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retorică, negaţia polemică, retorica tăcerii şi figuri 
retorice – metafora). De asemenea, apelul la argumente 
raţionale (logosul), emoţionale (patos) dar şi la argumentul 
autorităţii (ethos) sînt definite şi exemplificate în partea 
finală a capitolului al II-lea, autorul făcînd observaţia 
că, de obicei, că oratorul apelează la argumente de ordin 
emoţional sau la argumentul autorităţii, rareori apelînd la 
argumente raţionale. Susţinînd fiecare tip de argument sau 
de strategie retorică prin numeroase exemple edificatoare 
şi potrivit alese, autorul reuşeşte nu doar să întîrească 
ţesătura argumentativă a lucrării, dar şi să ofere un bogat 
material prelucrat.

Încercarea de a defini şi particulariza diferite 
tipuri de discurs se structurează şi devine funcţională 
pe măsură ce, sub aspect teoretic, autorul selectează, 
din mănunchiul conceptelor din domeniile retoricii, 
pragmaticii şi omileticii, un set coerent şi cuprinzător, 
iar sub aspect practic, pune în act o metodă de cercetare. 
De aceea apar temeiuri pentru a crede că multitudinea 
de resorturi retorice identificate în predicile analizate 
reflectă nivelul şi profunzimea documentării, precum 
şi măsura înţelegerii fenomenului.

Ultimul capitol al componentei teoretice se ocupă 
îndeaproape de discursurile religioase, clasificate 
în omilii (cuvîntări religioase în cadrul Liturghiei): 
omilia exegetică, omilia tematică şi pareneze (cuvîntări 
ocazionale rostite în cadrul unor servicii religioase): 
panegiricul, acatistele, necrologul, predica la instalarea 
preotului / ierarhului în paroghie / eparhie, predică 
prilejuită de vizita superiorului în parohie / eparhie şi 
predica la sfinţirea bisericii.

Capitolul acesta este util întrucît lămureşte, prin 
discutare şi ilustrare, terminologia specifică discursului 
ştiinţific religios, care va fi întrebuinţată în partea a doua 
a lucrării. Deşi este subiectul unui capitol, autorul nu 
acordă un spaţiu întins acestei clasificări deoarece analiza predicilor 
nu are loc în funcţie de aceste tipuri de discurs religios.

Partea a doua a lucrării – capitolul al IV-lea din 
volum, şi cel mai consistent – este preponderent 
aplicat. În cadrul unor analize avînd capacitatea de a 
se constitui în modele, aici se înşiruiesc, cronologic iar 
nu tematic, predici aparţinînd celor mai importanţi 
oratori bisericeşti: Mitropolitul Varlaam, Mitropolitul 
Antim Ivireanul, Samuil Micu-Clain, Petru Maior, 
Mitropolitul Veniamin Costachi, Episcopul Neofit 
Scriban, Arhimandritul Iuliu Scriban, Arhimandritul 
Cleopa Ilie şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania. 
Cu toate că, aşa cum afirmă în mod explicit autorul, 
nu s-a avut în vedere prezentarea interconfesională 
a discursului religios, selecţia aceasta arată că atenţia 
autorului s-a focalizat asupra discursurilor prelaţilor 
ortodocşi, cu excepţia membrilor Şcolii Ardelene, ale 
căror predici aparţin confesiunii greco-catolice. De 
altfel, dată fiind situaţia din spaţiul românesc, opţiunile 
de la acest nivel nici nu se puteau îndrepta în prea 
multe direcţii, mai ales că autorul a urmărit alcătuirea 

unei imagini relevante pentru acest tip de discurs.
Între toate discursurile analizate se remarcă 

importanţa ridicată care a fost acordată predicilor 
Mitropolitului Varlaam (creator al stilului oratoric 
bisericesc din secolul al XVI-lea) şi predicilor 
Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania 
(reprezentant al noii direcţii în predicile religioase).

Sorin Guia contribuie la aprofundarea temei 
printr-o analiză complexă şi nuanţată a discursurilor 
(dintr-o perspectivă care combină şi pune la 
contribuţie metodele şi conceptele pragmaticii, 
stilisticii şi poeticii), analiză girată de obiectivitatea 
care străbate întreaga lucrare. De aici, autorul se ridică 
la nivelul care îi permite să cuprindă discursul religios 
romînesc din perioada avută în vedere, într-o privire 
de ansamblu, cu observaţia generală că discursurile 
religioase din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea se 
adresau în special unui public lipsit de educaţie, în 
timp ce ulterior s-a avut în vedere un public cu un grad 
de cultură ridicat. Epocile predicatorilor sînt privite 
din perspectiva contextului social-politic, prilej cu care 
se observă că Mitropolitul Varlaam se confruntă cu 
catehismul calvinesc, Mitropolitul Antim Ivireanul a 
fost în situaţia de a scrie două scrisori de dezvinovăţire 
adresate domnitorului Constantin Brâncoveanu, iar 
predicile reprezentanţilor Şcolii Ardelene contribuie 
la emanciparea naţională a românilor ardeleni, la 
luminarea poporului prin învăţături şi educaţie morală. 
Totodată, predicile lui Antim Ivireanul au caracter 
moralist, în vreme ce Veniamin Costachi are în vedere 
şi aspectul estetic, predicile sale fiind bogate în figuri 
retorice, invocaţia verbală, exordiile fastuoase sau forma 
dialogată a predicilor fiind bine reprezentate aici.

Pentru secolul al XX-lea, observaţia atentă arată că 
predicile devin foarte variate, oratorii avînd la dispoziţie 
modele multiple şi foarte diferite în ceea ce priveşte 
construcţia discursului. De pildă, omiliile dogmatice 
– predici care instituie dialogul şi lansează adevărate 
polemici – adoptă un stil solemn, mai oficial decît în 
secolele anterioare, predicatorii fiind mai atenţi la tipul 
de auditoriu, mai cu seamă în sensul că îşi adaptează 
predicile la nivelul acestora.

Un aspect aparte al acestei lucrări şi o contribuţie 
o constituie şi analiza predicilor lui Nicolae Steinhardt 
care, aşa cum afirmă autorul, ies din tiparele predicilor 
clasice, fiind caracterizate de incursiunea în artă 
şi cultură, apelul la gerunzii explicative, folosirea 
persoanei I plural sau renunţarea la o prezentare de tip 
dogmatic a problemelor religioase.

Prin coerenţa şi funcţionalitatea temeiurile 
teoretice pe care se aşează, prin bogăţia şi relevanţa 
materialului analizat, prin pertinenţa analizelor şi prin 
obiectivitatea ştiinţifică a prezentării, lucrarea Discursul 
religios. Structuri şi tipuri are însuşirile unei contribuţii 
esențiale pentru bibliografia temei.


