vreme au devenit, mai mult 
sau mai puțin, și problemele Bisericilor din Europa Centrală și 

1 Cu recunoștință, ne amintim că teza de doctorat, în versiunea ro-
mână, a fost dactilografiată de Pc. Pr. Vasile Muntean din Lugoj.
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Răsăriteană. Acesta este și motivul pentru care teologia noas-
tră academică și pastorală, confruntată cu provocările generate 
de o societate în proces de secularizare, trebuie să-și fixeze ca 
prioritate, cu și mai multă acrivie, revalorificarea legăturii in-
disolubile dintre teologie și spiritualitate, dintre cunoaștere și 
trăire, dintre credința și viața creștină, în măsura în care aceas-
tă legătură indisolubilă este constitutivă atât vieții autentice a 
Bisericii, cât și actului teologic însuși. 

În ceea ce privește structura lucrării Teologie și Spirituali-
tate, ea este constituită din patru capitole principale. Acestea 
sunt precedate de o parte introductivă, numită „Preliminarii”, 
în care este delimitată tema de cercetare, este subliniată ac-
tualitatea acesteia și sunt precizate diferite aspecte de ordin 
metodologic. Primul capitol, intitulat „Explicarea noțiunilor 
de teologie și spiritualitate”, este complet nou în raport cu ver-
siunea tezei din 1979. Al doilea capitol, intitulat „Temeiurile 
divino-umane ale teologiei și spiritualității creștine”, cuprin-
de patru subcapitole, dintre care primul reprezintă o adăugi-
re, adică nu se regăsește în teza în limba franceză, în timp ce 
următoarele trei subcapitole au fost alcătuite prin preluarea, 
reajustarea și îmbogățirea substanțială a două subcapitole  
(B și C) din Partea a doua a tezei în limba franceză, parte inti-
tulată „Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité”. 
Al treilea capitol al lucrării de față, intitulat „Unitatea dintre 
teologie și spiritualitate în viața Bisericii”, cuprinde o anche-
tă istorică ce se regăsește doar parțial în versiunea franceză a 
tezei din 1979, mai precis în primul subcapitol (A) din Partea 
a doua. În sfârșit, al patrulea capitol al lucrării de față, intitu-
lat „Situația actuală a teologiei și spiritualității”, reprezintă o 
versiune foarte restrânsă și concentrată a Părții întâi (cu toate 
cele cinci subcapitole ale ei) din teza în limba franceză, parte 
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numită acolo „Pensée et vie spirituelles dans le christianisme 
actuel – vue générale”.

Prin publicarea acestei noi ediții a lucrării Teologie și Spi-
ritualite, dorim să readucem un omagiu pios memoriei Părin-
telui Dumitru Stăniloae, care, pe drept cuvânt, poate fi numit 
și „Dimitrie Teologul”, ca mărturisitor al credinței ortodoxe în 
vremuri foarte dificile pentru Biserică și tâlcuitor al Filocaliei 
Sfinților Părinți. De la Sfinția Sa am învățat onestitatea inte-
lectuală în redactarea studiilor teologice, admirația constantă 
pentru teologia Sfinților Părinți și pasiunea ferventă pentru 
centralitatea dogmei Preasfintei Treimi.

Totodată, exprimăm pe această cale adâncă recunoștință 
tuturor celor care, pe parcursul formării noastre teologice,  
ne-au îmbogățit sufletește prin cuvânt și trăire duhovnicească, 
învățându-ne astfel că adevărata teologie este știința mântui-
rii, a vieții și fericirii veșnice în lumina Preasfintei Treimi. 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


