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EDITORIAL
Biserica Ortodoxã Românã în anul 2000
Cu adâncã emotie, reculegere si sperantã am pãsit slujitorii
Bisericii Ortodoxe Române împreunã cu credinciosii lor, pragul
anului 2000, care a nãscut în mintile multora ecouri vii, ce au
transmis crâmpeie ale trecutului bisericesc mai îndepãrtat sau mai
apropiat, dar si strãfulgerãri responsabile ale unui prezent ce se
contureazã sub ochii nostri.
N-am putea face aceastã proiectie pentru anul 2000, dacã nu
am lua în considerare si împliniea celor 10 ani de zile de la schimbarea
de sistem politic în România. Acum zece ani au cãzut zidurile împilãrii,
batjocurii si marginalizãrii din jurul Bisericii si al credintei în
Dumnezeu, la care majoritatea slujitorilor si a membrilor Bisericii
au privit cu multã bucurie si sperantã. Din pãcate, Biserica noastrã
mai poartã încã în trupul ei sechelele blestemate ale dictaturii
batjocoritoare si ale împilãrii, la care a fost expusã aproape o
jumãtate de secol. De aceea putem constata încã în rândul unor
episcopi, preoti si al multor credinciosi urmãrile pustiitoare ale fricii,
ale lipsei de initiativã, ale indeciziei, ale lipsei de responsabilitate, ale
ambiguitãtii, si, în general, ale imobilismului, ce paralizeazã elanurile
cele mai sãnãtoase ale corpului eclesial românesc, ca urmare a
deceniilor trecute.
Întrebarea pe care si-o pun foarte multi este urmãtoarea: dar
pânã când? Mai asteptãm încã 50 de ani, ca sã ne dezmeticim si
sã ne dãm seama pe ce lume trãim? Sau asteptãm ca sã vinã altii,
sã ne trezeascã la realitate? Cum putem iesi dintr-o asemenea
situatie pãguboasã pentru Bisericã?
Evident cã solutia nu poate fi alta, decât cea spiritualã,
duhovniceascã, ce trebuie sã izvorascã din credintã; iesirea din

10

Editorial

impas din punct de vedere crestin este trecerea prin purificarea
unei metanoia reale, plinã de continut si fortã spiritualã. Pentru a
ne izbãvi de cele amintite nu existã altã cale decât aceasta:
întoarcerea pe un alt drum al vietii noastre, asemenea magilor de
odinioarã, ceea ce în fond, tot metanoia se numeste. Sunt sugestive
în acest sens, cuvintele teologului ortodox Olivier Clement:
„Biserica ortodoxã are o problemã foarte mare în a afirma „mea
culpa“. Rugãmintea pentru iertare si cãintã este ceva strãin pentru
Bisericã. În conceptia teologicã ortodoxã, Biserica înseamnã Hristos
(ceea ce este adevãrat), dar nu se recunoaste si faptul cã ea este si
locul unde Hristos a fost uitat si a fost umilit. Cred cã Biserica
Ortodoxã are nevoie de capacitatea de a-si face autocritica.“
(„Blutige Spuren“. Die Orthodoxe Kirche und die Verbrechen im
Kosovo. Interview mit Mönch Sava vom Kloster Decani, în „Glaube
in der zweiten Welt, Nr.9, 1999, p.11.).
În anul 2000 si în acelasi timp, la zece ani de la ceea ce se
cheamã „Revolutia din decembrie 1989“, se impun în fata Bisericii
Ortodoxe Române urmãtoarele linii de fortã ale lucrãrii Sale.
1. O activitate pastoral-misionarã mai sustinutã, mai bine gânditã si articulatã si cu o mai pregnantã coerentã. Este necesarã o
regândire a sistemului parohial si elaborarea de urgentã a unei
strategii misionare la nivelul întregii Patriarhii, cu accente
specifice pentru fiecare mitropolie, eparhie si chiar protopopiat.
Pierderea foarte multor crediniosi în ultimii ani, demonstreazã
cã lipseste o adecvare a misiunii Bisericii la realitãtile lumii de
astãzi. Pentru aceasta însã, este imperativ necesar sã existe
elementele de valoare, capabile sã realizeze asemenea proiecte.
Credem cã se impune încetarea de urgentã a selectãrii inverse a
personalului bisericesc în punctele cheie ale unui asemenea demers
si sã primeze doar valoarea intelectualã si duhovniceascã a celor
chemati la o asemenea lucrare.
Trebuie gãsite solutii valorice adecvate pentru numirea
personalului bisericesc, pentru ca tensiunile si conflictele existente
în prezent, în foarte multe parohii sã se diminueze mãcar, dacã nu
e posibil sã fie stinse cu desãvârsire.
2. Un rol important în dinamizarea lucrãrii pastoralmisionare a Bisericii îl au scolile teologice. Proliferarea
exageratã a numãrului lor, nu credem cã are darul de a conferi
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calitate acestor asezãminte de culturã si spiritualitate crestinã.
De aceea, apreciem cã s-ar cuveni o revizuire a criteriilor de
înfiintare a Seminariilor si Facultãtilor de Teologie Ortodoxã
în România. Pentru ca o scoalã teologicã sã-si atingã scopul,
ea trebuie sã îndeplineascã cel putin douã criterii:
a. sã convingã prin calitatea exceptionalã a dascãlilor ei si
prin întreaga structurã materialã de care dispune, si
b. sã i se simtã utilitatea, nevoia în contextul social, spiritual
si bisericesc, în care ea functioneazã.
Dacã lipseste unul din aceste criterii, existenta unui asemenea
asezãmânt este de prisos, ba chiar poate deveni pãgubos.
3. În viata Bisericilor Ortodoxe, un rol aparte l-au avut
mãnãstirile, schiturile si sihãstriile, acele vetre de mare iradiere
culturalã si duhovniceascã. Dupã 1989 au apãrut multe mãnãstiri
si schituri pe întreg teritoriul României, fapt ce produce tuturor
un sentiment de multumire si împlinire; bucuria noastrã însã, nu
poate fi deplinã, deoarece se poate constata cu usurintã douã
cauze, ce împiedicã plinãtatea bucuriei. În primul rând, datoritã
numãrului mare de asezãminte monahale, pe de o parte si a lipsei
unor candidati valorosi, bine pregãtiti sub toate aspectele, pe de
altã parte, au pãtruns în mãnãstiri persoane, care au foarte putin
de a face cu vocatia monahalã propriu-zisã, la care se adaugã o
mare ignorantã, fapt ce umbreste „chipul îngeresc“ cel plin de
luminã.
În al doilea rând, multe mãnãstiri nu au reusit încã sã
depãseascã statutul de „gospodãrii de partid“, la care au fost
obligate sã coboare unele din ele, în deceniile trecute.
Iatã doar trei mari directii, la care trebuie sã priveascã întreg
trupul bisericesc, dar mai cu seamã, cei investiti cu putere,
autoritate si responsabilitate pentru Biserica lui Hristos.
Biserica asteaptã de la întâistãtãtorii ei, sã se aplece cu multã
dragoste si întelepciune asupra acestor mari lucrãri ale Bisericii,
pentru a le îndrepta spre fãgasul lor firesc de asemenea, preotii
Bisericii sunt chemati sã se analizeze fiecare în parte si sã rãspundã
în ce mãsurã au rãmas fideli pânã la capãt jurãmântului fãcut la
hirotonie în fata sfântului altar. Este loc suficient pentru multã
îndreptare si revigorarea zelului pastoral-misionar al tuturor.
În felul acesta, se va preamãri Dumnezeu însusi în aceastã
lucrare beneficã Bisericii si mântuirii credinciosilor ei, care va
contribui în mod real la regenerarea în profunzime a societãtii
românesti în ansamblul ei.
Redactia
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STUDII
Pr. conf. univ. dr. Ioan Tulcan

Coordonate ecumenice fundamentale în
Dogmatica Ortodoxã
Dogmatica si rolul ei în învãtãmântul teologic sunt analizate în
cadrul fiecãrei Biserici si teologii, fie cã e vorba de Ortodoxie, fie de
Romano-Catolicism, fie de Protestantism; dar chiar si în cadrul
Bisericilor locale, se întreprinde o asemenea lucrare, mai mult sau
mai putin. Aceastã prezentare însã, de cele mai multe ori contine
unele aspecte unilaterale si exclusiviste, pe care cercetãtorul le ridicã
la nivelul unei reguli generale, dominante, autosuficientã.
Teologia Dogmaticã Ortodoxã nu a fãcut nici ea exceptie de la
aceastã manierã de prezentare, fiind inclusã adeseori în triunghiul
Ortodoxie-Romano-Catolicism - Protestantism; mai precis ea este
intercalatã între cele douã ramuri ale crestinismului apusean,
Romano-Catolicism si Protestantism, uneori într-o manierã supãrãtor
de fortatã, dând impresia cã Ortodoxia de fapt nici nu ar exista, dacã
nu ar fi prezente cele douã forme ale crestinismului apusean:
Romano-Catolicismul si Protestantismul. Rolul Ortodoxiei, în acest
caz, este acela de a echilibra cele douã pozitii prezentate ca exagerate
si unilaterale.
În al doilea rând, trebuie retinut si faptul cã modul de prezentare
a celeilalte teologii si Biserici, de cãtre fiecare din ele, comportã
multe riscuri din cauza unei neadecvate cunoasteri a celeilalte.
Ortodocsii au adeseori o notiune vagã despre Bisericile protestante
istorice, iar protestantii, la rândul lor, nu cunosc decât incomplet
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Bisericile ortodoxe, din motive istorice, care i-au separat pe unii de
altii.
Etosul ecumenic are o adâncã semnificatie, deoarece ne ajutã la
redescoperirea catolicitãtii Bisericii, la conciliaritatea prezentei si
mãrturiei crestine în lume.
Locul si importanta misiunii Bisericii crestine astãzi, la sfârsitul
celui de-al doilea mileniu crestin, solicitã o abordare înnoitã a Traditiei
apostolice si noi rãspunsuri la problemele cu care se confruntã
Bisericile astãzi, rãspunsuri care de cele mai multe ori nu pot fi copiate
din trecut, ci trebuie sã fie elaborate.
În cele ce urmeazã, vom încerca sã schitãm câteva din
coordonatele ecumenice fundamentale, ce sunt proprii Dogmaticii
Ortodoxe, si implicit Bisericii Ortodoxe, si care înseamnã, totodatã
punti de legãturã cu celelalte forme consacrate de manifestare ale
Crestinismului occidental.
1. În primul rând, teologia ortodoxã este o teologie ce protejeazã
misterul lui Dumnezeu cel iubitor si personal, redând aspecte ale
acestui mister, în forma doxologiei, a iconografiei si a Liturghiei;
orice efort teologic animat de o tot mai mare apropiere de Dumnezeu,
chiar dacã metodele teologice folosite diferã, se înscrie pe aceastã
scarã ascendentã a apropierii de El. În teologia româneascã, cel care
a scos în evidentã aceastã realitate cu o pregnantã si ascutime spiritualã
deosebitã este pãrintele Dumitru Stãniloae1.
2. Teologia dogmaticã are ca sursã teologia patristicã, aceasta
fiind în partea ei originalã o amplã exegezã biblicã. Aceastã unitate
dintre Scripturã, traditie patristicã, expunere dogmaticã este foarte
importantã atât pentru istoria dogmelor, cât si pentru dialogul cu alte
teologii confesionale. De exemplu, e suficient sã ne gândim la traditia
pluriformã a Pãrintilor Bisericii si la sintezele lor, pentru a ne da
seama, cã teologia ortodoxã nu este uniformã. Au existat multe „scoli“
exegetice si teologice (ªcoala din Alexandria, cea din Antiohia, Siria
etc.).
3. Prin afirmarea importantei Traditiei apostolice, pe de o parte
si a interpretãrii si actualizãrii ei pentru fiecare timp, pe de altã parte,
Ortodoxia are marea sansã de a fi mereu aceeasi, dar si mereu nouã
totodatã. Rãspunsurile pe care Ortodoxia e chematã sã le dea în fiecare
1
A se vedea în special: D.Stãniloae, Maxim Mãrturisitorul, Ambigua, Traducere,
introducere si note, Bucuresti 1983, p.206.
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context istoric, social, cultural si chiar religios, îi oferã privilegiul de
a pune în lucrare întreaga ei dinamicã si bogãtie inepuizabilã.
Ortodoxia „trebuie sã punã în luminã integritatea si autenticitatea
Traditiei ortodoxe. Perspectiva „ortodoxã“ nu este o perspectivã
„confesionalã“ restrictivã. Ortodoxia nu trebuie sã fie extrasã ca a
treia pozitie, mai complexã si mai echilibratã dintre douã pozitii
unilaterale...“2 În acest context, un aport deosebit îl aduce acestui
demers „Istoria dogmelor“ prin care se pot depista interferentele
contextuale, influentele eterogene ce s-au suprapus traditiei autentice
neîntrerupte. Toate acestea, au darul de a arãta dimensiunea
ecumenicã a Ortodoxiei, oferindu-se bogãtia ei comunitãtii universale.
„Trebuie sã lãrgim baza comunitãtii noastre ecumenice, este o
necesitate comunã. Trebuie sã supunem unei noi întelegeri cuprinsul
esential al acestei traditii neîntrerupte a Bisericii, pe care ortodocsii
se strãduiesc sã o mãrturiseascã“3.
4. Conceptul de „unitate în diversitate“ este unul cu profunde
rãdãcini în Revelatie si care aduce o contributie esentialã în domeniul
relatiilor ecumenice si al dialogului teologic. Ermineutica biblicã
recentã a pus în evidentã una dintre cele mai caracteristice realitãti
ale Noului Testament, anume diversitatea experientei comunitãtilor
crestine, cu tot caracterul lor normativ, canonic, ca un întreg. În cadrul
Ortodoxiei, al polifoniei trebuie sã fie actualizat pentru a acredita
practici diverse ca fiind legitime, adicã înscrise în simfonia ortodoxã.
Modelul ortodox de unitate trebuie sã recunoascã si sã faciliteze
polifonia contextualã, misiunile specifice ale Bisericilor locale si
anume: Biserica localã trebuie sã mentinã unitatea ecumenicã4.
Principiul „unitãtii în diversitate“, desi în aparentã foarte comod,
reprezintã o chestionare la adresa fiecãrei Biserici, a fiecãrei teologii;
aceasta, pentru cã desi Noul Testament, ca si Traditia apostolicã are cele
douã dimensiuni fundamentale, ele se conciliazã între ele; unitatea
manifesta diversitatea si o privea ca legitimã, iar diversitatea nu mergea
atât de departe încât sã spargã unitatea. Întrebarea care se pune în acest
punct este aceea: în ce mãsurã Dogmatica ortodoxã, protestantã sau
catolicã poate reliefa conceptul unitãtii în legãturã organicã cu
diversitatea si în ce grad sustine diversitatea compatibilã cu unitatea
2

Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, EIB, Bucuresti 1989, p.49.
Documentul ortodox: Iisus Hristos, viata lumii, p.20.
4
Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualitãtii române, Editura Mitropoliei
Moldovei si Bucovinei, Iasi 1995, p.173; G. Florovskij, Bible, Church, Tradition. An
Eastern Orthodox View, Belmond 1972.
3
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lãsatã de Iisus Hristos, ca testament pentru Biserica Sa. Iar în cazul în
care în dogmaticile confesionale au apãrut incompatibilitãti între unitate
si diversitate, ce solutii întrevãd teologiile respective, pentru a echilibra
raportul dintre „unitate si diversitate“.
Istoricii bisericesti au arãtat cã pânã la Schisma cea mare a
functionat principiul „unitãtii în diversitate“, Istoria Bisericii fiind
un fel de Miscare Ecumenicã în sensul cã Bisericile, în ciuda
diviziunilor, schismelor si anatemelor reciproce, rãmân într-un proces
de cãutare a unitãtii, de legitimare într-un context universal5.
5. Iisus Hristos Rãscumpãrãtorul - centrul umanitãtii si sursa
unitãtii
Logosul divin întrupat, ca Fiu al lui Dumnezeu este cel ce s-a plasat
prin Întrupare în centrul umanitãtii, ba chiar al întregii creatii. De aceea,
se vorbeste atât de clar în Ortodoxie despre Hristos cel cosmic.
Rãscumpãrarea neamului omenesc s-a realizat prin douã momente si
acte fundamentale: înnoirea firii umane prin întruparea ipostaticã a Fiului
(cf. Ioan 1,14: „ ªi Cuvântul trup s-a fãcut“) si în moartea pe cruce a
Fiului Sãu. Prin amândouã Dumnezeu ne-a apropiat de Sine, ca sã
uneascã în Sine tot neamul omenesc. Iisus Hristos ca centru al umanitãtii
este Noul Adam din care-si trage seva de existentã si viatã întreg neamul
omenesc6.
Învãtãtura crestinã despre Iisus Hristos si lucrarea Sa mântuitoare
cuprinde germenii unei apropieri reale între toti mãrturisitorii
credintei crestine. Dogmaticile confesionale trebuie sã reflecteze în
mod mai complex si sã întreprindã eforturile de a sesiza alte aspecte
care sã faciliteze o întelegere comunã a lui Iisus Hristos ca Mântuitor
al omului si izvor al unitãtii Bisericii si implicit a tuturor crestinilor.
6. Eclesiologia comuniunii: Biserica reprezintã asezãmântul
mântuirii tuturor oamenilor; ea este „locul unde se întâlnesc cele vãzute
si cele nevãzute, cele pãmântesti cu cele ceresti, Dumnezeu cu oamenii.
Întreg neamul omenesc este transformat de Iisus Hristos, prin Duhul
Sfânt si cu voia Tatãlui, în noul „popor al lui Dumnezeu“ (laos tou
5
Vezi de exemplu, Milan ªesan, Istoria Bisericeascã Universalã, vol.1, Editia a II-a,
EIB, Bucuresti 1975, p.434.
6
D. Stãniloae, Iisus Hristos, Lumina lumii si îndumnezeitorul omului, Editura
„Anastasia“, Bucuresti 1993; Benedict Ghius, Faptul rãscumpãrãrii în imnografia Bisericii,
în „Studii teologice“ (1970), nr.1-2, p.70-103, etc; „Orthodox visions of ecumenism statements, messages and reports on the ecumenical movement 1902-1922, compiled by
Gennadios Limonris, WCC Publications, Geneva 1994, p.235-247.
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Theou - Tit 2,14, Tit 2,5-9) si „Trupul lui Hristos“ (Romani 12,1; 1
Corinteni 12,12-37). Continutul acestor expresii este comuniunea
oamenilor ce trãiesc viata lui Iisus Hristos si în Iisus Hristos. Pentru
eclesiologia comuniunii, Biserica are un fundament si un model trinitar,
fiind manifestarea în istorie a comuniunii dintre Persoanele Sfintei Treimi.
Biserica este deci generatoare de comuniune si cea care consolideazã
comuniunea oamenilor cu Dumnezeu si a unora cu altii, tocmai în
calitatea ei de „Trup al lui Hristos“ si „Comuniune a Duhului Sfânt“. În
aceastã calitate ea tinde sã-i cuprindã, sã-i recapituleze pe toti în ea,
Biserica comuniunii fiind punctul cinci al lucrãrii de mântuire sãvârsitã
de Hristos în urmãtoarea ordine: Întruparea, Patimile - Moartea, Învierea,
Înãltarewa si Cincizecimea, ziua de nastere a Bisericii sub formã vãzutã
si realizatã concret în istorie7.
În ce mãsurã sunt reliefate aceste aspecte biblice si teologice ale
Bisericii în Dogmaticile noastre? Este un moment fericit de a reflecta
împreunã asupra acestei nevoi teologice si ecumenice în acelasi timp.
7. „Sobornicitate deschisã“ - concept teologic si ecumenic în
acelasi timp, e lansat în peisajul teologic românesc de pãrintele
Stãniloae8. Teologul român afirmã cã „sobornicitatea trebuie sã fie nu
numai o teorie ci si o practicã. Sobornicitatea trebuie sã fie de fapt o
trãire a credintei într-o comuniune vie; ea e universalitatea crestinã în
formã de comuniune“9. Aceastã însusire a Bisericii este înteleasã ca
„soborul a toatã lumea, în care toti crestinii îsi aduc întelegerea întregii
realitãti divine revelate si a întregii realitãti umane, vãzute în lumina
revelatiei integrale“10.
Nici unul din modurile de a-L întelege si exprima pe Dumnezeu
nu este exhaustiv si unic si nu trebuie sã ne fixãm în mod unilateral
asupra lui. Trebuie sã admitem si moduri noi de a exprima pe
Dumnezeu, mai bine zis, legãtura noastrã cu El. Aceasta înseamnã a
recunoaste o anumitã valoare tuturor formelor ce încearcã sã exprime
aspecte sau frânturi din bogãtia inepuizabilã a Traditiei apostolice si
implicit a revelatiei depline realizate de si în Hristos, având mereu
constiinta nedeplinãtãtii si a relativitãtii lor. Aceste pozitii ale
constiintei
crestine ne pot ajuta spre o tot mai mare apropiere în
7
Ion Bria,
Aspecte dogmatice
ale
11 unirii Bisericilor, Bucuresti1968, p.15-80; Idem,
credinta
apostolicã
cea una
.

Eclesiologia comuniunii în „Studii Teologice“ (1968), nr.9-10.
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Vezi „Sobornicitate deschisã“, în „Ortodoxia“, XXIII (1971), nr.2, p.165-180.
9 Cele de mai sus reprezintã concepte teologice fundamentale în
Ibidem, p.172.
10
Dogmatica
Ibidem Ortodoxã, cu o relevantã ecumenicã majorã. De aceea,
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ar fi
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Ioan
Sauca, Final pe
report,
p.181-182.
ale teologiei,
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parte, dar si în legãturã cu marile provocãri ce stau în fata Bisericilor
noastre în mileniul ce vine, pe care de altfel le purtãm cu noi încã
din acest ultim secol al mileniului doi crestin. E nevoie de fapt, de
multã credintã, efort, rãbdare si curaj.
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Lect. univ. Mircea Buta

Quo vadis, ecclesiasta musica in tribus
millenio? (II)
De la cântarea în comun a credinciosilor nu este decât un pas pânã
la acceptarea corurilor în bisericã. Aceastã idee este aproape, chiar
dacã ne gândim prin contrast, adicã, acolo unde nu se poate antrena
“toatã suflarea” la cântare, se rezolvã acest lucru cu ajutorul unui cor,
sau acolo unde cântã toatã lumea, uneori se simte nevoia de a înfrumuseta
si mai mult cântarea în comun, prin armonizarea pe mai multe voci.
“Bisericile înzestrate cu cor bun sunt totdeauna pline de oameni la Sf.
Liturghie. Informati cã într-o asemenea bisericã pot asculta un cor
bisericesc bun, vin la Sf. Liturghie nu numai crestini adânc religiosi ci
si anumiti indiferenti, dar iubitori de muzicã. La început, unii participã
chemati numai de frumusetea muzicii; apoi treptat le plac si învãtãturile
evanghelice, ca si atmosfera religioasã din bisericã si, cu timpul, devin
ei însisi religiosi”. “Dar pentru aceasta e necesar sã i se dea corului
importanta cuvenitã; sã fie considerat ca atare. Îndrumarea si
controlarea muzicii cultice sã fie o preocupare principalã si permanentã
a tuturor ierarhilor”42.
În legãturã cu cântarea coralã si repertoriul folosit în acest
domeniu, se mai poate deschide problema melosului practicat. În
esentã se acceptã douã directii în acest domeniu, si care vor rãmâne
neschimbate si în viitor. Una ar fi cã muzica prelucratã coral “nu era
identicã melodiei bisericesti traditionale, ci numai analoagã, iar cea
de a doua pãstreazã cât mai mult cu putintã melodiile cântãrii
bisericesti vechi, din cãrtile aprobate de sinod, evitându-se cât mai
mult crearea de melodii noi”43.
Nu trebuie neglijat nici aspectul respingerii cântãrii corale, în
42
43

Gheorghe ªoima, Functiunile muzicii liturgice, Sibiu, 1945, p. 64 - 65.
Petre Vintilescu, Imnografia bisericeascã, Bucuresti, 1936
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unele biserici, unde credinciosii o considerã o influentã prea mare
de tip occidental, adicã o introducere a “cantatei” apusene în cadrul
slujbei de rit rãsãritean. Aceastã pozitie de respingere a cântãrii corale
armonice îsi are rãdãcini adânci, încã de mai bine de un veac în
urmã, atunci când mitropolitul Meletie de la Iasi a fost împotriva
corului seminarului de la Socola. “Opozitia acestuia a fost atât de
dârzã, încât a mers pânã la obtinerea unei gramate de dezaprobare
de la patriarhul din Constantinopol în urma cãreia corul fusese
desfiintat” 44.
Retinerea si opozitia fatã de o astfel de noutate pe vremea aceea,
îsi are oarecum justificarea ei, dacã ne gândim la multitudinea de
“noutãti” pe care le-au acceptat credinciosii. Dupã un astfel de
parcurs, pr. prof. Ghe. ªoima îsi pune pe drept întrebarea dacã prin
acceptarea acesteia (n.n. - muzica coralã armonicã), nu deschidem
sansele unei introduceri viitoare a unei muzici instrumentale în
bisericã? Acesta afirmã: “Dupã introducerea luminii electrice, a
arzãtoarelor cu gaz metan, dupã introducerea muzicii corale
armonice, cântatã si de voci feminine, cine stie dacã în bisericã nu
se va introduce muzica instrumentalã? Un pronostic sigur nu se
poate face. Obisnuit cu atâta muzicã instrumentalã radiodifuzatã,
crestinul ortodox ar putea s-o reclame si în bisericã; dupã cum,
sãturat si obosit de ea (mai ales de cea modernistã), ar putea sã
simtã nevoia ca, cel putin în bisericã, sã i se odihneascã sufletul în
armoniile unei muzici vocale linistite”45.
Desigur, la aceatã problematicã, rãspunsul cuvenit l-au gãsit
studentii nostri în bibliografia selectatã la cursuri, în acest sens
amintind unele scrieri filocalice si de asemenea “Muzica instrumentalã
si cântarea bisericeascã” (cap. IV) din “Imnografia bisericeascã” a
pãrintelui Petre Vintilescu, din care s-a mentionat în aceastã lucrare
foarte mult.Totodatã am gãsit de cuviintã acum, sã descriu prin contrast, neajunsurile cântãrii instrumentale în adunãrile crestine de
pe continentul american, constatate chiar de cãtre un pastor
neoprotestant. Acesta zice: “Cred cã cel mai mare esec al nostru în
acest domeniu este muzica instrumentalã. Avem pianisti care au
muncit atât de mult pentru a-si dezvolta tehnica lor încât atunci
44
45

Ibidem, p. 261.
Gheorghe ªoima, op. cit. p. 100.
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când au ocazia de a cânta în adunare, ei vor sã-si expunã fiecare
talent tehnic pe care l-au dobândit. Programele noastre devin solo
de pian, si cele mai puternice “Amin - uri !” sunt rezervate pentru
lãudãrosenie. Solo de trompetã pare cã este cel mai eficient atunci
când sunetul final este urcat cu trei octave. Violonistii încearcã sã
sune ca Paganinni. Am cãzut oare în capcana divertismentului”46?
“Motivul pentru care serviciile noastre publice sunt moarte este cã
viata noastrã devotionalã este moartã. Rezolvarea rapidã prin
injectarea unei muzici mai ritmate în serviciile noastre poate pãrea
cã anuleazã problema, dar nu facem altceva decât sã ignorãm boala
care ne va distruge dacã nu cãutãm leacul lui Dumnezeu”47. “Muzica
crestinã contemporanã rãpeste din adunãrile noastre tinerii si îi
întoarce împotriva autoritãtilor lor - pãrinti, pastori si învãtãtori
crestini. Muzica crestinã contemporanã rupe colegiile crestine si
organizatiile. Ea împarte adunarea în sustinãtorii ei si adversarii ei.
Unii pastori spun adeseori cã nici o problemã teologicã nu desparte
adunãrile lor si nu determinã oamenii sã le pãrãseascã în mãsura
în care o face muzica crestinã contemporanã”48.
Referitor la acestea considerãm cã orice comentariu este de
prisos, iar rânduiala lãsatã de Sfintii Pãrinti despre muzica
instrumentalã, parcã strãluceste mai luminos decât oricând.
Comparatia dintre o adunare care îsi cautã muzica si o “bisericã” ce
îsi recruteazã membrii prin nasterea naturalã este dezastruoasã. Paul
Evdokimov spune în acest sens: “Credinta inteligentã este fapta unui
adult, nu cea a unui copil. Biserica se întemeiazã pe re-nasterea în
Duh, iar nu prin renasterea naturalã a omului. Ori, numai o bisericã
recrutatã prin nasteri naturale îsi poate pleca urechea la anumite
aspecte ale “noii teologii” (n.n.- “noua muzicã”), riscând sã cadã
astfel în plin infantilism religios”49.
Lãsând deoparte aspectele muzicii instrumentale, care prin
cele de mai sus aratã într-un mod suficient calea de urmat în
urmãtorul mileniu, este momentul sã spunem câteva cuvinte si
46

