
DOI: 10.30816/ICONN5/2019/65

Numele retorilor religioşi

Ioan-Nicolae Pop
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,  

Centrul Universitar Nord Baia Mare, România

Names of rhetoricians in the field of religion

Abstract: This study is aimed at interpreting names and naming in relation to the 
founders of Christianity and to investigate theological figures who are a part of the 
cultural-spiritual heritage of the Primordial Church, by carrying out a biographical 
incursion into their lives. The saints described in this paper built Christianity by 
means of perfect synergy between fact and word, as their names have continued to 
exist across the centuries.
In the present paper, we propose an inventory of some of the most important names 
of all time and their analysis from the perspective of onomastics. Thus, Eastern 
and Western Christianity meet through the common saints who act as patrons of 
their spirituality, testifying over the centuries to the fact that while the present may 
divide us, the past unites us. Christian rhetoricians enrich the word and the Church 
through their life and work, as vehicles through which creative grace is manifested.
The corpus was taken from specialized studies, such as dictionaries of theology, 
biographies of saints, onomastic dictionaries.
Methodologically, the paper employs precepts from the following fields: 
onomastics, theology, anthroponymy, cultural anthropology, the history of 
churches, rhetoric.
Keywords: God, Jesus Christ, the Holy Apostle Paul, anthroponymy, rhetoric.

Originea oratoriei creştine
Despre oratoria creştină putem vorbi de la Iisus Hristos încoace, iar pentru a 

ajunge la o definiţie, ne vom referi la câteva cuvinte-cheie pe care le vom aprofunda. 
Retorii creştini, pe lângă muncă, se mai folosesc de atributul sfinţeniei1 prin care fac 
conexiunea cu Cerul în lucrarea lor de ctitorire a Creştinismului prin cuvinte.

1 SFÎNT‑SÎNT subst. I.  Cu subst. vechi românesc sînt- (sîn-, sînt-) < lat. Sanctus s-au 
format numele unor sărbători în compunere cu numele patronului zilei: Sîntion, Sîntămărie, 
Sînpetru, luate uneori şi ca prenume sau nume de familie (Constantinescu 1963: 145). Patronii 
spirituali ai Creştinismului au dobândit atributul sfinţeniei prin misiunea dusă la bun sfârşit 
de a restaura moral, spiritual societatea din care făceau parte. Sfinţii au fost şi sunt oamenii lui 
Dumnezeu pe pământ, desemnaţi să facă bine între muritori. Sfinţenia înseamnă sacrificiu, mar-
tiriu uneori, titulatura de sfânt se ia cu sacrificiu, nu este invitaţie la vreo formă de confort, ci la 
slujirea lui Hristos prin slujirea semenilor, uneori presupune sacrificiu până la moarte. Sfinţenia 
s-a dobândit prin muncă, Sfinţii au fost oameni harnici, iar lucrarea oratorică este implicit trudă 
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Numele acestor sfinţi reprezintă o actualizare a patrimoniului spiritual creştin. În 
paginile următoare vom aduce succinte referinţe cu privire la numele unora dintre cei 
mai însemnaţi retori creştini care punctează, cu numele şi sfinţenia lor, istoria creştină 
de la un capăt la altul. Numele şi numirea pot fi asociate cu raportul dintre semnificant 
şi semnificat: 

În limba originară, semnificantul era chintesenţă a semnificatului pe care îl reprezenta 
semantic şi fonetic. Numele nu este rezultatul unui hazard, nu s-a născut din jocurile 
fonetice ale unei semi-maimuţe. Numele este „o metaforă revelatorie” – Lucian Blaga 
(Petrache 1998: 8). 

Numele oratorilor creştini reprezintă, astfel, o sinteză a vieţii şi a lucrării acestora.
Antroponimele: au fost create pornind de la substantive comune sau de la adjec-

tive substantivizate, cu valoare semnificativă pentru destinul şi trăsăturile persoanei 
desemnate; nume cu referire directă la divinitate sau la forţe supranaturale magice prin 
care exprimă gratitudinea şi se cere ocrotirea de influenţe nefaste (nume gratulatorii 
şi apotropaice); nume care evocă trăsături fizice sau morale pozitive, alese în virtutea 
„capacităţii” numelui de a modela existenţa copilului în conformitate cu semnificaţia 
respectivă (nume augurale); nume cu pură valoare descriptivă care se referă la aspectul 
fizic şi la caracter, la profesie, la anumite circumstanţe ale naşterii şi la originea locală a 
purtătorului (Petrache 1998: 8).

