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INTRODUCERE

Există puține studii consacrate metodologiei 
teologiei ortodoxe. Motivul principal constă în 

faptul că teologia ortodoxă s-a dezvoltat nu ca apli-
care a unei metodologii stabilite în prealabil, ci într-o 
manieră spontană. 

Acesta este cazul teologiei ortodoxe tradiționale, 
așa cum este ea întâlnită la Părinți, teologie ce s-a con-
stituit în funcție de diversele nevoi ale Bisericii (în spe-
cial catehetice, exegetice și apologetice) și s-a transmis 
în mod esențial prin mimetism, în respectul Tradiției, 
adică pe linia și în duhul Părinților. 

Tot acesta este și cazul teologiei ortodoxe moderne 
care, în unul din curentele ei importante – cel al „filo-
sofiei religioase” –, a suferit, în urma unui proces la 
fel de mimetic și de multe ori inconștient, influențele 
teologiei catolice și ale teologiei protestante1, uneori 
chiar și  influențe filosofice sau spiritualiste2 străine 

1 Așa cum arată Părintele G. Florovsky în cartea Les voies de la 
théologie russe, Éd. L’Âge d’Homme, Lausanne, 2001, aceste influ-
ențe erau deja perceptibile în secolul al XVI-lea și nu au încetat să 
se exercite în continuare, în mod alternativ. 

2 Precum cele ale sofiologiei inspirate de J. Böhme și ale curen-
tului „ezoteric”.
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creștinismului3. Cel de-al doilea caz a dat naștere la 
tensiuni și clarificări de ordin metodologic: în acest fel, 
opera Părintelui George Florovsky s-a dezvoltat în mare 
parte ca o critică a ceea ce el considera o alterare și chiar 
o alienare a teologiei ortodoxe, și ca un impuls la resti-
tuirea identității acestei teologii4. În paralel, alți autori 
ortodocși au acționat în același sens, dar într-o manieră 
mai puțin sistematică, adică prin observații prelimi-
nare sau suplimentare, oferind în special un exemplu 
prin propriile scrieri despre ceea ce ei considerau a fi 
un mod corect – adică în conformitate cu Tradiția orto-
doxă – de a „teologhisi”. Aceste clarificări n-au împie-
dicat, totuși, să subziste curentul inspirat de teologia și 
filosofia occidentale. Unele tendințe ale acestui curent 
chiar s-au accentuat prin contactele tot mai strânse din-
tre teologii ortodocși și teologii catolici și protestanți 
sub influența mai multor factori: dezvoltarea relații-
lor ecumenice în partea a doua a secolului al XX-lea; 
înmulțirea schimburilor universitare în cadrul coloc-
viilor internaționale; deschiderea frontierelor de către 
țările din fostul bloc comunist și, în consecință, accesul 
mai ușor la literatura occidentală și facilitarea accesului 
studenților din țările ortodoxe la facultățile de teologie 
catolice și protestante sau la cursurile de formare religi-
oasă ale instituțiilor universitare occidentale; formarea 
unui anumit număr de profesori din instituțiile orto-
doxe de învățământ la facultățile catolice și protestante 

3 Referitor la istoria și forma acestor influențe, a se vedea G. 
Florovsky, Les voies de la théologie russe.

4 A se vedea J-Cl. Larchet, „En suivant les Pères…”. La vie et 
l’œuvre du Père Georges Florovsky, Éd. du Syrtes, Geneva, 2019. 
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din Europa de Vest; invitarea frecventă a profesorilor 
acestor facultăți în instituțiile ortodoxe de învățământ; 
în sfârșit, armonizarea cursurilor universitare în cadrul 
„sistemului Bologna”. Observăm, astfel, în centrele de 
formare (Seminarii și Academii teologice) o instalare 
și o influență din ce în ce mai mare ale metodologiilor 
provenite din catolicism și din protestantism în diverse 
domenii ale teologiei ortodoxe. Sigur, un rol în acest 
proces au jucat și anumiți factori inițiați de către lumea 
occidentală: mondializarea, care se traduce în toate 
domeniile printr-un fenomen de globalizare în care 
se șterg frontierele și identitățile (doar că acest feno-
men nu se concretizează printr-un mixaj al elemente-
lor aduse împreună, ci printr-o uniformizare în profi-
tul exclusiv al elementelor occidentale, a căror putere 
este dominantă); valorizarea științei și deci a metodelor 
științifice, sau pretinse astfel, care s-au impus, plecând 
de la științele fizice și biologice, în domeniul „științelor 
umane”, apoi în diferitele ramuri ale teologiei (aces-
tea au fost apropiate cât mai mult de științele umane 
și uneori, reduse la ele); fascinația exercitată de multe 
secole de Occident asupra țărilor din Est și din Balcani, 
victime ale unui complex de inferioritate, greu de defi-
nit, dar real. 