Tim Fisher, op. cit., p. 137.
Ibidem, p. 111.
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Ibidem, p. 92.
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Paul Evdokimov, op. cit. p.146.
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Pãrintele Marc-Antoine, pr. ortodox, Paris, - în Ioanichie Bãlan, op. cit. p.120-121
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despre mult discutatul ecumenism, bineînteles cu aluzie la
“ecumenismul” muzical. Nu putem sã facem abstractie de pãrerile
unor teologi care afirmã cã ecumenismul este un pericol pentru
cã relativizeazã si constituie astfel poarta ereziei iar “restul nu
sunt decât aranjamente si diplomatie bisericeascã. Ceea ce se
realizeazã între persoane e un lucru stimabil, exemplar. Dar, la
nivelul unor comunitãti întregi, este nevoie de o convingere
profundã, de o atentie foarte mare” 50 . Din punct de vedere
muzical, nu poate viitorul sã aducã mari schimbãri. Desigur,
momentele mai delicate sunt melodiile chinonicelor (pricesnelor),
modul lor de prelucrare si de asemenea manifestãrile, festivalurile
si tot felul de concursuri cu asa-zisa muzicã crestinã. Am întâlnit
unii conducãtori ai Oastei Domnului, care erau foarte animati de
ideea unei “cântãri noi”, de a cânta Domnului o “cântare nouã”,
care sã “înduhovniceascã” sufletele tinerilor. Animat si eu de
acestã initiativã am încercat sã trec oarecum peste unele retineri
si sã observ cum se motiveazã cuvântul “nou” în acest sens.
Destul de mare mi-a fost surpriza, când am gãsit ceea ce mã
interesa chiar la autorul occidental. Acesta spune cã “despre
cântare nouã gãsim în ps. 97:1, Isaia 42:10, Apoc. 5:9, Apoc.
14:3, ...etc., dar cã aceste versete definesc caracterul muzicii, nu
felul muzicii. Cuvântul ebraic tradus cu “nou” în aceste referinte
din Vechiul Testament este chaddash. Cuvântul grecesc tradus
cu “nou” în pasajele din Noul Testament este kainos.Aceste
cuvinte înseamnã de fapt acelasi lucru: nou în calitate si nou ca
si prospetime opuse celor “nou de tot” sau “nou” în ceea ce
priveste timpul. Aceasta este conform cu alte folosiri ale
cuvântului chaddash în Vechiul Testament: “Nume nou” - Isaia
62:2, “inimã nouã si un duh nou” - Ezechiel 18:31, “Bunãtãtile
Domnului nu s-au sfârsit, ... ci se înnoiesc în fiecare dimineatã”
- Plângerile lui Ieremia 3: 22-23.
Tot asa sensul cuvintelor “nou ca si calitate” este acelasi cu ceea ce
în Noul Testament este kainos: “fãpturã nouã” - Galateni 6: 15, “omul
cel nou” - Efeseni 4: 24, “Ceruri noi si un pãmânt nou” - II Petru 3:
13" 51.
Asadar, “ noutatea” ca si muzicã în sine nu-si gãseste justificarea
51
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în viitor nu numai din cauza mostenirii patristice, ci si din întelesul
profund si clar al Sfintei Scripturi. O modificare a muzicii bisericesti
ar fi sinonimã cu o modificare a rugãciunilor stabilite de Bisericã si
înseamnã de fapt a pãrãsi drumul experimentat si verificat de altii.
“Sfintii Pãrinti si scriitorii bisericesti din primele veacuri crestine au
abordat cu mult curaj muzica. Ei au depus un efort de a crea o
muzicã originalã, iar în domeniul teoriei muzicale ei au manifestat
mult zel si pricepere. Întocmai predecesorilor din antichitate ei au
acordat atentie muzicii, considerând-o necesarã completei pregãtiri
a fiecãrui ins, atât sub raport intelectual, cât si educativ. Datoritã
Sfintior Pãrinti preocupãrile muzicale nu s-au întrerupt deodatã cu
disparitia muzicienilor lumii vechi; dimpotrivã le-au continuat si
dezvoltat contribuind la aparitia muzicii moderne... Datoritã lor
muzica a progresat devenind o adevãratã stiintã”52.
Toate aceste câstiguri ale muzicii bisericesti sunt “noutãti” pe
care mileniul urmãtor le va folosi din plin iar dacã totusi se va pune
problema unei “înnoiri”, atunci ea va fi pãstrarea melosului mostenit
dar cu reactualizarea unor cuvinte arhaice si eventual o oarecare
fluidizare a metrului, conform cu necesitatea eficientizãrii mesajului.
Dar si din acest punct de vedere este bine sã retinem cã: “Muzica nu
este niciodatã folositã în Scripturã ca o cale de a câstiga pe cei
pierduti... În Scripturã ni se spune sã cântãm Domnului “în inimile
noastre”, “în adunarea sfintilor”, “în cortul sãu”, “în paturile
noastre”, si chiar si “printre neamuri” si “printre pãgâni”, dar
niciodatã pentru ei - ci numai pentru Domnul”53.
Pentru a întelege mai bine cum au reactionat Sfintii Pãrinti la
“noutate” de-a lungul veacurilor, ar trebui sã stim ce categorii de
cântãri bisercesti avem. Astfel, “dupã originea sau provenienta lor,
cântãrile bisericesti întrebuintate în cultul ortodox se împart în douã
mari categorii:
1. Cântãri de origine biblicã, cu text din Vechiul si Noul Testa52
Mitropolit Nicolae Corneanu, Patristica mirabilia, Ed. Mitropoliei Banatului,
Timisoara, - 1987, p. 70.
53
Tim Fisher, op. cit. p. 150.
54
Pr. prof. dr. Ene Braniste, Liturgica Generalã, Ed. Institutului Biblic si de Misiune
al B.O.R., - Bucuresti, 1993, p.706.
55
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Studii

22

ment;
2. Cântãri de origine nescripturisticã sau imne liturgice, care
reprezintã forme ale poeziei imnografice scrisã de diferiti poeti
bisericesti (imnografi si melozi)”54.
Dacã melosul cântãrilor din prima categorie “avea deja o
consacrare liturgicã cu autoritate pentru cã venea de la templu si
de la sinagogã si se poate numi chiar biblicã”55, nu acelasi lucru se
poate spune despre cântãrile din a doua categorie, care aveau mai
ales o sursã elinicã. “O astfel de cântare era suspectã pentru bisericã,
pentru cã, provenind din mediul extern al istoriei si al vietii originare
a bisericii, ea nu se prezenta cu o bazã biblicã. Venind cu lumea
nouã crestinã, adicã din vechiul patrimoniu muzical al gintilor,
muzica imnelor apãrea înaintea bisericii, ca o cântare profanã, dacã
nu chiar pãgânã; mai mult, melodiile din aceastã nouã familie
muzicalã jucaserã si continuau sã joace un rol eminent în
manifestatiile publice ale societãtii pãgâne...”56. Din aceastã cauzã,
“cântarea imnelor petrecu o bunã bucatã de vreme, la periferia
serviciului divin al bisericii” 57 . “Ca sã primeascã o consacrare
liturgicã, muzica imnelor trebuia dezbrãcatã de notele profane si
adaptatã într-un spirit mai apropiat de psalmodie, trebuia sã capete
un stil bisericesc, care s-o diferentieze de forma în care era
întrebuintatã în viata pur greceascã. Melodiile admise în imnele
religioase crestine trebuiau sã fie distincte fatã de cele din uzul profan,
desi se gãseau înrudite prin originea lor. Aici s-a concentrat si s-a
desfãsurat actiunea conducãtorilor bisericii. Unirea armonicã de
56

Ibidem, p. 212.
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mai târziu a formelor si noii tehnici muzicale cu cele ale psalmodiei,
fãrã a se altera spiritul traditiei si al cântãrii originale crestine, a
fost opera indicatiilor Sfintilor Pãrinti si a scriitorilor bisericesti”58.
“Prin criticile severe ale conducãtorilor bisericii, acestia nu
anatemizau de fapt muzica în sine, ale cãrei servicii le pretuiau deschis
pentru promovarea si sustinerea progresului religios-moral; ele
vãdind numai preocuparea lor de a îmbiserici noua muzicã a imnelor,
de a o plivi de tot ce era profan si pãgân într-ânsa, ca degajarea
melismelor de înfloriturile proprii cântãrii din societatea greacã, de
a o adapta spiritului Bisericii, de a o înrudi, în sfârsit, cu cântarea
psalmilor, pentru cã Biserica nu putea avea decât o cântare a ei”59.
Categoric, Pãrintii si scriitorii bisericesti nu au fost “marii
compozitori” ai muzicii crestine dar “ei au turnat un spirit nou si au
indicat o fizionomie anume sau o tinutã muzicalã compatibilã cu
Evanghelia. Metoda lor a fost, cum era si firesc, mai mult indirectã
si de naturã negativã...” 60. Desi acest lucru, la prima vedere, nu
pare atât de important, la o cercetare mai amãnuntitã, activitatea lor
chiar indirectã fiind, a fost capitalã. Astfel, putem aminti aici
comparatiile, interpretãrile, analizele, si observatiile si descrierile
impresiilor artistice pe care ei le-au fãcut în cadrul atâtor de numeroase
scrieri pe care ni le-au lãsat si care constituie pentru noi baza si
“sistemul de referintã” cu care vom începe urmãtorul mileniu.
Fatã de cântarea în comun,depre care am amintit mai înainte,
consider cã se impune acum sã spun câteva cuvinte si despre
cântarea solo a muzicii bisericesti, care este de fapt cea mai
reprezentativã si mai bogatã în continut. “Prin aceastã cântare
de naturã solisticã, arta bizantinã va pierde din monumentalitatea
si mãretia actului interpretativ în comun; în schimb, ea va câstiga,
de timpuriu, în ceea ce priveste dezvoltarea de detaliu, adicã în
structura formelor si cadentelor melodice” 61. Pentru a întelege
60

Ibidem, p. 225.
Victor Giuleanu, op. cit. p. 13.
62
Ibidem, p. 23.
63
O caracterizare a “formulei melodice” o întâlnim încã de acum o jumãtate de veac în
“Gramatica muzicii psaltice” scrisã de prof. N. Lungu, pr. prof. Gr. Costea, si prof. I.
Croitoru, care o descriu astfel: “Înainte de a începe cântarea unei bucãti de muzicã psalticã,
cântãretul bisericesc obisnuieste a stabili “impresia” glasului acelei bucãti, printr-o formulã
melodicã compusã din câteva note caracteristice, care dau “impresia” glasului respectiv.
61

24

Studii

mai bine, de ce în perspectiva viitorului este atât de putin probabil
cã se vor produce schimbãri semnificative în continutul muzicii
bisericesti de naturã solisticã, este mai bine sã cunoastem structura
acestuia.
“La începuturi, în muzica bizantinã, - ca de altfel si în cea
gregorianã, - un mod oarecare (n.n. - glas oarecare) nu se reprezenta
prin scara sa, ci printr-o serie de formule melodice simple, de contur
restrâns, cuprinzând caracteristicile structurale de bazã ... Aceste
formule “cheie”, cu aspect distinct pentru fiecare mod (n.n. - glas),
serveau, - dupã cum o aratã termenii respectivi - pentru a pregãti
interpretul, pe cale mentalã, sã “intre” corect în atmosfera si
structura modului indicat de cântare”62.
“În acceptiunea muzicii bizantine..., formulele melodice63 ...,
constituie acele alcãtuiri tipice ca structurã, pe care interpretulcompozitor le îmbinã si le asociazã artistic, în scopul de a crea si a
se exprima în ambianta modului (n.n. - glasului) respectiv. Ele sunt
deci formule melodice construite pe un cadru precis, recunoscânduse ca atare pe firul melodic al modului (n.n. - glasului) respectiv si
revenind permanent - prin diverse tehnici compozitionale”64.
“Ca si în limbajul vorbit, linia melodicã comportã, asadar,
inteligibilitatea si logica sa de constructie, o serie de întreruperi
(opriri) similare punctuatiei gramaticale, ce se plaseazã la finele
fiecãrui element frazeal - incizã, frazã (propozitie), perioadã denumite generic cadente. În limba latinã, cado,-ere = a cãdea, a fi
la sfârsit, a apune, a se potoli”65. “Ele conferã discursului muzical
claritate,... urmând legile generale ale retoricii - arta de a vorbi si a
se exprima frumos, inteligibil, sugestiv, limpede.
Sentimentul de punctuatie si suspensie se realizeazã în muzicã
Aceste formule se vor arãta la studierea fiecãrui glas în parte. În muzica veche, formulele
melodice erau însotite de cuvinte mnemo-tehnice (amintitoare). Azi nu se mai obisnuiesc
asemenea denumiri, ci se paralaghiseazã (solfegiazã) numai notele formulei. De asemenea
este interesantã comparatia fãcutã de cei trei autori în trimiterea de la subsolul paginii,
unde aceastã paralaghisire (solfegiere) a formulei de început a glasului se comparã cu
rolul arpegiului într-un solfegiu muzical obisnuit.
64
Victor Giuleanu, op. cit. p. 186.
65
Ibidem, p. 187.
66
Ibidem, p. 188.
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nu prin întreruperea discursului muzical cu ajutorul pauzelor,... ci
prin întorsãturi cadentiale specifice - plasate în anumite puncte ale
dispozitivului frazeal - care realizeazã, prin factura lor, sentimentul
de oprire respectiv.
În acest sens, în muzica bizantinã s-au cristalizat formule de
cadente proprii fiecãrui mod (n.n. - glas), ce fac parte din identitatea
si personalitatea expresivã a modului respectiv...”66.
Ceea ce este extraordinar în aceastã muzicã, este faptul cã formulele
si cadentele proprii fiecãrui glas, desi au identitate si personalitatea
expresivã specificã, ele totusi conferã cântãretului libertate, creativitate
si o anumitã bogãtie si spontaneitate. Astfel “pricipiul variational aparent instinctiv - actioneazã mai ales în substanta intonationalã a
melodiei: plecând de la formule modale de bazã, devenite traditionale,
care se amplificã si se dezvoltã apoi prin noi desene melodice decurgând
din primele.
Ca în orice artã muzicalã orientalã, improvizatia constituie un
alt procedeu componistic larg utilizat si în cea bizantinã, datoritã în
primul rând, oralitãtii si naturii solistice a actului sãu interpretativ.
De fapt, interpretul muzicii de tip oriental se aflã într-un permanent
proces de creatie, folosind din plin arta de a improviza, drept care si
în muzica bizantinã întâlnim forme improvizatorice extrem de
bogate” 67.
O trãsãturã aparte a muzicii de sorginte rãsãriteanã cu valoare
destul de mare este aceea a intervalelor mai mici decât semitonul.
Fiind “conceputã numai pentru voci, muzica bizantinã utilizeazã un
fond diastematic (n.n. - intervalistic) netemperat, îmbogãtit evident
- fatã de muzica apuseanã - si cu microtonii, acestea constituind o
caracteristicã inseparabilã a tuturor artelor orientale”68.
“Sub apãsarea temperantei sonore a muzicii apusene si a
practicii amatoricesti, microtoniile par a dispãrea însã, în ultimul
timp, din fondul de intervale ale muzicii bizantine, lipsind-o astfel
de acuratetea intonationalã, originalitatea si particularitatea pe care
acestea o conferã mesajului sãu”69.
67
68
69
70