Retorică: Oratoria creştină este revelaţie prin cuvinte vii, arta exprimării alese, 
folosită în scopul convingerii unui auditoriu prin măiestria argumentaţiei, frumuseţea 
stilului, a limbii. Se aplică predicile şi cuvântările bisericeşti. 2. Ansamblul regulilor 
care ajută la însuşirea acestei arte. – Din fr. rhétorique, lat. rethorica, gr. rhetorike (Stoian 
1994: 238). În altă parte aflăm că „retorica este arta prin care se determină auditoriul să 
accepte ideile şi sentimentele prezentate de orator, de a îmbrăca discursul într-o haină 
retorică în stare să reflecteze claritate şi expresivitate” (Guia 2014: 25).

Teologie: Ştiinţa despre divinitate, având ca obiect existenţa, atributele şi rapor-
turile lui Dumnezeu cu lumea. Disciplină care se ocupă cu expunerea şi fundamentarea 
teoretică a izvoarelor şi a dogmelor unei religii (Stoian 1994: 270). Oratoria creştină 
devine o asociere firească între teologie şi oratoria clasică.

Dumnezeu2: 1. Dumnezeu este TOTUL din care este alcătuită lumea în părţi 

şi pregătire. Omul însuşi este munca lui Dumnezeu: „primul fundament al muncii este însuşi 
omul şi se poate observa asta de-a lungul veacurilor, încă de la apariţia lui pe pământ” (Felecan 
2004: 36).

2 „Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui” (Fapte 2, 21). Numele lui 
Dumnezeu şi implicit numele sfinţilor sunt reperele pentru a deveni un creştin autentic şi pentru 
a obţine desăvârşirea. Numele nu este numai trupul persoanei, ci este şi sufletul cu energiile sale 
creatoare: „Numele este o chintesenţă a persoanei, iar persoana, cu toate particularităţile şi ener-
gia ei, este prezentă în nume. În tradiţia vechi-testamentară, ca şi în culturile antice păgâne, există 
o strânsă legătură între sufletul cuiva şi numele acestuia. În societăţile antice, valoarea magică 
atribuită cuvântului apare ca o forţă particulară în numele care desemnează persoana [...]. În 
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mici, Părintele Cuvântului şi puterea cuvintelor. Numele impropriu dat fiinţei supreme, 
spiritual, personală şi eternă, care are plenitudinea, perfecţiunilor şi nu este condiţionat 
de nimeni şi de nimic din afara Lui. El este «Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al 
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute», care fiinţează în trei persoane (ipos-
taze): Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh (Sfânta Treime). El nu poate fi definit şi nici cunoscut 
în fiinţa şi dumnezeirea Sa decât numai prin lucrările şi manifestările Lui în lume (Ioan 
1, 18), pe care o guvernează şi îi poartă de grijă. Avem expresii: Cum dă Dumnezeu = 
cum se întâmplă. Cu Dumnezeu înainte! = noroc! succes! A nu avea niciun Dumnezeu 
= a nu crede în nimic. A (se) ruga (ca) de toţi dumnezeii = a implora. Parcă a apucat 
pe Dumnezeu de (un) picior, se spune despre cineva peste care a dat un mare noroc. 
Dumnezeu ştie! = nu se ştie! Dumnezeule! = exclamaţie de spaimă, de mirare. Pentru 
(numele lui) Dumnezeu! = exclamaţie de implorare, deznădejde sau dezaprobare. Ce 
Dumnezeu! = exclamaţie de necaz de nemulţumire. Să dea Dumnezeu! = (formulă de 
urare) să se împlinească ceea ce doreşti. 2. Divinitate, zeu. – din lat. Dom(i)ne deus 
(Ibidem 1994: 87–88). 