Introducerea metodologiilor catolice și protestante5 
– și uneori a metodologiilor ieșite direct din „științele 
umane” – în diverse domenii ale teologiei ortodoxe, 
a adus prejudicii acesteia, prin alterarea identității și 

5 Le asociem pe cele două, deoarece cea catolică a fost influen-
țată de cea protestantă, începând mai ales cu secolul al XIX-lea, și 
ambele au principii similare și parțial comune.
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specificității ei, fără ca cei care le-au introdus și care le 
utilizează să fie conștienți de acest lucru, dat fiind că au 
fost formați în aceste metodologii încă din timpul stu-
diilor lor, înainte de a avea cunoștință – adeseori chiar 
fără posibilitatea de a avea cunoștință – despre această 
identitate și specificitate ortodoxă. 

Această pierdere sau reducere a identității este 
foarte gravă, deoarece toate domeniile teologiei orto-
doxe sunt întrepătrunse cu credința ortodoxă și cu 
trăirea ei duhovnicească, existând între ele o relație 
reciprocă de dependență. Așa cum au subliniat mai 
mulți teologi mari ai epocii noastre (printre care 
Părintele G. Florovsky și V. Lossky), forma și natura 
teologiei depind de credința și trăirea duhovnicească, 
reciproca fiind și ea valabilă, astfel încât schimbarea 
identității teologiei echivalează cu schimbarea cre-
dinței și trăirii spirituale.  

Vedem bine cum, în catolicism și în protestantism, 
introducerea sistematică și generală a metodelor știin-
țifice (sau pretinse astfel), precum și a abordării critice 
inerentă lor, au modificat în mod considerabil rapor-
tul clerului și al credincioșilor, formați de către aceste 
metode, față de diferitele „obiecte” ale disciplinelor 
teologice, fie că este vorba despre dogmă, Scriptură, 
Liturghie, etică, Sfinți Părinți sau despre altele pe care 
le vom examina în acest studiu. Decadența considera-
bilă a protestantismului și a catolicismului din decursul 
ultimelor decenii6 se explică parțial prin acești factori, 

6 În ceea ce privește catolicismul, vezi studiul recent al lui G. 
Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Éd. du Seuil, 
 Paris, 2018.
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iar o decadență similară nu va întârzia să afecteze Orto-
doxia, dacă clerul ei este format într-o teologie care res-
pectă aceleași metode, întrucât aceste metode, împru-
mutate de la lumea seculară, sunt de fapt secularizante 
și generatoare de relativism și de agnosticism. În loc 
să-l apropie pe credincios de subiectul sau de obiectul 
credinței lui, ele îl îndepărtează și creează, după cum 
vom vedea, o distanță critică, prezentată ca o calitate de 
către metodele menționate și de către cei care aderă la 
ele, dar ale cărei efecte dăunătoare sunt evidente. 

Prin urmare, problema metodologiei nu este doar o 
chestiune teoretică, și nici măcar în primul rând teore-
tică. În Biserica Ortodoxă, teologia în diferitele ei com-
ponente este strâns legată de trăirea duhovnicească, 
este o chestiune de viață duhovnicească și deci de Viață.  
Acesta este motivul pentru care lucrarea de față nu este 
doar teoretică, ci și practică, și nu se adresează doar 
specialiștilor, ci tuturor credincioșilor.

În timp ce universitățile catolice și protestante – 
urmate de unele universități ortodoxe pe care le-au for-
mat sau influențat – își exercită de mult timp spiritul 
lor critic împotriva modurilor tradiționale de abordare 
a materiilor teologice în lumea ortodoxă, acest studiu 
își propune dimpotrivă să supună unei evaluări cri-
tice metodele științifice, sau pretinse astfel, valorizate 
și practicate de către aceste universități. Nu este vorba 
despre respingerea completă a acestor metode care, în 
anumite domenii sau într-o anumită parte, pot fi justifi-
cate și pot fi benefice materiilor teologice ortodoxe atât 
în predarea, cât și în practicarea lor (în special, la nivel 
de cercetare). Este vorba despre definirea domeniilor, 
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dar și a limitelor în care aceste metode sunt justificabile 
și aplicabile, limite ce sunt stabilite în respectul identi-
tății ortodoxe a teologiei și a diferitelor ei componente. 