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 144.
p. 31.
p. 33.
p. 50.
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“O regândire si reconsiderare teoreticã si practicã ar reda acestei
arte ceea ce a pierdut sub presiunea muzicii tonale apusene, într-o
vreme când, pe planul componisticii nationale si universale, se cautã
noi resurse expresive tocmai în lumea microtoniilor”70.
Nu se poate sã lãsãm neamintitã aici pe lângã aceastã valoroasã
paletã sonorã a microtonilor si problematica semiografiei, adicã a
notatiei muzicii bisericesti. Aceasta “îsi are începuturile în
semiografia ecfoneticã a primelor veacuri crestine, când era o notatie
simplã, care se întrebuinta numai la citirea Evangheliei si a
Apostolului. Din aceastã semiografie, prin completãri si îmbogãtiri
ale semnelor, au luat nastere alte douã semiografii, si anume: cea
constantinopolitanã, pe care au adaptat-o si rusii, în secolul al Xlea, când au trecut la crestinism, si cea hagiopolitanã, al cãrei autor
este Sfântul Ioan Damaschinul.
Trebuie adãugat însã cã toatã silinta depusã de diferitii
reformatori ai scrierii psaltice de a face ca aceastã scriere, aceastã
notatie, sã fie usor înteleasã si deci accesibilã marelui public nu a
reusit, astfel cã întrebuintarea ei rãmânea numai specialistilor versati,
care o învãtau în timp destul de îndelungat, fie în seminarii, fie în
diferitele scoli de cântãreti bisericesti de pe lângã Episcopii si
mânãstiri, care dupã secularizarea averilor mânãstiresti s-au rãrit.
Urmarea fireascã, în fata primejdiei ca notatia psalticã sã nu mai
poatã fi înteleasã, a fost încercarea de a o transcrie pe notatie
liniarã” 71.
Pentru a întelege mai bine efectul notatiei liniare, este bine sã
retinem cã “pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, staretul Paisie a
introdus în mânãstirea Neamt melodia pe note liniare, care se cânta
în Galitia si Rusia de Apus. Notatia liniarã în serviciul cântãrii
bisericesti se gãseste adoptatã, de altfel, si de biserica românã din
Transilvania si Banat, unde nici nu se cunoaste notatia psaltichiei
bizantine”72. “În comparatie cu scrierea liniarã, scrierea psalticã
cere mult mai mare atentie la executarea intervalelor, întrucât în
71

Prof. Nicolae Lungu, pr. prof. Grigorie Costea, prof. I. Croitoru, Gramatica muzicii
psaltice, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxã, Bucuresti, - 1969, p. IV-V.
72
Petre Vintilescu, op. cit. p. 259.
73
Prof. N. Lungu, pr. prof. G. Costea, prof. I. Croitoru, op. cit. p. 26.
74
Victor Giuleanu, op. cit. p. 105.
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aceastã scriere lipsind liniile si spatiile portativului care sã arate
precis locul notelor, intonarea intervalului cuprinde si calculul mintal
al numãrului de trepte sãrite ce formeazã intervalul” 73, ceea ce
oarecum îngreuneazã si mai mult intonarea.
“Nu se poate renunta la semiografia muzicii bizantine moderne
fãrã a mentiona imperfectiunile ei ce lasã mult loc interpretãrii
echivoce, mai ales în domeniul ornamentelor melodice si chiar al
unor structuri modale fundamentale, ceea ce constituie evident un
obstacol în operatiunile de transcriere fidelã prin semnele notatiei
occidentale care ar conferi acestei arte o mai mare putere de
circulatie, de prelucrare si valorificare prin mijloacele componisticii
universale”74.
La toate aceste realitãti ale muzicii bisericesti, în mileniul urmãtor,
vom fi nevoiti sã luãm decizii importante pentru a fi la nivelul
necesitãtilor si nevoilor Bisericii lui Dumnezeu, a credinciosilor.
Aceste decizii sunt vãzute de cãtre unii ca si niste “reforme” care ar
fi necesare dar care nu au acelasi “înteles” pentru toti. Despre aceste
“reforme” as dori sã expun aici punctul de vedere al câtorva teologi
si preoti slujitori. De exemplu, pãrintele Marc-Antoine referindu-se
la aceasta, afirmã: “Singura reformã adevãratã ce s-ar putea face
este regãsirea Traditiei vii, sã regãsim seva. Nu sã ne modernizãm,
sã ne dedãm gustului zilei. E fals! E antitraditional! Trebuie sã faci
muncã de grãdinar, sã cureti arborii de uscãturi. Modernismul face
mult rãu în Occident; celebra doctrinã a Papei Paul al VI-lea, acel
“aggiornamento” (aducere la zi) este atât de antitraditionalã!
Ortodoxia nu se aduce la zi. Ea însãsi culege problemele actuale,
dar dã rãspunsuri acestora, pornind de la Traditia patristicã.
...Ortodoxia este actualitatea Sfântului Duh...”75. “Toate “reformele”
în Biserica Ortodoxã, care sunt demne de aceste nume, sunt reveniri la
izvoare. Diferenta esentialã între catolici si ortodocsi este urmãtoarea:
catolicii cautã sã modernizeze, pentru a fi în spiritul zilelor noastre, în
timp ce noi cãutãm sã regãsim viata si plenitudinea Ortodoxiei, pentru
a rãspunde problemelor curente. Întelesul nostru despre Traditie dã un
75

Pãrintele Marc-Antoine, preot ortodox, Paris, în Ioanichie Bãlan, op. cit. p. 128.
Ibidem, p. 130.
77
Paul Evdokimov, op. cit. p. 176.
78
Christos Yannaras, în Ioanichie Bãlan, op. cit. p. 77-78.
76
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sens diferit modernitãtii: omul cu adevãrat traditional este un om actual. Pentru asta nu are nevoie sã se conformeze modei zilei. Va fi cu
atât mai viu, mai prezent si mai contemporan prin aceea cã el cautã
adevãrul.
... Din pãcate, cuvântul “traditie” si-a pierdut sensul originar. ªi în
francezã si în românã este luat în contrasens, însemnând conservatorism
sau integrism, pe când sensul primar este de transmitere vie a Revelatiei.
A regãsi sensul Traditiei este un lucru care stã la temelia tuturor
celorlalte”76.
Aceastã regãsire a ei nu ar trebui sã fie pusã alãturi de problemele
de limbaj ale veacului nostru si nici ale mileniului ce va sosi în curând.
“Problema nu este de a folosi un nou limbaj: aceasta ar putea chiar
înjosi mesajul evanghelic. Omul este cel care trebuie sã se ridice.
“Cel care stã lângã mine stã aproape de foc”. Nu avem nevoie de
paradoxuri dialectice, ci de un foc care sã mistuie”77.
Din alt unghi de vedere, Christos Yannaras recomandã ca si solutii
si propuneri, urmãtoarele: “...dacã în fiecare bisericã, am reusi sã
îndepãrtãm pictura renascentistã, si sã readucem icoana bisericeascã,
dacã am desfiinta spectacolul comic al lumânãrilor si candelelor
electrice si în locul lor am aduce lumânarea de cearã si uleiul în
candele, care sunt aduse dinainte la altar, asa cum sunt aduse pâinea
si vinul, si dacã am readuce în bisericã cântarea bisericeascã în
locul cantatei europene, cred cã acest lucru ar însemna o revolutie
culturalã” 78.
Desigur cã aceste solutii sunt o multitudine, si ele se formeazã
în fiecare credincios laic si cleric ca si un rãspuns la “presiunea” la
care este supusã Ortodoxia la acest început de mileniu. Aplicarea lor
în practicã va depinde de mai multe lucruri, dintre care amintim
cumpãtarea si întelepciunea ierarhilor în primul rând si adeziunea si
sustinerea lor de cãtre masele largi de credinciosi în al doilea. În
încheiere, as dori sã mentionez unele dintre cele mai frumoase cuvinte
ale unor teologi si profesori strãini care au încercat sã descrie Biserica
Ortodoxã Românã astfel: “Ortodoxia româneascã are un simt ascutit
“mioritic”
al crestinismului cosmic. Ea resimte moartea ca pe o
79
Prof. Olivier Clement, Institutul Teologic Saint-Serge, -Paris, în Ioanichie Bãlan,
îmbrãtisare
op. cit. p. 93. nuptialã a lui Dumnezeu. Ea apropie sacrul cu o
80
familiaritate
încrezãtoare,
înPetra,
blândetea
si cãldura
micilor
si
Pãrintele Macarios,
mân. Simonos
Athos, - Grecia,
în Ioanichie
Bãlan, op.
numeroaselor
ei biserici..., ea a stiut sã uneascã Rãsãritul si Apusul
cit. p. 93.
81
Prof. Nordul
Ioan Brie,siop.
cit. p. 6.
Europei,
Sudul,
geniul bizantin si antiohian cu geniul slav
si caucazian”79.
Despre poporul român, pãrintele Macarios spune: “Popor
ortodox, popor purtãtor de Dumnezeu, turmã micã a lui Hristos, tu
care porti adevãrata luminã în ochii tãi plini de lacrimi, tu esti
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Asist. univ. drd. Sebastian Moldovan