Iisus Hristos3: Numele Mântuitorului, al întemeietorului credinţei creştine şi 
al Bisericii, Fiul lui Dumnezeu şi Mesia cel prezis de proroci. Viaţa şi opera Sa ne sunt 
cunoscute din cele patru Evanghelii. S-a născut în Betleem, în anul 753 de la întemeie-
rea Romei. Pentru a scăpa de furia regelui Irod, părinţii Săi (dreptul Iosif şi preasfânta 
Fecioară Maria) au fugit cu El în Egipt, de unde, după trei ani s-au înapoiat şi s-au 
aşezat în Nazaret, unde şi-a petrecut copilăria până la vârsta de 30 de ani, când Şi-a 
început activitatea. După ce a primit botezul de la Ioan, a ales 12 ucenici şi timp de 
trei ani a predicat învăţătura Sa şi a făcut multe minuni, mai întâi în Galileea, apoi în 
Ierusalim şi în toată Palestina, fiind urmărit şi prigonit tot timpul de farisei. În ultima 
săptămână a vieţii Sale pământeşti, după ce a celebrat împreună cu cei 12 ucenici Cina 
cea de Taină şi a instituit Sfânta Euharistie, a fost prins şi dus înaintea arhiereului Caiafa 
şi a Sinedriului, care L-au condamnat la moarte şi L-au răstignit între doi tâlhari în 
urma trădării lui Iuda şi a judecăţii lui Pilat. A treia zi a înviat din mormânt, iar după 40 
de zile S-a înălţat la cer. În întreita Sa demnitate, de Învăţător, Împărat şi Arhiereu, Iisus 
Hristos a împlinit şi a desăvârşit legea Vechiului Testament şi a întemeiat Împărăţia lui 
Dumnezeu (Biserica), pe care o conduce în chip tainic, punând la temelia ei viaţa Lui 
şi jertfa de pe cruce. În Noul Testament mai este numit: Fiul lui David, Fiul Mariei, Fiul 

creştinism numele se eliberează de conotaţiile magice şi superstiţioase păgâne. Numele în sine 
nu mai exercită fatalul determinism asupra destinului uman. Numele unui sfânt sau un nume 
care-L invocă pe Dumnezeu nu are nicio semnificaţie sau putere fără o participare conştientă la 
realitatea evocată. A chema numele lui Dumnezeu presupune deschidere faţă de iubirea Lui, a te 
oferi ca jertfă vie în mâinile Lui” (Petrache 1998: 5).

3 Iisus Hristos este Ctitorul Creştinismului, de numele Său legându-se toată istoria creştină. 
„Creştinismul a apărut pe lume mai întâi pentru a afirma cu violenţă că un om nu trebuie să 
privească doar înlăuntrul său, ci şi în afară, să vadă cu uimire şi entuziasm companie divină şi 
un căpitan divin. Singura distracţie în a fi creştin a fost că omul nu era lăsat singur cu Lumina 
Interioară, ci a recunoscut clar o lumină din afară, luminoasă ca soarele, limpede ca luna, teribilă 
ca o armie cu flamuri” (Chesterton 2002: 61).
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Omului, Proroc, Preot, Împărat, Păstor, Mijlocitor, Mielul lui Dumnezeu, Mesia, Emanuel, 
Cuvântul, Judecătorul, Calea, Adevărul, Viaţa, Lumina Lumii, Mire, Domn, Mântuitor, 
Începutul şi sfârşitul sau Alfa şi Omega. Biserica I-a închinat opt praznice: (cu dată fixă) 
Naşterea Domnului (25 decembrie), Tăierea împrejur (1 ianuarie), Botezul Domnului 
(6 ianuarie), Întâmpinarea Domnului (2 februarie) şi Schimbarea la Faţă (6 august); 
(cu dată schimbătoare) Intrarea în Ierusalim (Duminica Floriilor), Învierea Domnului 
şi Înălţarea Domnului. Iisus Hristos este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6), este 
Cuvântul, iar ucenicii Săi sunt cuvintele care propovăduiesc cu fidelitate Viaţa şi 
Învăţătura Sa (Stoian 1994: 129–130). 

