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Abstract: On the day when the soldiers of the Theban Legion are mentioned 
(September 22), led by their commanders, Saints Mauritius and Candidus, the 
Church also mentions a holy missionary from Germany, less known: St. 
Emmeram of Regensburg. He is, along with Saints Rupert of Salzburg and 
Corbinian of Freising, among the most important missionaries of the early 
Middle Ages in Bavarian territory.
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În ziua în care sunt pomeniți soldații Legiunii tebane (22 septembrie), în 
frunte cu comandanții lor, Sfinții Maurițiu și Candidus, Biserica mai pomenește 
un sfânt misionar de pe teritoriul Germaniei, mai puțin cunoscut: Sf. Emmeram 
de Regensburg. Acesta se numără, alături de Sfinții Rupert de Salzburg și 
Corbinian de Freising, între cei mai importanți misionari ai Evului Mediu 
timpuriu pe teritoriul bavarez. 

Născut probabil pe teritoriul Regatului franc dintr-o familie nobiliară în 
jurul anului 600, Emmeram (Heimramm) a studiat și apoi a ajuns călugăr la 
renumita mănăstire Luxeieul (astăzi Luxeuil les Bains) sau la altă mănăstire 
dependentă de aceasta. Se pare că a fost apoi hirotonit episcop de Poitiers sau 
episcop misionar. Nu se cunosc prea multe amănunte despre activitatea lui 
Emmeram. Viața sa a fost scrisă o sută de ani mai târziu de către Arbeo de 
Freising, cel care a scris și viața Sfântului Corbinian de Freising și pe care a 
intitulat-o: Vita et passio Sancti Haimhrammi martyris 1. 

Unii cred că Emmeram a fost episcop de Poitiers și s-a retras înspre est din 
cauza invaziei avarilor. Alții susțin că a fost hirotonit episcop pentru a face 
misiune în teritoriul stăpânit de avari. Arbeo spune că Emmeram se îndrepta 

1  Arbeo, Vita et passio Sancti Haimhrammi martyris / Leben und Leiden des Hl. Emmeram, 
Lateinisch und Deutsch, Berlin 2014. 
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spre teritoriul avar și că a poposit în orașul Regensburg. Acest lucru se întâmpla 
în jurul anului 649. Aici ducele Theodo, după ce i-a expus situația conflictuală 
și nesigură din teritoriul avar, l-a convins să rămână pentru o vreme și să facă 
misiune în teritoriul pe care-l avea în stăpânire. Ducele Theodo făcea parte 
din dinastia algilofingilor, o familia nobiliară bavareză, încreștinată încă din 
secolul al 6-lea. Prin venirea lui Emmeram în Bavaria începea cea de-a doua 
perioadă a cristianizării acestui teritoriu, perioadă care se va încheia cu orga-
nizarea episcopală a Sfântului Bonifatie (+ 739) 2.

Misiune în Bavaria și secretul tainei Sfintei Spovedanii
Timp de trei sau patru ani, episcopul Emmeram a făcut misiune în acest 

teritoriu, având relații foarte bune cu familia ducelui Theodo. După această 
perioadă rodnică, în care a adus mulți păgâni la creștinism și i-a întărit în 
credința cea adevărată pe cei care erau deja creștini, Emmeram a vrut să meargă 
la Roma, probabil, așa cum au făcut și alți misionari, pentru a-i prezenta papei 
rezultatele misiunii sale. În aceeași perioadă a fost amestecat în intrigile de la 
curtea ducelui Theodo. Se pare că adevăratul motiv care a dus la martiriul său 
a fost următorul: Devenind o persoană de încredere a familiei ducelui Theodo 
(poate chiar duhovnic pentru unii dintre membrii familiei), a dorit s-o scape 
pe fiica acestuia, Ota, care rămânând însărcinată cu fiul unui funcționar de la 
curte, Sigibald, se temea de represaliile tatălui. Atunci Emmeram a susținut 
că el este tatăl copilului. În drum spre Roma fiind, în preajma localității bava-
reze Kleinhelfen, lângă Aibling, a fost prins de oamenii lui Lantpert, fiul 
ducelui, care dorea să răzbune onoarea surorii sale, Ota. Aceștia l-au supus la 
chinuri incredibile, fiindu-i smulse membrele, scoși ochii și apoi tăiate urechile 
și nasul. 