“Cresteti si vã înmultiti”. Despre sensul
procreatiei în Sfânta Scripturã
Preliminarii
Are ceva de spus Sfânta Scripturã despre venirea pe lume a
omului? În contextul dezbaterilor iscate de mult celebrata “stãpânire
de cãtre femeie a propriei fecunditãti”1, sau a controverselor etice
legate de noile “tehnologii ale procreatiei”, invocarea sau revocarea
textului sacru, de o parte sau de alta, a devenit un punct obligatoriu
al fiecãrui discurs ce îsi reclamã o identitate crestinã sau, dimpotrivã,
încearcã s-o denunte. Existã asadar o largã certitudine cã, actual sau
anacronic din acest punct de vedere, se poate gãsi în Scripturã un
“ceva” care pentru unii ilumineazã, pentru altii întunecã,
comprehensiunea omului asupra propriei sale origini. 2 Pe de altã
parte, este evident cã în chiar miezul mesajului biblic se aflã celãlalt
hotar al existentei umane, moartea, mai precis descoperirea faptului
cã acest hotar nu este si capãtul ei definitiv si a modului cum poate
si se cuvine a fi trecut. Ar fi, asadar, inexplicabil ca cercul Revelatiei
sã nu se închidã, sfârsitul întâlnindu-se cu originea existentei, cu
atât mai mult cu cât legatura intimã dintre începutul si sfârsitul creatiei,
istoriei si a iconomiei divine care le cuprinde este unul dintre
principiile fundamentale ale redactãrii si interpretãrii Sfintei Scripturi.
Odatã acceptatã justificarea interogãrii Scripturii în problema
procreatiei, aceasta problemã poate fi abordatã potrivit diverselor
metode exegetice. O exegezã literal-istoricã ar cãuta acea “situare
1
Cum se exprimã, cu o anumitã satisfactie, O. Clement în introducerea sa la J.
Bastaire, Eros redento. Amore e ascesi, Ed. Qiqajon, 1991, p. 6.
2
Vezi, de pildã, controversa dintre P. D. Simmons, Biblical Authority and the Not-So
Strange Silence of Scripture about Abortion, Christian Bioethics 2 (1996), p. 66-82 si M.
J. Gorman, Scripture, History, and Authority in a Christian View of Abortion: A Response
to Paul Simmons, ibid, p. 83-96.
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în viatã” (das Sitz im Leben) a textelor în care Scriptura vorbeste
despre procreatie, numai cã aceastã metodã ajunge sã
“dezintegreze” literalmente Scriptura în fragmente redactionale
heterogene emanând din traditii religioase si socio-culturale atât
de diferite încât cu greu se mai poate regãsi acea unitate fãrã de
care cuvântul Scripturii îsi pierde tocmai relevanta cãutatã.
Dimpotrivã, o exegezã “narativã” ar urmãri procreatia în lumina
întregului, cãutând sensul în analiza formei finale a textului în
calitatea lui proprie de “Scripturã”, de unitate literarã în sine;
numai cã de cele mai multe ori însusi acest întreg este înteles
doar ca proiectia unei istorii mentale colective (care, la rândul ei,
se lasã interpretatã de fiecare generatie sau individ în parte,
interpretare ce simplificã si adaugã ceva în acelasi timp)
recunoscând textului ca atare numai valoarea de post-text al unei
traditii particulare 3. O altã exegezã, sã-i spunem apologeticã,
abordeazã Scriptura doar ca un pretext în cãutatea unor argumente
care sã slujeascã cât mai convenabil unei pozitii luate dinainte si
care nu ezitã sã “adapteze” mesajul biblic la nevoile dezbaterilor
contemporane. În sfârsit, o exegezã alegoricã, ar privi aparitia în
Sfânta Scripturã a temei procreatiei ca una dintre multele modalitãti
3
Aceastã metoda “holistã” stã la baza lucrãrii lui B.S.Childs, Introduction to the Old
Testament as Scripture, SCM Press, 1979; despre acest subiect, precizari sumare face J.
Cohen, op. cit. infra, nota 14, p. 56-57.
4
Desi procreatia ca atare nu este subiectul Cântãrii Cântãrilor, continutul ei prin
excelentã nuptial (real, tipologic sau alegoric), o recomandã ca exemplul cel mai potrivit
pentru felul în care o sfera foarte apropiatã temei noastre, erosul uman, poate fi o expresie
privilegiatã a Revelatiei. În mod semnificativ, cu cât Scriptura îsi împropiazã mai mult
aceastã dimensiune a intimitãtii umane, se scruteazã în spatele acestui limbaj un sens cu
atât mai mistic. Iar când se încearcã recuperarea unei valori proprii a erosului tocmai din
faptul utilizãrii lui ca expresie a unirii dintre divin si uman, acest demers se dovedeste
deosebit de dificil si controversat. Elocventã este încercarea lui Christos Yannaras de a
face acest demers si contestarea intreprinderii sale. Vezi, printre altele, cartea sa Variations sur le Cantique des Cantiques. Essai sur l’eros, DDB, 1992, precum ti critica
întregii ata-zisei teologii erotice a “neo-ortodoctilor” din Père Patric, La Doctrine des
Néo-orthodoxes sur l’Amour, Paris 1991; în romaneste se pot consulta documentarele
realizate de diac. Ioan I. Icã jr. în Neoortodocsi si Ortodoxie în Grecia de azi, Mitropolia
Ardealului (MA), nr. 3, 1988, p. 106-116 si “Erezia neoortodocsilor” sau despre “eros”
si “agape” în Biserica ortodoxã din Grecia de azi, MA, nr. 4, 1988, 100-117. O recentã
evidentiere a frumusetii si coplexitãtii exegezei Cântãrii la Pr. Prof. Dr. D. Abrudan,
Cântarea Cântãrilor-Iubire, puritate, frumusete, poezie, Revista Teologica, nr. 3-4, 1996,
p. 130-143.
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în care, utilizând simbolic domeniul realului efemer al acestei
vieti, Întelepciunea divinã ne vorbeste despre realitãtile vietii
vesnice 4 .
Toate aceste metode îsi au, pânã la un punct, îndreptãtirea lor si
traditia exegeticã a Bisericii a fãcut întotdeauna uz de ele în modul ei
propriu. Nu este scopul acestei lucrãri de a le evalua meritele în contextul
temei date. Nu îmi propun decât o abordare preliminarã, o încercare de
a identifica o cale de acces - pe urmele metodei narative, dar care sã
pãstreze fidelitatea fatã de locul si rolul Sfintei Scripturi în Bisericã si
fatã de traditia ei hermeneuticã - spre un subiect care nu s-a aflat printre
temele preferate ale exegezei ortodoxe, asa cum trebuie sã recunoastem.
O primã etapã în acest efort ar fi fost aceea de a identifica locurile
scripturistice relevante pentru o examinare sistematica ulterioarã. Însã,
de la bun început, trebuie remarcatã ambiguitatea termenul “relevant”.
Ce anume este sau nu este relevant pentru tema “procreatia în Sfânta
Scripturã” depinde de ceea ce întelegem prin “relevant”. Identificarea
locurilor “relevante” presupune criterii deja stabilite, un luminator care
sã scoatã la vedere. Tocmai alegerea acestuia, în a cãrui luminã îsi
dezvãluie textele Scripturii o anumitã semnificatie, este o problema si
mai relevantã.
Avem toate motivele sã identificãm acest luminãtor, în consensul
Sfintei Traditii, cu Hristos Domnul Însusi. Nu e cazul sã justificãm
aici hristocentrismul exegezei pnevmatice ortodoxe 5 . A privi
procreatia în lumina hristologiei pnevmatice este o intreprindere pe
cât de necesarã pe atât de anevoioasã, pentru cã ea presupune nu
doar exploatarea pe linie de antropologie sau de moralã a naratiunilor
Nou-Testamentare despre Zãmislirea, Nasterea sau Copilãria
Mântuitorului 6. În fapt, perspectiva e mult mai amplã: întreaga
5