Retori neotestamentari
II.1. Pavel (†67 d. Hr.)
Sfânt, Apostol, este cel mai mare propovăduitor al învăţăturii lui Iisus, supranumit 

apostolul neamurilor, născut La Tars, Cilicia. Iniţial ucenic al marelui învăţat Gamaliel, 
devine fariseu şi aprig prigonitor al creştinilor. Se converteşte pe drumul Damascului, 
unde i s-a arătat Iisus. Este orbit pentru a vedea Adevărul, a avut nevoie de un şoc divin 
pentru a deveni omul lui Dumnezeu. Este botezat de Anania, episcopul Damascului, 
schimbându-i numele din Saul în Pavel. După o perioadă de trei ani în Arabia, merge în 
Antiohia Sirei, de unde întreprinde cele trei călătorii misionare – în Cipru, Asia Mică, 
Pamfilia, Frigia, Galatia, Macedonia, Tesalia şi Ahaia (Grecia). Urmează captivitatea 
din Cezareea şi Roma din anii 61–63. A scris şi 14 epistole, ultima (Epistola a doua 
către Timotei) fiind considerată testamentul său spiritual, scrisă în a doua sa captivitate 
de la Roma. Este martirizat în timpul împăratului Nero prin decapitare, ca cetăţean 
roman, în acelaşi timp cu Petru, care a fost răstignit. Biserica Îl sărbătoreşte la 29 iunie 
(Stoian 1994: 203).

Astfel, Apostolul Pavel este cel mai important misionar al creştinătăţii:

este cel care străbate cetăţile civilizate, de la un capăt la altul al Imperiului Roman, spre 
a-L propovădui din toată fiinţa sa pe Iisus Hristos, singurul Mântuitor al lumii din toate 
timpurile, Cel care l-a numit pe Saul, devenit Paul, în clipa chemării sale „vas ales” (Bălan 
Mihailovici 2003: 445).

II.2. Petru (c. 10 î. Hr. – 67 d. Hr.)
Sfânt al Bisericii de Apus şi Răsărit, unul dintre cei 12 apostoli. Născut În Betsaida 

Galileii, fiul lui Iona şi fratele lui Andrei. De meserie pescar, a fost chemat de Iisus să 
devină „pescar de oameni”, schimbându-i numele din Simon în Petru (Chefa sau Chifa 
„piatră”). Entuziast şi tare în credinţă, se leapădă de Iisus când este prins, dar la cân-
tatul cocoşilor se căieşte amar, această lepădare, profeţită de către Mântuitorul, este 
impresionantă şi certifică neputinţa, uneori, a voinţei umane. Deşi Petru avea râvna 
de a rămâne fidel lui Iisus Hristos, totuşi a căzut în trădare. Este reabilitat după Înviere 
şi primeşte din partea apostolilor întâietatea de vârstă. A propovăduit în Ierusalim, 
Iudeea, Samaria, Asia Mică până la Babilon şi, în ultima parte a vieţii, la Roma, unde a 
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stat de două ori în temniţă şi unde a fost martirizat odată cu Pavel la 29 iunie 67, fiind 
răstignit pe cruce cu capul în jos. Pe lângă cele opt cuvântări păstrate în Faptele apos-
tolilor, a mai scris şi două epistole, care-i poartă numele. Biserica îl sărbătoreşte la 29 
iunie (Stoian 1994: 207–208).

Oratori răsăriteni
II.1. Ioan Gură de Aur (Hrisostom) (347–407 d. Hr)
Sfânt al Bisericii şi unul dintre marii retori, născut în Antiohia, a fost patriarh 