Ucenicii săi, în frunte cu Vitalis, doreau să-l ducă la un castel din Aschheim, 
dar din cauza rănilor, Emmeram și-a dat obștescul sfârșit în localitatea 
Feldkirchen, pe locul unde astăzi se găsește o capelă ridicată în cinstea sfân-
tului. Alții consideră că după chinurile supuse, în final a fost decapitat. Unul 
dintre preoții care-l însoțeau și care știau adevărul în legatură cu relația Otei, 
după moarte i-a prezentat ducelui adevărul, iar acesta s-a căit pentru nedrep-
tatea făcută de fiul său. Ducele a dat poruncă ca Emmeram să fie îngropat în 
biserica Sf. Gheorghe din Regensburg. Data morții sale nu este precisă, unii 
vorbesc de anul 685, alții o fixează în 692 sau chiar mai târziu 3. În anul 740 
moaștele sale au fost mutate, din porunca episcopului Gaubald, în cripta vii-

2  Michael VOLPERT, Hl. Emmeram, pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei de München https://
www.erzbistum-muenchen.de/glaube/heilige-selige/heilger-emmeram, pagină accesată pe data de 
16 mai 2019. 

3  Joachim SCHÄFER, art. Emmeram von Regensburg, în: Ökumenisches Heiligenlexikon în 
varianta electronică https://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/Emmeram.html, pagină accesată 
la data de 16 mai 2019. 
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toarei mănăstiri benedictine din Regensburg ridicate în cinstea Sfântului 
Emmeram. Între anii 780-790 peste cripta care adăpostește moaștele sale a 
fost ridicată o biserică, iar mănăstirea va fi una dintre cele mai importante în 
Evul Mediu timpuriu, din sudul Germaniei de astăzi 4. Considerat patron și 
ocrotitor al dinastiei agilolfingilor, cultul sfântului Emmeram s-a răspândit în 
Bavaria și-n Regatul franc de Est, fiind invocat ca sprijinitor în lupte. Prin 
misionari bavarezi, cultul său a ajuns până la Fulda, în Boemia și chiar pe 
teritoriul Slovaciei de astăzi. După secolul 10, cultul Sfântului Emmeram a 
mai scăzut în intensitate.  

Biserici și capele închinate Sfântului Emmeram

Biserica mănăstirii St. Emmeran din Regensburg a devenit după secularizare 
(1803) biserică parohială, iar clădirile mănăstirii au trecut în proprietatea fami-
liei nobiliare Thurn și Taxis. Cu un interior somptuos, actuala biserică a fost 
realizată în stil baroc de frații Asam (1731-1733), cei care au ridicat și cea mai 
frumoasă biserică în stil baroc din München. Întrucât multă vreme s-a consi-
derat că existența Sf. Emmeram este una legendară, în anul 1978 episcopul 
Rudolf Graber a permis să fie deschisă racla care adăpostea moaștele sfântului, 
iar analiza antropologică a demonstrat că moaștele sunt autentice. Prin analiza 
oaselor, antropologii au putut stabili că în momentul morții Sf. Emmeram avea 
între 45 și 50 de ani, circa 1,66 m înălțime, era lat în umeri și avea un corp 
musculos. Întrucât craniul era foarte bine păstrat, a putut fi reconstituită și 
figura sfântului, din ceară, aceasta fiind prezentată în cadrul expoziției orga-
nizate la Regensburg: „Die im Licht sind” („Cei ce sunt în lumină”), în anul 
2002 5.

În Bavaria se găsesc mai multe biserici închinate Sfântului Emmeran, între 
care amintim pe cea de la Kleinhelfen (locul morții sfântului), devenită loc de 
pelerinaj, biserica din München, biserica din Aschheim (hram secundar), 
biserica din Glonn (Markt Indersdorf), biserica din Oberföring și capela din 
Feldkirchen. De asemenea, biserici închinate sfântului mai întâlnim la Mainz 
și chiar în Slovacia, în orașul Nitra, fiind vorba de catedrala Episcopiei Catolice 
de Nitra (Katedrála svätého Emeráma oder Bazilika svätého Emeráma) 6.

4  Alois SCHMID, art. Emmeram, în: LThK 3 (31995), 629. 
5  Cf. http://www.nordostkultur-muenchen.de/biographien/emmeram.htm, pagină accesată la 

data de 16 mai 2019.
6  Cf. http://www.biskupstvo-nitra.sk/patroni-a-svatci/, pagină accesată la data de 16 mai 2019. 