Câteva temeiuri biblice: Luca 24,27,44-46; Ioan 1,1-18; 2Cor. 3,6-4,6; asupra acestui
subiect vezi Pr. Prof. Dr. V. Mihoc, Actualitatea exegezei biblice a Sfintilor Pãrinti, în:
Biblie si Teologie. Prinos de cinstire Pr. Prof. Dr. Nicolae Neaga, Sibiu 1997, p. 52-74, si
în special p. 69-73.
6
Desigur aceste evenimente initiatoare ale activitatii “în trup” a Mântuitorului
constituie mai mut decât fundamentele discursului teologiei morale despre procreatie; ele
definesc însusi cadrul eclesial-liturgic în care vine pe lume o nouã fiintã umanã, asa cum
demonstreazã binecuvântarile si rugãciunile care însotesc sãvârsirea Tainei cãsãtoriei,
nasterea, lãuzia etc.
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hristologie a Noului Testament, toate etapele iconomiei în trup a
Mântuitorului asa cum sunt ele mãrturisite sub inspiratia Sfântului
Duh de Sfintele Evanghelii si Sfintii Apostoli. Motivul este acela cã
avem de privit nu hristologia în lumina venirii pe lume a omului, ci
invers, venirea pe lume în lumina hristologiei.
Lucarea de fatã este structuratã în modul urmãtor: o primã parte
pune în evidentã succint posibilitatea si necesitatea examinãrii temei
într-o luminã hristologicã. Partea centralã este consacratã unui “studiu
de caz” care încearcã sã urmareascã semnificatia primei
binecuvântãri a procreatiei (Gen. 1,28) de-a lungul întregii cãrti a
Genezei si cu o scurtã incursiune dincolo de ea. Pe acesastã cale voi
reveni în cele din urmã la primele capitole din Faptele Apostolilor,
geneza umanitãtii si geneza Bisericii vorbindu-ne una despre
cealaltã.
O perspectivã hristologicã
Un prim pas în directia anuntatã ar consta în a determina în
ce fel chipul Nou-Testamentar al Mântuitorului adunã, sau eventual respinge din jurul sãu constelatia de imagini si sensuri ale
procreatiei umane, de la universul domestic al familiei la însusi
actul unirii conjugale prin care se realizeazã miracolul aparitiei
vietii. Aceasta cale presupune sã pornim de la Ierusalimul
Cincizecimii la Nazaretul BuneiVestiri, fiind calea urmatã de
kerygma apostolicã, ce prin puterea Duhului a mãrturisit
“Evanghelia lui Dumnezeu...despre Fiul Sãu cel nãscut din
sãmânta lui David dupã trup, Care a fost rânduit Fiu al lui
Dumnezeu în putere dupã Duhul sfinteniei prin învierea mortilor,
Iisus Hristos Domnul nostru..” (Rom. 1,1-4)7. Cã taina Persoanei
Mântuitorului si a venirii Sale în lume, unind natura divinã cu
cea umanã prin Zamislirea si Nasterea “la plinirea vremii...din
7
Apropierea dintre aceasta mãrtirisire hristologicã paulinã si hristologia cuvântarilor
petrine din Fapte 2-4 este de retinut.
8
“E foarte adevãrat cã credinta crestinã n-a înteles decât treptat dumnezeirea lui Iisus,
plecând de la trumful Pastilor, pentru a urca înapoi spre originile Sale. Aceastã istorie a
credintei s-a exprimat în dezvoltarea literarã.”, P. Benoit, L’enfance de Jean-Baptiste
selon Luc I, în Idem, Exégèse et Théologie III, Cerf, 1968, p. 193-194.
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femeie” (Gal. 4,4), s-a revelat progresiv apostolilor si ucenicilor
abia în lumina Învierii este de mult o certitudine a exegezei
biblice 8. Dar Moartea si Învierea descoperã nu doar o identitate
individualã, cea de Fiu al lui Dumnezeu, Domn si Hristos, a
Acestui Iisus Nazarineanul iesit din rodul coapselor lui David
(Fapte 2, 30). Ea Îl reveleazã ca Ultimul Adam (1 Cor. 15,45),
dupã chipul Cãruia a fost creat cel dintâi (cf. Rom. 5,14), Cel
care este si a venit sã fie toate si în toate (Col. 3,11), atât în ordinea
primei creatii (Col. 1,15-17) cât si în ordinea celei de-a doua
(Col. 1,18; cf. si Rom. 8,29,32) 9.
Recapitularea, rezidirea, înnoirea omului prin Moartea si
Învierea Fiului lui Dumnezeu, prin Care ea îsi are si izvorul si sensul
existentei este afirmatã într-un mod extrem de revelator pentru
subiectul nostru în capitolul 3 din Faptele Apostolilor. În ceasul al
nouãlea, urcând la Templu sã se roage, Sfintii Apostoli Petru si Ioan
întâlnesc un olog din pantecele maicii sale (ek koilias metros autou)
pe care îl vindecã în numele lui Iisus Hristos (3,1-6). Dar minunea
aceasta nu stã în puterea sau cucernicia omeneascã, ce nu poate sã
9
Congeniale hristologiei cosmice ortodoxe sunt paginile despre “The Wholeness of
Christ” din cartea remarcabilã a lui A. Richardson, An Introducton to the Theology of the
New Testament, SCM Press, 1974. O si mai subtilã, desi uneori discutabilã, reflectie
asupra acestei hristologii apostolice la F.-X. Durrwell, Jesus Fils de Dieu dans l’Esprit
Saint, Desclée, Paris 1997.
10
Archegos mai apare cu acest sens numai în Fapte 5,31 unde iarãsi este invocat
“Dumnezeu pãrintilor nostri”.
11
Raportul dintre rezidirea omului prin învierea Mântuitorului Hristos si zidirea lui prin
actul procreatiei ni-l aratã si Sfântul Ioan Gurã de Aur când talcuieste versetul din Gen. 4, 25:
“De aceea si mama, când a pus numele copilului, l-a pus cu multumire, cã n-a atribuit pruncul
nãscut nici firii, nici puterii de nastere, ci puterii lui Dumnezeu. Cãci aceasta a desteptat si
firea spre nastere. ªi zice: “I-a pus lui numele Seth, zicând: Mi-a ridicat mie Dumnezeu altã
sãmântã în locul lui Abel, pe care l-a omorât Cain.” Uitã-te cât de precis este cuvântul. N-a
spus: “Mi-a dat Dumnezeu”, ci “Mi-a ridicat”. Iatã cã aici, prin aceste cuvinte, ni se aratã
obscur semnele care prevestesc învierea. Cu alte cuvinte a grãit asa: “În locul celui mort, mi
l-a ridicat pe acesta. Chiar dacã Abel a cãzut la pãmânt de mâna fratelui sãu si a murit, însa
puterea lui Dumnezeu mi l-a ridicat pe acestea în locul celui cãzut.” Pentru cã nu era încã
timpul învierii, Dumnezeu n-a ridicat pe cel cãzut, ci pe altul în locul aceluia. De aceea a si
spus: “Mi-a ridicat Dumnezeu altã sãmântã în locul lui Abel, pe care l-a omorât Cain.” Ai
vãzut întelepciunea femeii? Ai vãzut iubirea de oameni a Stãpânului? [..] Pe aceasta s-o
imitãm toti. Sã atribuim totul harului de sus! Chiar dacã firea lucreazã, însã nu prin puterea
ei ci ascultând de porunca Creatorului.” (Omilii la Facere, în Sfântul Ioan Gurã de Aur,
Scrieri. Partea întâia, trad. Pr. D. Fecioru, PSB 21, EIBMBOR, Bucuresti, 1987, p. 248).
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îndrepte ceea ce Dumnezeu însusi a plãmãdit (3,12; cf. Iesire 4,11;
Matei 6,27; Ioan 9, 32), ci apartine ordinii Învierii, cãci pe Cel lepãdat
si omorât de barbatii lui Israel, L-a înviat si L-a slãvit ca Fiu al Sãu
“Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac si al lui Iacov, Dumnezeul
pãrintilor nostri”(3,13). Mãrturisirea lui Hristos în acest context ca
Începãtor al vietii (archegos tes zoes, 3, 15)10 descoperã identitatea
dintre energiile divine ale Creatiei si cele ale Învierii, afirmã prezenta
lor în actul procreatiei si, mai mult decât atât, aratã în Fiul lui
Dumnezeu întrupat originea si scopul irumperii izvoarelor vietii.11
Nu numai acest olog, ci întreg poporul lui Israel sunt “fii ai
proorocilor si testamentului pe care l-a stabilit Dumnezeu pentru
pãrintii nostri, grãind cãtre Avraam: ‘ªi în sãmânta ta se vor
binecuvânta toate neamurile pãmântului.’”(3,25) Ceea ce spun
Apostolii în finalul cuvântului lor este cã în realitate originea
poporului este Hristos si aceasta inclusiv în sensul existentei
biologice. 12 Procreatia se descoperã astfel în slujba iconomiei
Întrupãrii care cuprinde creatia lumii si rezidirea ei în Hristos13.
Invocarea lui Dumnezeu Tatãl ca “Dumnezeu al pãrintilor” nu este
nici ea întâmplãtoare. Nu e o simplã formulã ce revine stereotip ori
decâte ori un iudeu cucernic vorbeste de Cel PreaÎnalt. Ea nu apare
nici în cuvatarea din Fapte 2, nici în cea din Fapte 4. Pentru a întelege
procreatia în lumina hristologiei trebuie sã determinãm mai exact
sensul acestei formule. Vom face pentru aceasta un salt înapoi, spre
acea carte a Sfintei Scripturi în care ea apare. Dacã “pãrãsim” aici
Noul Testament nu o facem decât în sensul trimiterii pe care
12
Ce semnificatie sã aibã aici substituirea în citatul din Geneza 22,18 (cf. Gen. 26,4)
a termenului panta ta ethne cu pasai hai patriai? O expresie asemãnãtoare în Efeseni 3,15,
dar sensul lor este în general neexploatat.
13
Dupã cum spune Sfântul Maxim Marturisitorul, “taina întrupãrii Cuvantului cuprinde
în sine întelesul tuturor ghiciturilor si tipurilor din Scripturã si stiinta tuturor fãpturilor
vãzute si cugetate.[...] iar cel ce a cunoscut întelesul tainic la Învierii, a cunoscut scopul
pentru care Dumnezeu a întemeiat toate de mai înainte.” (subl. mea) Capete gnostice I,66,
trad.de Pr. Stavr. Dr. D. Stãnioae, în Filocalia II, Sibiu 1947, p. 148.
14
Pentru întreaga discutie care urmeazã, si mai ales pentru analiza versetului Gen.
1,28 si a “carierei” sale în restul canonului Scripturii sunt îndatorat lucrarii lui J. Cohen,
“Be fertile and Increase, Fill the Earth and Master It”. The Ancient and Medieval Career
of a Biblical Text, Cornell University Press, 1989, în special p. 8-66. La rândul sãu, Cohen
l-a avut ca precursor pe M. Gilbert, “Soyez féconds et multipliez” (Gn 1,28), Nouvelle
Revue Théologique, 7, 1974, p. 729-742.
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Mântuitorul Însusi o face spre “ceea ce a fost dintru început” (Matei
19,3-12; Marcu 10,2-8), dându-i acestui început o autoritate
indiscutabilã.
Procreatia în cartea Genezei14.
I. Primul referat (Gen. 1,1-2,3): Liturghia creatiei, orizontul
originar al procreatiei.
Originea si destinul existentei umane se aflã într-o legatura
indisolubilã cu originea si destinul întregii creatii. Omul nu apare
pur si simplu într-un vid material sau neant spiritual, ci “vine pe
lume”, într-un cosmos care îl ocroteste si îi vorbeste. Creatia lumii
este primul act al Revelatiei divine, iar creatia omului este o revelatie
a Revelatiei cãci cerurile si pamântul nu îsi vestesc lor maretia
Ziditorului ci fãpturii cu care El le încununeazã si pe care a împodobito cu însusi chipul Sãu. Definitia omului ca “chip al lui Dumnezeu”
nu ni se dezvaluie doar dintr-un verset anume ci si din întreg referatul
creatiei. S-a observat cã omul nu e niciodatã subiect gramatical al
acestui referat si nici mãcar un glas care preãmareste lucrãrile
Creatorului (cum va fi de pildã în Psalmul 103): Dumnezeu singur
vorbeste si înfãptuieste. Existã însã ceva la care omul participã tocmai
în calitatea sa de om si anume contemplatia zidirii. Privirea lui
Dumnezeu (“si a privit Dumnezeu..”) si privirea scriitorului inspirat
al referatului se suprapun. Una care patrunde si uneste în vointa si
sfatul cel mai presus de fiintã originea zidirii cu împlinirea ei; cealaltã
care admirã în tãcere profunzimea tainei propriei sale origini si etapele
alcãtuirii ei. Aici contemplatia e o retrospectivã a lucrãrii divine. Omul
nu îsi cunoaste propria origine decât în “bunatatea” lumii
înconjuratoare si în chipul protopãrintelui prin care îl strãvede pe
Pãrintele cel adevãrat. Dumnezeu apare într-adevãr cu toate atributele
Pãrintelui: dãruieste viata, o aseazã într-un loc propriu, îi rânduieste
un sens. Dar felul în care ni se descoperã Dumnezeu ca Pãrinte este
la fel de important: ca Sacerdot al unei liturghii închinate propriei
Sale bunãtãti fãcãtoare de viatã, în care este unic celebrant si celebrat.
Ritmul zilelor creatiei, ierarhia ei, formulele liturgice propriuzise (“a
zis”, “s-a fãcut” , “a fost searã”, “a fost dimineatã”) sunt usor de
observat. Existã apoi un crescendo al binecuvântarilor: în 1,22
binecuvântarea vietãtilor marine si a celor din vãzduh; în 1,28
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binecuvântarea omului, iar în 2,3 binecuvântarea Sabatului, în fapt
a întregii creatii.
Ultima si cea mai angajantã lucrare, facerea omului (1,26-27),
nu este si ultimul act liturgic; urmeazã binecuvântarea din 1,28, cu
un rol deosebit de important: ea deschide umanitatea spre viitor, spre
destinul ei si în acelasi timp face trecerea spre momentul în care
Dumnezeu se aflã deja asezat în odihna Sabatului. O perspectivã
temporalã si una supratemporalã care nu pot fi despãrtite. Cu facerea
omului, creatia intrã în Sabat si tocmai de aceea trebuie sã vedem în
actul liturgic care le uneste, binecuvântarea din 1,28, revelatia unui
scop supra-natural al existentei umane.
Care este acest scop si în ce fel anume ni-l dezvãluie
binecuvântarea nu este usor de spus. Mult mai usor se poate observa
identitatea primei pãrti a formului binecuvântarii din 1,28 cu cea
adresatã vietãtilor create în ziua a cincea din 1,22. În lumina acestei
identitãti a fost usor de afirmat cã nu puterea procreativã reprezintã
acel atribut care îl face pe om “chip” al Creatorului15. De fapt, 1,26
apropie ”chipul” de “stãpânire”, adicã de a doua parte a binecuvântãrii
din 1,28. În acest sens, distinctia bãrbat-femeie pe care o introduce
1,27 nu ar fi nici ea caracteristicã “chipului”, întrucât aceastã distinctie
nu existã în Dumnezeu, ci ar viza tocmai puterea procreativã pe care
omul o împãrtãseste cu toate vietuitoarele16. Nu e cazul sã ne grãbim
si sã concluzionãm cã aceastã perpectivã devalorizeazã radical
procreatia. Sã vedem mai întâi ce ne spune versetul 1,28.
15
Asa cum încearcã sã demonstreze Ph. A. Bird, Sexual Differentiation and Divine
Image în the Genesis Creation Texts, în K. E. Borresen (ed.), Image of God and Gender
Models în Judaeo-Christian Tradition, Solum Forlag, 1991, p. 11-34.
16
Sfântul Grigorie de Nyssa afirmã cã distinctia bãrbat-femeie apare ca prevedere din
partea lui Dumnezeu a cãderii în pãcat si a aparitiei mortii. Argumentele sunt inexistenta
deosebirii de gen în Dumnezeu si starea eshatologicã isanghelicã (cf. Luca 20,34-36 dar si
Gal. 3,28 pe care Sfântul Grigorie le aplicã si Genezei conform principiului teologic al
“identitatii” dintre arche si telos). Vezi capitolele XVI si XVII din De hominis opificio.
Sensul genurilor este în momentul de fatã în plinã dezbatere printre teologii ortodocsi, cf.
J. Behr, A Note on the “Ontology of Gender”, St. Vladimir’s Theological Quarterly, 3-4,
1998, p. 363-372. O bunã prezentare a problemei la Pãrintii capadocieni la V.E.F. Harrison,
Gender, Generation, and Virginity în Cappadician Theology, Journal of Theological Studies, 1, 1996, p. 38-68.
17
În general am urmat Septuaginta (LXX) si numai unde a fost cazul am fãcut referiri
la textul ebraic (TM).
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Sã începem cu câteva observatii privitoate la structura si lexicul
versetului. În textul ebraic 17 apare urmatoarea serie de 5 verbe:
1)parah (a fi fertil)-2)rabah (a prolifera)-3)male’ (a umple)-4)kabas
(a stãpâni)-5)radah (a supune), pe care LXX le traduce cu seria
auxano (a creste)-plethuno (a înmulti)-pleroo (a umple)-katakurieuo
(a stãpâni)-archeo (a cârmui) . Dupã sintaxa frazei ambelor versiuni,
primele patru verbe apartin primei pãrti a binecuvântarii, iar al cincilea
celei de-a doua pãrti. Însã semantic, kbs/katakurieuo face o unitate
naturala cu rdh/archeo, apartinând astfel celei de-a doua pãrti. De
asemenea, prh are sensul de “a fi roditor” asa încât impreuna cu
rbh, “a înmulti, a prolifera” formeazã un binom aparte al cãrui sens
poate fi exprimat unitar ca “a fi abundent de roditor”. Acest binom
apare, asa cum vom vedea, în anumite momente cheie ale istoriei
biblice si de aceea îi vom acorda o atentie aparte. LXX traduce prh
cu auxano (radacina -ug, lat. -aug), care desi redã si ideea unei
acumulãri numerice, aduce si o conotatie proprie unei cresteri
organice, în cadrul aceleasi unitãti numerice, ceea ce slãbeste unitatea
cu verbul urmãtor, cu atât mai mult cu cât plethuno are aceeasi
radacinã cu cel de-al treilea verb, pleroo.
Este interesant cã în binecuvântarea vietãtiilor din 1,22 apare
seria 1-2-3-2. În ambele versete, verbele 2-3 sunt în corelatie cu un
spatiu propriu înmultirii si umplerii. Desigur, raportul omului cu spatiul
existentei sale nu este epuizat de scopul prolific al binecuvântarii
precum în cazul celorlate vietãti. Asa cum am amintit, mai proprie
omului ca chip al lui Dumnezeu pare partea a doua a binecuvântãrii,
care exprimã stãpânirea prin verbele kbs/katakurieuo si rdh/archeo18.
II. Al doilea referat (Gen. 2,4-2,24): co-liturghisitorii
Nu putem urmari destinul binecuvântarii din Gen. 1,28 dincolo
18

În contextul crizei ecologice, sensul real al acestor verbe este subiectul unei vii
controverse. Pentru noi e suficient sã remarcãm în LXX folosirea lui archeo deja în v. 1617, în legaturã cu rostul luminãtorilor, asa încât stãpânirea încredintatã de Ziditor
purtãtorului chipului Sãu nu poate fi înteleasã decât în contextul liturghiei creatiei despre
care am vorbit.
19
Mântuitorul însusi în raspunsul dat fariseilor trateazã cele douã referate în unitatea lor.
20
Vezi M. de Merode, “Une aide qui lui corresponde”. L’exégèse de Gen. 2,18-24
dans les écrites de l’Ancien Testament, du judaisme et du Nouveu Testament, Revue
Théologique de Louvain, 3, 1977, p. 329-352.
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de momentul creatiei, fãrã sa ne oprim si asupra celui de-al doilea
referat al ei 19. Specific acestui referat este un antropocentrism
pronuntat, desigur nu în raport cu Dumnezeu ci cu restul creatiei.
Mai mult decât în primul referat, omul apare ca destinatarul si
beneficiarul lucrãrii creatoare si proniatoare a lui Dumnezeu. Nu
numai cã este asezat într-un spatiu aparte, propriu vietii si abundentei,
dar devine un personaj activ, în fapt un colaborator al lui Dumnezeu,
împãrtãsindu-se nu de puterea creatoare propriuzisã ci de una
“producãtoare”, si nu doar în ordinea materialã (2,15) ci mai ales în
cea spiritualã (2,19-20).
Un alt element important al acestui referat este atentia acordatã
facerii femeii20. Semnificatia lui nu constã atât în cronologie, care ar
conferi o anumitã întâietate barbatului pentru cã fost creat înaintea
femeii (cf. 1Tim 2, 13). Ceea ce spune referatul este cã în planul
creatiei omul se împlineste numai ca barbat si femeie, astfel încât
dobândeste el însusi un nume si o vocatie fãrã de care orice altã
lucrare a sa asupra lumii mai mult îl însingureazã. Ultima diferentiere
a creatiei21 aratã direct spre vocatia sinteticã a existentei umane22.
Starea lui Adam în momentul respectiv este descrisã ca tardemah/
ekstasis, un extaz, iar pentru actul creãrii femeii nu se foloseste nici
verbul poieo, nici plasso, ci oikodomeo, a zidi o locuintã dar si un
jertfelnic (cf. e.g. Gen. 12,7; 13,8). În acest sens unirea celor doi întrun trup nu reface doar o unitate originarã, care de altfel nici nu se pierde
întrucât barbatul si femeia, tatãl, mama si omul care vine pe lume din ei,
toti sunt din acelasi trup si din acelasi os, au aceeasi natura (în acest
sens verbul auxano e cât se poate de potrivit pentru redarea ideii de
homoousianitate umanã). Unirea celor doi este o sintezã într-o stare
superioarã în care nu se mai regãsesc doar ca arsen kai thule, parte
bãrbãteascã si parte femeiascã, precum în Gen. 1, 27 (cf. si Gen. 5,2
21