Scopul nostru aici nu este să oferim un studiu deta-
liat, nici să aplicăm reflecția noastră la o instituție anume 
de învățământ din vreo Biserică Ortodoxă locală. După 
ce am susținut conferințe despre natura teologiei (situ-
ată istoric și în raport cu materii conexe) în cadrul dife-
ritelor instituții (Facultăți de teologie, Academii teolo-
gice, Seminarii) din mai multe țări ortodoxe, am putut 
observa că aceleași probleme apar din perspective și la 
niveluri diferite în toate aceste țări și în instituțiile lor 
de învățământ. Vom evidenția aici doar câteva principii 
generale referitoare la principalele materii ale învăță-
mântului teologic, ținând cont, de asemenea, de faptul 
că aceste materii sunt în mod divers distribuite, împăr-
țite, subdivizate, denumite chiar, în funcție de fiecare 
instituție de învățământ în parte7.

Suntem conștienți că această reflecție se înscrie în 
contextul tensiunilor pe care noi le-am putut sesiza în 
sânul corpului didactic în timpul întâlnirilor cu profe-
sorii din instituțiile vizitate și pe care le percepem încă 
astăzi în corespondența noastră regulată cu membrii 
acestor instituții, fie ruși, greci, români, sârbi, libanezi, 
bulgari, polonezi sau chiar și profesori ai instituțiilor 

7 Nu vom aborda nici chestiunea (deja abordată în Rusia la înce-
putul secolului al XX-lea) cu privire la publicul (clerici, laici, viitori 
profesori, viitori cercetători) căruia se adresează diferitele instituții. 
Deși este clar că scopul Seminariilor este de a-i pregăti pe viitorii 
clerici, răspunsul nu este însă simplu atunci când vine vorba despre 
instituțiile de învățământ superior.



CE ESTE TEOLOGIA? Noțiuni de metodologie în practica și în predarea Teologiei Ortodoxe

11

din diaspora (în special din Statele Unite ale Americii). 
Aceste tensiuni existau deja în Rusia la sfârșitul seco-
lului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, fiind 
descrise astfel de către un istoric: „La începutul seco-
lului al XX-lea, dezbaterile reliefează întâlnirea a două 
curente în teologia rusă: pe de o parte, un curent «aca-
demic» care apără vocația științifică a academiilor, pre-
cum și rolul disciplinelor pozitive și al metodei istori-
co-critice; iar pe de altă parte, un curent «neo-patristic» 
susținut de monahismul educat care este preocupat de 
integrarea dimensiunii spirituale și practice în teolo-
gie, și deci de revenirea la sursele biblice și la Părinții 
Bisericii”8. Aceste două curente s-au dezvoltat și mai 
mult în timpul nostru prin faptul că, așa cum am văzut, 
diverși factori au contribuit la dezvoltarea așa-numitei 
tendințe „științifice”.

Considerăm că instituțiile ortodoxe de învățământ 
superior trebuie să se țină la distanță de «sectarismul» 
care ar putea afecta cele două tendințe9 și să încerce 
să le facă să coexiste armonios și chiar să colaboreze, 
păstrând, pe de o parte, de la metodele științifice ceea 

8 H. Destivelle, „La réforme des académies ecclésiastiques et 
l’enseignement de la théologie orthodoxe en Russie au début du 
XXe siècle”, prezentare a tezei de doctorat susținute în 2008 la Uni-
versitatea Paris IV – Sorbonne, p. 2.

9 Un astfel de sectarism determină, din păcate, unele instituții 
să efectueze o epurare a corpului lor profesoral, epurare întreprin-
să astăzi, în principal, de către liberali împotriva conservatorilor. 
S-ar putea să ne surprindă, dar să ne reamintim o remarcă a arhi-
episcopului Lefèbvre, ierarh catolic tradiționalist, care fusese os-
tracizat după Conciliul Vatican II și care, prin urmare, vorbea din 
experiență: „Nu există nimic mai intolerant decât un liberal”.
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ce este util și chiar necesar pentru a asigura în special 
veridicitatea documentelor la care se referă unele mate-
rii teologice și pentru a conferi mai multă rigoare și 
precizie studiilor produse în cadrul acestor materii, și 
veghind pe de altă parte la prezervarea identității orto-
doxe a teologiei în respectul Tradiției care îi asigură 
perenitatea10.

10 Așa cum a arătat Părintele G. Florovsky, Tradiția nu este 
o simplă conservare a trecutului, ci conștiința universală pe care 
Biserica Ortodoxă o are despre identitatea ei dincolo de timp (a 
se vedea lucrarea J.-Cl. Larchet, „En suivant les Pères…”. La vie et 
l’œuvre du Père Georges Florovsky, Genève, 2019, pp. 92-95).
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