al Constantinopolului şi unul dintre cei mari patru dascăli ai Bisericii Ortodoxe, per-
secutat de împărăteasa Eudoxia în mai multe rânduri. Din operele sale s-au tradus în 
româneşte în secolul al XIX-lea, Barac (despre preoţie) şi episcopul Melchisedec mai 
multe predici. Pentru neîntrecuta sa oratorie a fost numit Gură de Aur, este oratorul 
cu cea mai evidentă lucrare, fiind aplaudat în biserică după rostirea predicilor. Este 
autorul Liturghiei care-i poartă numele, precum şi a numeroase cântări religioase şi 
liturgice. După tradiţie, el a introdus cântarea numită tropar. Moaştele sale se află la 
Vatican. Biserica îl sărbătoreşte la 13 noiembrie, 27 ianuarie şi, împreună cu Vasile cel 
Mare şi Grigore Teologul, la 30 aceeaşi lună (Stoian 1994: 135). De asemenea, „Ioan 
Hrisostom a avut un mare respect faţă de Sfânta Scriptură şi de Sfânta Liturghie. Duhul 
Sfânt a inspirat Scriptura şi Duhul o interpretează prin iluminare personală, de aceea 
citirea Bibliei este un mijloc de a primi harul. Întreaga sa teologie este dominată de 
ideea de sinergie: citirea Bibliei şi iluminarea Duhului, ritualul Tainelor şi lucrarea 
Duhului, credinţa ca dar şi faptele ca răspuns a omului. Credinţa nu este suficientă pen-
tru mântuire, deoarece Dumnezeu nu sileşte, ci atrage pe cei ce voiesc să fie atraşi. De 
asemenea, în săvârşirea Tainelor, ritualul sau materia nu sunt suficiente, ci este necesară 
invocarea Duhului Sfânt. În etica sa socială, el a subliniat că iubirea aproapelui, a celui 
sărac, este o adevărată taină” (Bria 1994: 187).

III.2. Vasile cel Mare (330–379)
Arhiepiscopul Cezareii Capadociei a fost un sfânt creştin care a trăit în perioada 

de domnie a împăratului Constantin cel Mare. S-a născut într-o familie de oameni 
înstăriţi şi cinstiţi, Vasile, tatăl său, fiind dascăl în cetate, iar mama sa Emilia, o femeie 
devotată familiei. Şi-a făcut studiile în Cezareea, apoi în Bizanţ, desăvârşindu-le în 
Atena, unde l-a întâlnit pe Sfântul Grigorie de Nazianz, legându-se o sfântă prietenie 
întru acelaşi ideal: Hristos. 

Sântul Vasile cel Mare este primul ierarh care s-a ocupat de întemeierea de aziluri şi 
spitale pentru săraci şi neputincioşi, aşezăminte care multă vreme au purtat numele de 
Basilicale sau Vasiliade, după numele întemeietorului lor (Bălan Mihailovici 2003: 604).

Retori din Apus
IV.1. Augustin (354–430)
Teolog creştin, a fost episcop în Africa de Nord, părinte şi doctor al Bisericii 
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apusene, filozof neoplatonic, retor şi adversar al maniheismului. Prin lucrările sale 
(Cetatea lui Dumnezeu, Confesiuni ş.a) a încercat să concilieze creştinismul cu neoplato-
nismul, iar prin doctrina sa despre predestinaţie şi graţia divină a influenţat calvinismul, 
jensenismul şi scolastica timpurie (Stoian 1994: 34). 

Fericitul Augustin a fost fiul unei creştine, Monica, şi al unui tată idolatru, 
Patricius. Primeşte o educaţie superioară, prin studiul gramaticii, retoricii şi al filozo-
fiei, la şcolile superioare din Cartagina, a fost un intelectual prin excelenţă. Devine pro-
fesor de gramatică şi retorică în Cartagina, apoi la Roma şi pe urmă la Milano, unde a 
câştigat, prin concurs, o catedră de retorică. Se converteşte în anul 387, primind bote-
zul din mâna episcopului Ambrozie (Bălan Mihailovici 2003: 60).

IV. 2. Ieronim (347–320) 
Părinte bisericesc, s-a născut la Stridon, în Dalmaţia. Studiază la Roma, unde a 

fost botezat (365), apoi călătoreşte în Galia, la locurile sfinte, la Antiohia, unde este 
hirotonit preot, la Constantinopol şi la Alexandria, stabilindu-se la Betleem într-o 
mănăstire de călugări, pe care a condus-o 24 de ani. Are numeroase traduceri şi scri-
eri originale dogmatice-polemice şi istorice, omilii şi corespondenţă. A tradus din nou 
Biblia în limba latină, numită până azi Vulgata. Catolicii îl sărbătoresc la 30 septembrie. 
Ortodocşii îl numesc „fericit” (Stoian 1994: 128). „Toată grija sa era însingurarea pen-
tru a-şi dedica timpul rugăciunii, meditaţiei şi învăţăturii, zăbovind în cele două centre, 
Roma şi Ierusalim” (Bălan Mihailovici 2003: 268).