Întreaga opera de creatie a lumii este, dupã aducerea din nimic la fiintã a acelui tohuwabohu, o opera de diferentiere. E important de subliniat rolul acestor diferente originare
ale creatiei, între care face parte si diferenta bãrbat-femeie cãci ,desi devin prin cãderea în
pãcat diviziuni si antagonisme, ele nu vor fi pur si simplu anulate la rezidirea din nou a
lumii în Hristos. “Ceruri noi si pãmânt nou” nu inseamnã numai noi ci si ceruri si pãmânt.
22
Este arhicunoscutã dezvoltarea pe care o dã Sfântul Maxim Marturisitorul acestei
teme a vocatiei sintetice a omului, realizatã de fapt numai în Hristos. Vezi Ambigua 41
(106-107 dupã traducerea Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, PSB 80, p. 260-270).
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etc), ci andros kai gune, aici sot si sotie, pater kai meter, tatã si mamã,
printr-o exprimare pe cât de abruptã în context pe atât de relavantã, si a
cãrei trimitere la versetul 1,28 nu trebuie sã ne scape. Numai împreunã,
cele douã referate ale creatiei ne oferã o întelegere autenticã aceea ce a
fost “dintru început”. Anticiparea cãderii în pãcat nu poate ascunde
faptul ca liturghia creatiei initiazã si cuprinde taina procreatiei.
III. Vesmintele de piele
Este important de subliniat faptul cã ambele referate stabilesc o
legaturã intimã între ordinea ierarhicã a creatiei si destinul omului.
El însusi este integrat în aceastã ordine prin geneza sa, dar în acelasi
timp binecuvântarea îi conferã o vocatie aparte, care îl pune într-o
triplã legaturã cu Dumnezeu, cu sine si cu creatia. Libertatea, puterea
si responsabilitatea ce i se încredinteazã (cf. 1, 26, 28; 2,15) îsi aflã
originea, sensul si împlinirea numai prin statutul sãu de co-liturghisitor
pentru care cosmosul este un Eden, iar Edenul o locuintã familialã,
leagãn nu doar al vietii, nu doar al vietii fericite ci al vesnicei vieti
fericite. Interdictia legatã de “pomul binelui si rãului” exprimã sub
formã negativã acelasi continut pozitiv.
Pãcatul si cãderea reprezintã o ignorare, un abuz, o sfidare a
planului lui Dumnezeu exprimat de structura ierarhicã a creatiei,
cu hotarele, cu rânduiala si armonia ei, o trãdare a vocatiei regalsacerdotale a omului. Capitolul 3 din cartea Facerii descrie
elocvent cât de direct afecteazã pãcatul posibilitatea realizãrii
vocatiei acordate în binecuvântarea initialã. De aici înainte
unitatea familialã va fi asuguratã printr-un raport dificil între
autoritate si supunere (3,16c versus 2,24), puterea procreatoare
va cunoaste durerile nasterii (3,16b), stãpânirea asupra
pãmântului va deveni o muncã istovitoare (3,17-19a), toate
elementele binecuvântãrii fiind subminate de moarte. Trebuie sã
remarcãm însã cã binecuvântarea originarã nu este pur si simplu
anulatã de cãderea originarã. Vesmintele de piele al cãror continut
23
Pentru o întelegere corectã a “vesmintelor de piele”, si în general a aspectului
pozitiv, providential al existentei “biologice” a omului în urma pãcatului, vezi P. Nellas,
Omul-Animal îndumnezeit. Pentru o antropologie ortodoxã, stud. introd. si trad. diac. I.I.
Icã jr., Deisis, Sibiu 1994.
24
Cf. Cohen, op. cit., p. 62-63.
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îl descriu versetele 16-19 nu sunt o pedeapsã si un blestem decât
în raport cu fericirea originarã. În acelasi timp ele descoperã noua
modalitate pe care Dumnezeu i-o acordã omului de a pãstra harul
binecuvântarii în conditiile mortalitãtii23. Nu numai cã Dumnezeu
nu îl pãrãseste pe om ci, asa cum vom vedea, va interveni constant tocmai pentru ca vocatia revelatã de Gen. 1,28 sã poata fi
împlinitã si dupã cãdere. Mai mult decât atât, versetul 3,15
cuprinde “Protoevanghelia”, fãgãduinta zdrobirii pãcatului si a
mortii, si aceastã victorie, încredintatã semintei Evei, descoperã
deja valoarea mesianicã a procreatiei.
IV. Procreatia în Istoria Primarã (Gen. I-XI)
O semnificativã ilustrare a acestui adevãr poate fi observatã în
structura dipticã a capitolelor I-XI din Genezã24, fiecare dintre pãrti
continând câte o perioadã a câte zece generatii, prima de la Adam la
Noe, cea de-a doua de la Noe la Terah. Fiecare perioadã la rândul ei
contine trei “scene”, câte o lista genealogicã si câte un epilog ce
deschide spre era istoricã urmatoare. Iatã structura de care e vorba:
De la Adam la Noe (1,1-6,4)
I: Creatia (1,1-2,3)
ÎI: Adam si Eva (2,4-3,24)
III: Cain si Abel (4,1-4,26)
Genealogie (5,1-32)
Epilog: “Fiii lui Dumnezeu” si “fiicele oamenilor” (6,1-4)
De la Noe la Avram (6,5-11,52)
I: Potopul (6,5-9,17)
ÎI: Noe si fiii sãi (9,18-10,32)
III: Turnul Babel (11,1-9)
Genealogie (11,10-26)
Epilog: Aparitia lui Avram (11,26-32)
În aceastã structurã simetricã primul episod descrie stabilirea,
respectiv restabilirea unei ordini a creatiei în cadrul cãreia omului,
elementul ierarhic superior, îi este descoperitã vocatia fertifilatii si
stãpânirii sub forma unei binecuvântari divine. În fiecare formulã a
binecuvântarii, binomul procreatie-stãpânire defineste relatia dintre
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Dumnezeu, om si lume. Al doilea si al treilea episod al fiecãrei pãrti
ne înfãtiseazã trãdarea relatiei originare si a vocatiei, în acelasi timp
cu împlinirea ei într-o anumitã masurã, în ciuda tragediilor cãderii si
potopului, crimei, arogantei si iresponsabilitãtii umane. Cele douã
genealogii din Gen. 4-5 si 10-11 demonstreazã tocmai aceastã masurã
a împlinirii planului initial al lui Dumnezeu.
Îndatã dupã cãdere, marcat de aceasta, în conditiile mortalitãtii,
ale legilor conservãrii fizice si supravietuirii biologice, are loc primul
act procreator. Cu aceastã ocazie, “mama tuturor celor vii” exprimã
prima nãdejde legatã de fãgãduinta “Protoevangheliei”: “Am dobândit
om de la Dumnezeu.” Numai cã speranta mântuirii nu se împlineste
pur si simplu prin procreatie. Venit pe lume prin voia lui Dumnezeu
si unirea pãrintilor, primul om procreat împãrtãseste aceeasi
binecuvântare cu pãrintii sãi: fecunditatea (4,17) si stãpânirea asupra
pãmântului (4,11-12) într-o vocatie sacerdotalã corespunzatoare
noilor conditii ale existentei (cf. 4,3). O anumitã libertate (cf. 4,7d)
si responsabilitate (cf. 4,9b) circumscriu în continuare orizontul moral
al relatiei cu Dumnezeu, cu sine si cu lumea. Numai cã de datã
aceasta, spre deosebire de protopãrinti, pãcatul are deja un vad (4,7b),
revolta un precedent (4,9b), moartea o biruintã (vezi legatura între
3,19 si 4,11), iar între vocatia mesianicã si cea anti-mesianicã, primul
nãscut, Cain o va urma pe cea de-a doua25.
O nouã cãdere si o nouã slãbire, mai accentuatã a puterii omului
de a realiza proiectul divin originar (4,10-12). O slãbire, nu o anulare,
asa cum aratã chiar genealogia lui Cain (v.17-18), în care remarcãm
lipsa referintei la rolul lui Dumnezeu în procreatie, consecventã cu
ideea “absentei fetei lui Dumnezeu” (v.17). În locul lui Abel,
Dumnezeu îi dãruieste Evei pe Set, “altã sãmântã” (4,25)26, a cãrui
25
Cf. 1 Ioan 3,12. Desi Cain nu apare explicit ca tip al lui Iuda sau al ucigasilor lui
Hristos, Abel a fost considerat tip al Mântuitorului, cf. Matei 23,35; Luca 11,51Evrei
11,4; 12,24.
26
E si o aluzie la “Protoevanghelie”, la trãdarea de cãtre Cain a vocatiei mesianice, a
faptului cã trebuia si el sã zdrobeascã sarpele, cf. 4,7?
27
Pentru tipologia Noe-Hristos, care tine de raportul telos-arche, vezi J. Daniélou,
Sacramentum Futuri. Études sur les origines de la typologie biblique, Beauchesne 1950,
cap. “Noé et le Déluge”.
28
Se poate observa o legaturã între Gen. 6,2 si Gen. 3,6.
29
Potopul ca tip al botezului este discutat de asemenea la Danielou, op. cit. supra.
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genealogie (c.5) purtãtoare a “paradigmei si chipului uman” (5,3)
va coborâ pânã la Noe, dãruit lui Lameh spre “odihnã si eliberare de
lucrul, osteneala si însusi pãmântul blestemat de Domnul.” (5,28)27
Generatia pe care ne-o descrie epilogul primei pãrti a dipticului
(6,1-7, 11-13) ne aratã o umanitate care creste, se înmulteste, umple
pãmântul si îl stãpâneste, asadar o împlinire a binecuvântarii din
Gen. 1,28. Dar o împlinire ce se aratã înaintea lui Dumnezeu mai
degrabã ca un blestem, o crestere, înmultire si împãmântenire a rãului
si nedreptãtii (cf. 6,5,11). Darul procreatiei apare pervertit în însãsi
substanta sa (6,2,4) 28 si Dumnezeu intervine pentru a pune capãt
acestei pervertiri a procreatiei si întinãri a creatiei si pentru a ridica o
nouã creatie pe temeliile celei vechi si o nouã umanitate dintr-o
rãmãsitã a celei vechi29.
Paralela între referatul creatiei si referatul potopului este marcatã
de numeroase aspecte: separarea apelor de uscat, dintr-o apã lipsitã
de viatã (1,2) sau care a stins toatã viata (7,20-24), initierea unei
epoci noi în istoria omenirii, atentia fatã de problematica providentei,
a dreptãtii si pãcatului. Ea devine evidentã când constatãm repetarea
binecuvântarii edenice în favoarea rãmãsitei coborâte din arcã (9,1).
Formula din LXX contine primele patru verbe, pe când TM numai
primele trei. De asemenea, asa cum binecuvântarea din 1,28 era
precedatã de cea din 1,22, tot asa binecuvântarea din 9,1 este
precedatã de cea din 8,17 care evocã tocmai 1,22. Încã o datã, la
începutul unei noi epoci, Dumnezeu binecuvinteazã vietãtiile si
umanitatea cu darul procreatiei si proliferãrii.
Repetarea binecuvântãrii în versetul 9,7, dupã ce în 9,6 se
reafirmã atributul omului de a fi dupã chipul lui Dumnezeu, are o
semnificatie aparte. Întreitul raport dintre Dumnezeu, om si restul
fãpturii nu mai este totusi reasezat în situatia sa initialã. Nu doar
raportul omului cu celelalte vietuitoare s-a modificat, ci si raporturile
interpersonale, care vor fi mereu sub amenintarea fratricidului, încât
noua ordine moralã va trebui sã afirme explicit suveranitatea unicã
si exclusivã a lui Dumnezeu asupra vietii (9,5). De asemenea,
30
Sperma desemneazã amândouã realitãtile, sãmânta si semintia. În fata lui Dumnezeu,
sub specie aeternitatis, umanitatea este un întreg. Orice atantat împotriva semintei care
prin procreatie genereazã semintia submineazã mai mult decât o continuitate genealogicã
ce biruieste cumva moartea, si anume chiar voia lui Dumnezeu.
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binecuvântarea se adreseazã acum numai lui Noe si urmasilor sãi
masculini (9,1,8); aceasta nu exclude rolul femeii în procreatie, ci
reafirmã ca temei al institutiei familiale autoritatea paternã (cf. 3,16).
Într-un cuvânt, noua erã nu este decât un tip al adevãratei rezidiri
eshatologice. Între timp, armonia creatiei si ordinea moralã cuprinse
în binecuvântare, vor fi asumate în primul legãmânt (berith, diatheke)
explicit încheiat de Dumnezeu în favoarea fãpturii Sale, cu tot sufletul
viu si cu tot trupul (9,15). Acest legãmânt vesnic ne spune ceva nu
numai despre vesnicia lui Dumnezeu ci si despre supravietuirea
beneficiarului, trecerea sa dincolo de moarte printr-o generatie
vesnicã (genea aionios: 9,12). Ca si fãgãduinta “Protoevangheliei”,
legãmântul noahitic identificã pãrintele cu urmasii, sãmânta cu
semintia 30.
Binecuvântarea reînnoitã este împlinitã de genealogia fiilor lui
Noe (c.10), care se înmultesc si se rãspândesc pe pãmânt dând nastere
spitelor de neam (phulai), asezându-se în hortarele lor ca în niste
insule (nesoi), dupã înrudirile lor (geneseis), dupã natiile lor (ethneis),
dupã limbile lor (glossai). Însã împlinirea aceasta nu s-a fãcut fãrã
noi împotriviri si noi interventii divine. Dacã episodul transgresiunii
lui Ham si a blestemului adresat de Noe urmasului acestuia Canaan
(semnificativ pentru solidaritartea generatiilor tocmai prin actul
procreatiei) ne rãmâne obscur, episodul Turnului Babel poate fi
interpretat cu suficient temei ca o împotrivire a umanitãtii tocmai
fatã de planul pe care Providenta îl dezvoltã prin procreatia
binecuvâtatã în Gen. 1,28. Opozitia fatã de binecuvântarea divinã
pe care o reprezenta aroganta unei umanitãti unite într-un proiect
utopic, megaloman, aliturgic si ateu31, este exprimatã de repetarea
verbului nftz/diasparenai-a împrãstia atât în 11,8,9 cât si în 11,4 si
10,32 si a cãrui conotatie negativã contrasteazã cu sensul pozitiv al
31
E vorba de a “face un nume” (poieo), nu de a “pune” (Gen. 2,20) ori de a “chema”
un nume (Gen. 4,26). Remarcabil e cã TM opune explicit proiectul babelian planului divin
de raspândire prin procreatie: “sã ne facem un nume ca sa nu ne împrãstiem pe fata
pãmântului” (11,4).
32
Pentru semnificatia acestor genealogii, vezi M. P. Johnson, The Purpose of the
Biblical Genealogies, 2nd ed., Cambridge University Press, 1988 si B. Childs, op. cit.
supra, nota 3, p. 145-146 si 152-153.
33
Interesante aprecieri asupra semnificatiei “bioetice” a genealogiilor la C. Schwab,
De la Bible à la Bioéthique, Études Théologiques et Religieuses, 2, 1992, p. 193-204, aici
p. 200-201.
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verbelor rbh/plethuno si ml’/pleroo. Necesitatea interventiei constante
a lui Dumnezeu pentru a asigura împlinirea voii Sale (Gen. 3,16-19;
4,10-12; 11,7-9), aratã pierderea tot mai accentuatã a capacitãtii de a
procrea, de a umple si stãpâni pãmântul conform acestei vointe.
Desigur, cele douã genealogii care încheie cele douã pãrti simetrice
ale istoriei primordiale dovedesc cã aceastã capacitate de a asigura
continuitatea umanitãtii prin procreatie n-a dispãrut. De fapt, semnificatia
lor este una mai profundã. Ele fac parte dintr-o serie de nu mai putin de
zece astfel de liste din cartea Genezei32. Or, denumirea lor chiar începând
cu prima dintre ele (2,4: sefer toledoth, biblos geneseos) este tocmai
denumirea Cãrtii. Trebuie remarcat cã genesis-facere, dar si nastere (cf.
10,1) are ca antonim pe phthora-distrugere, stricãciune, ruinã, asa încât
aparitia lui repetatã nu justificã doar numele unei unitãti literare ci în
primul rând a unitãtii într-o continuitate a neamului omenesc ce depãseste
fragmentarea mortii. S-a observat de asemenea cã genealogiile
marcheazã trecerea timpului nu printr-o simplã cronologie, prin indicarea
unor date sau vârste formale, ci prin mentionarea vârstelor la nasterea
primului descendent, fapt ce sublinieazã raportul dintre pãrinte si cel
care va fi urmãtorul purtator al binecuvântãrii. Indicarea repetatã a actului
nasterii (“atunci i s-a nãscut...si i s-au nãscut fii si fiice”) poate fi privitã
ea însãsi ca o formulã liturgicã, ca o litanie, semn al stabilitãtii si vitalitãtii
creatiei prin binecuvântarea procreatiei. Pe un alt plan, tot aceste liste
genealogice descoperã faptul cã orice fiintã umanã este si are nevoie sã
fie nascutã din cineva, cã omul se naste numai din om, asa cum lãsau
deja sã se întrevadã primele cuvinte rostite cândva (Gen. 2,7)33.
Un alt aspect de semnalat este cã schemele genealogice tin de
câte o figurã centralã (patriarhul ai cãrui descendenti sunt enumerati)
si cã într-un fel toate converg spre figura centralã a lui Avraam,
indicând astfel ideea unei miscãri în istorie cãtre un scop divin. În
acest sens, se poate observa si cum rezultatul cãderilor succesive
restrânge oarecum destinatia binecuvântãrii edenice la o rãmãsitã,
mai intâi asupra lui Noe si a semintiei sale, apoi asupra lui Avraam si
a urmasilor sãi. Înaintea unei noi interventii, a unei alte reînnoiri a
binecuvântãrii, de data aceasta sub forma unei fãgãduinte întãrite cu
jurãmânt, binecuvântarea procreatiei pare sã fi atins esecul total: “Iar
Sara era stearpã si nu nãstea copii.” (11,30) Este prima mentionare a
acestei suferinte înfricosãtoare.
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Pr. prep. univ. drd. Cãlin Dragos