IV. 3. Sfântul Ambrozie al Milanului (340–397)
Sfânt creştin, numit părinte bisericesc, a fost ales în 374 episcop al Mediolanului 

(Milano); a constrâns pe Împăratul Teodosie cel Mare să facă pocăinţă publică pen-
tru vărsarea de sânge din Tesalonia şi a convertit la creştinism pe Augustin. A elaborat 
mai multe scrieri dogmatice şi exegetice, precum cântări bisericeşti. Este sărbătorit la 7 
decembrie (Stoian 1994: 21). 

Cuvântarea lui a cucerit inimile şi a fost propus episcop, deşi nu era botezat, iar refuzul 
lui Ambrozie, în calitatea sa de guvernator, nu a fost acceptat. Este botezat şi numit epis-
cop al Milanului în 7 decembrie. Curând se pune la punct cu Biblia, pe care o învaţă pe 
dinafară. Cunoaşte toată literatura patristică a timpului său, apreciindu-i pe Sfinţii Părinţi 
ai Răsăritului. Este un model de elocinţă şi bunătate, admirat de Fericitul Augustin care 
îl evoca în volumul său, Confessiones (Mărturisiri) (Bălan Mihailovici 2003: 26–27).

IV.4. Grigorie I Cel Mare (540–604)
Sfânt, papă al Romei, s-a născut în Roma din părinţi bogaţi, tatăl său fiind senator. 

Numit pretor (primul magistrat al Romei), a înfiinţat şase mănăstiri în Sicilia şi una 
la Roma (Sfântul Andrei), unde s-a călugărit în anul 575 la vârsta de 35 de ani. A fost 
nunţiu papal la Constantinopol, unde a combătut erezia lui Eutihie, dar a fost rechemat 
la Roma şi pus egumen al Mănăstirii Sfântul Andrei. Contrar dorinţei sale, a fost ales 
în anul 590 papă al Romei, în locul lui Pelaghie II. Pentru viaţa sa modestă şi pentru 
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lucrările sale (62 de omilii, epistole şi altele), dar mai ales pentru vorbirea sa aleasă a 
fost supranumit Dialogul. Este şi autorul Liturghiei mai înainte sfinţite. Este Sfântul 
care face o legătură incontestabilă, unind tradiţia răsăriteană cu cea apuseană. Biserica 
ortodoxă îl sărbătoreşte la 12 martie (Stoian 1994: 116).

Concluzii
Creştinismul, atât de „demodat” în contemporaneitate, aduce pe scena istoriei 

şi, implicit, a lumii făuritori de cunoaştere, cărturari, mari predicatori, Sfinţi care au 
comunicat în plan orizontal ce au primit pe verticala revelaţiei. Numele acestor Sfinţi 
s-au răspândit în toată lumea creştină prin antroponime, iar lucrarea lor rămâne una 
incontestabilă şi veşnică, pentru că faptele acestor Părinţi ai Bisericii îşi au regia în Cer.

Pe lângă sângele martirilor, cuvintele revelate sunt sămânţa creştinismului. 
Oratoria creştină reprezintă vestirea Evangheliei prin cuvinte4 folosite cu iscusinţă şi 
responsabilitate, iar sfinţenia presupune aplicarea Cuvântului.

Retorica religioasă este un act religios-moral, îl implică pe Dumnezeu, iar dacă 
ne raportăm la rugăciune, atunci putem spune că oratoria religioasă este spaţiul unde 
Dumnezeu este auditoriul, iar Cerul este publicul. Predica de pe Munte: Fericirile 
(Matei 5, 3–12) şi Rugăciunea Domnească: Tatăl Nostru (Matei 9–13) sunt pri-
mele forme de instituire ale acestei oratorii, Iisus Hristos fiind Marele Orator. De la 
El încoace putem vorbi, într-adevăr de oratorie creştină. Apostolii, creştinii autentici 
sunt continuatorii acestui tip de discurs. Este un domeniu sensibil, întrucât aici emi-
ţătorul trebuie să fie moral, trăitor a ceea ce spune, iar receptorul trebuie să aibă cre-
dinţa că ceea ce nu poate accepta cu înţelegerea este adevărat, adică trebuie să crezi în 
Dumnezeu chiar dacă nu-L vezi, aceasta este credinţa. 
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