Dialogul – metodã de filosofare în
filosofia greacã
Între Parnas si Tabor în Grecia Anticã
Conditiile în care crestinismul trebuia sã se dezvolte încã din
secolul I, au impus de la început o anumitã luare de pozitie fatã de
lumea pãgânã greco-romanã si cea iudaicã, baricadã unde revelatia
dumnezeiascã descoperitã prin, în si de Iisus Hristos trebuia afirmatã,
propovãduitã, apãratã în fata atacurilor concertate ale pãgânismului
si iudaismului. “Departe de a se izola într-un ghetou spiritual, asa
cum fãcuserã evreii, crestinii primelor secole, Sfintii Pãrinti, se
deschid din plin cãtre traditia clasicã, cãtre cultura anticã pe care o
recupereazã si o asumã “1
A examina patristica în raport cu studiul antichitãtii clasice
înseamnã, pare-se, a o cerceta sub un aspect mult mai exterior decât
acela propriu-zis religios: Sfintii Pãrinti sunt mai întâi magistri ai
traditiei eclesiastice ; nu înseamnã oare sã-i profanãm atunci când îi
considerãm scriitori greci sau latini, la fel ca pe contemporanii lor
pãgâni?2 Trebuie sã eliminãm aceastã tendintã de segregare culturalã,
îngustime de spirit, deoarece în studiul vietii si operelor lor gãsim un
crestinism încarnat de oameni concreti, cu o anumitã formatie
intelectualã, produs al epocii în care au trãit. Ei au primit o educatie
clasicã, “au învãtat sã simtã, sã gândeascã, sã scrie la scoala anticilor.
Cei mai mari dintre ei, Capadocienii, au fost si cei mai culti oameni
ai vremii lor”.3
Cine-si mai poate imagina cã poate pãtrunde în frumusetea
gândirii lui Clement Alexandrinul fãrã sã stie nimic despre cultura
1
Henri Irenee Marrou, Patristique et Humanisme Melanges trad. Ed.Meridiane,
Buc 1996, pag.15
2
Idem, op.cit., pag.14
3
Ibidem, pag 15
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greacã din preajma anului 200 si mai ales despre Egiptul unde crestea
Plotin? Sau cum poti pãtrunde în frumusetea moralei ascetice a
Pãrintilor desertului, în morala socialã a Sfântului Ambrozie sau a
Sfântului Ioan Gurã de Aur fãrã sã ai mãcar o imagine asupra moralei
stoice? Cum sã vezi mãretia gândirii lui Pseudo-Dionisie Areopagitul
dacã n-ai gustat putin din platonism si teoria ideilor lui Platon? Cum
sã întelegi pe deplin oratoria Apologetilor dacã pe cea anticã o ignori?
ªi nestiind nimic despre Dialogurile lui Platon, cum sã rãmâi stupefiat
si marcat profund de implicatiile teologice si pedagogice ale
dialogurilor patristice? Le poti lua ca model dacã nu le-ai înteles pe
deplin sensul si rostul lor în contextul cultural în care au apãrut?
Istoria vechii Literaturi crestine consemneazã încã din prima
perioadã patristicã lucrãri apologetice dogmatice, aghiografice,
polemice ale Sfintilor Pãrinti si scriitori Bisericesti scrise sub formã
de dialog.Astfel putem identifica:
- Ariston de Pella, “Disputa dintre Iason si Papiscus despre
Hristos”
- Sf.Iustin Martirul si Filosoful, “Dialogul cu iudeul Trifon”
- Minucius Felix, “Octavius”
- Origen, “Convorbiri cu Heraclide despre Tatãl,Fiul si Sfântul
Duh”
- Sf.Grigorie de Nyssa, “Dialog cu sora sa Macrina despre suflet
si înviere”
- Sf.Chiril al Alexandriei, “Despre închinarea în Duh si Adevãr”,
“Despre Sfânta Treime”
- Paladiu de Helespont, “Dialog istoric despre viata si activitatea
Fericitului Ioan”
- Sf.Ioan Casian, “Convorbiri cu Pãrintii”
- Sf.Grigorie Dialogul, “Dialog despre viata si minunile Pãrintilor
italieni”
- Sf.Maxim Mãrturisitorul, “Dialogul cu Pyrrhus”
- Sf.Ioan Damaschin, “Dialogul între un saracin si un crestin”
- Fericitul Augustin
, “Confesiunile”
- Sf.Simeon Noul Teolog, “Imnele iubirii”
Inspirându-se si având ca modele dialogurile platoniciene, în
literatura patristicã aceastã specie literarã pune poate cel mai bine în
evidentã raportul dintre frumosul formelor practicat de pãgânismul
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clasic si frumosul interior, acea desãvârsire idealã pânã la transfigurare
si sfintenie, propusã de crestinism. “Între Parnasul elenic de unde
muzele odinioarã au fãcut sã se rãspândeascã pânã departe
neîntrecutele melodii ale celor mai alese spirite ale antichitãtii si
Taborul crestin de unde Fiul lui Dumnezeu si al Mariei din Nazaret a
rãspândit lumina cereascã a transfigurãrii pentru îndumnezeirea
omului si a universului … are loc contactul literar al gratiei elene cu
harul crestin în momentul în care prin Sfântul Pavel si Evanghelisti
propaganda credintei crestine se adreseazã lumii elene. Adicã foarte
devreme: în secolul întâi. 4
Secolul grec al IV-lea î.Hr
Într-un demers filosofic în care urmãrim sã descoperim
principalele influente asupra gândirii, si sistemului axiologic al
unui filosof care de fapt îi orienteazã metoda de cãutare a
adevãrului, în cazul nostru Platon, se impune cu necesitate
excursul istoric , defalcarea principalelor evenimente care au
marcat atât istoria cugetãrii filosofice de pânã la el cât si istoria
social-politicã a poporului din rândurile cãrora face parte.
Istoria ideilor este de fapt istoria educatiei în antichitate. Cum se
ajunge la fixarea unui ideal educational? Este nevoie ca o civilizatie
sã-si atingã propria ei formã religioasã, socialã, politicã pentru a crea
mai apoi, un sistem coerent si determinat în care sã se producã
paideia5. În antichitatea greceascã de care ne ocupãm , aceastã
evolutie complexã reflectã, la o analizã atentã, trecerea progresivã
de la o societate nobiliarã de rãzboinici la una în care scribul devine
un important pilon în educatie. Este o lentã tranzitie care îsi gãseste
fermentul în jurul unei opere filosofico-literare, dar care paradoxal
urmãrind venerarea eroilor deschide calea spre un alt tip de ideal –
Iliada lui Homer. Educatia va fi înteleasã ca fiind tehnica colectivã
prin care o societate îsi initiazã tânãra generatie în valorile si
procedeele ce caracterizeazã viata civilizatiei sale.6
În termenul de “preclasic” putem situa într-un sens strict
4
Ioan G. Coman, Probleme de filosofie si literaturã patristicã, Ed.InstBibl. Buc. 1995
pag.9
5
Henri I.Marrou, Istoria educatiei în antichitate, Ed.Meridiane, Buc 1997, volI, pag.14
6
Jean Claude Poursat, Grecia Preclasicã , Ed.Teora, Buc.1998, vol I, pag.14
7
Idem, op.cit., pag.7
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cronologic întreaga istorie a Greciei aproximativ XV secole,de la
primele dovezi pânã spre 480 î.Hr., an în care persii devasteazã
Acropola Atenei iar flota greceascã nimiceste flota dusmanã la
Salamina. 7 Acesta este considerat de cãtre majoritatea istoricilor
începutul istoriei Greciei clasice, când organizarea socialã si
cugetarea filosoficã vor marca pentru câteva secole apogeul culturii
antice.
Secolul al IV- lea grec este pregãtit de o perioadã disparatã în
care de la fermierii din neolitic la palatele cretane si miceene, la
cetãtile stat ale unei Grecii numitã arhaicã , deosebim un ansamblu
de etape variate, distincte, pe care trebuie mai întâi sã le întelegem
propria originalitate ca apoi sã putem pãtrunde în rãdãcinile Greciei
clasice 8.
Gândirea filosoficã în Grecia pre-clasicã
Este cunoscut faptul cã aparitia limbajului si astfel simbolizarea
conceptualã, (limbajul nefiind altceva decât un sistem de semne
codificat) a marcat în mod vãdit o etapã principalã în progresul gândirii
omenesti. Realitatea înconjurãtoare putea acum sã fie asociatã unor
simboluri spuse sau scrise, si astfel putea fi comunicatã. Se inaugura
astfel aparitia a douã coordonate esentiale ; valoarea pragmaticã a
comunicãrii si cea semanticã, fiecare din acestea presupunând complexe
procese de abstractizare, care implicit au generat o dezvoltare a gândirii,
un progres intelectual9.
“Un capitol obligatoriu din istoria Greciei este si problema
venirii grecilor: au venit grecii cãtre sfârsitul mileniului al III-lea,
prin sec. al XVI-lea sau la altã datã? Problema este în primul rând
si de esentã lingvisticã: începând de când s-a vorbit în Grecia o
formã de greacã sau proto-greacã indo-europeanã?”10. Descoperirile
arheologice de la Cnossos aratã cã administratia micenianã folosea
greaca.
Pe la anul 2000 apare mai întâi în Creta si pe urmã în Grecia
continentalã un sistem economic si politic nou numit palatial care
8

Ibidem, pag.7
J.J.Guilenburg, ªtiinta comunicãrii, Ed.Humanitas, Buc. 1998, pag. 25
10
Jean Claude Poursat, op.cit., pag.26
11
Henri I. Marrou, Istoria, pag.20
9
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va dura aproape 800 de ani. Este epoca regelui Minos, epoca
cetãtii Micene a lui Agamemnon. Era o organizare superioarã
care presupunea un aparat administrativ capabil sã exercite cu
dexteritate cerintele unei organizãri centralizate. Din punct de
vedere social presupunem cã apare o nouã pãturã, cea a scribilor,
care este un prototip al functionarului public. Existenta lor atestã
existenta unei educatii si chiar a unor scoli de formare a acestora11.
Presupunem cã acesti scribi au avut raporturi foarte strânse cu
religia politeistã. Creatiile spirituale demiurgice, panteonul
zeitãtilor, au circulat oral fiind întretinute de cultul public.
Primele frãmântãri filosofice se concentreazã asupra conceptului
de substantã, asupra a ceea ce stã la baza a tot ce ne înconjoarã, a
Universului, asupra acelui arche. Cunoasterea este acum ontologie,
problema fundamentalã rãmâne elucidarea existentei a ceea ce ne
înconjoarã. Homer va con-semna serii întregi de evenimente menite
sã aducã o luminã în plus asupra Demiurgului,si al zeitãtilor12
Evolutia culturalã în secolul al V-lea î.Hr. Filosofia sofistilor
În ce priveste arta si literatura, sec. al V –lea î.Hr este secolul
Atenei. Este totodatã epoca clasicã prin excelentã. “ Dacã Pindar
nu a inventat lirica coralã, care exista de multã vreme, schimbarea
pe care o aduce Herodot în comparatie cu Hecataios si cu alti
predecesori, l-au determinat pe Cicero sã-l considere drept pãrintele
istoriei. Tucidide va fi continuatorul sãu.Thespis, … trece drept
inventatorul tragediei unde ar fi introdus prologul iar Eschil a înnoit
genul si i-a eclipsat pe toti predecesorii sãi”13
Oricare ar fi fost succesul lui Pindar, al lui Herodot sau al lui Tucidide,
ei nu au putut exercita o influentã atât de mare ca teatrul care apare
deopotrivã ca ceremonie religioasã, un moment esential al vietii
cetãtenesti. Pentru noi este important sã remarcãm cã aparitia unui
personaj de geniu ca si Eschil a avut în evolutia tragediei antice un rol
fundamental. Aristotel mãrturiseste cã Eschil ar fi introdus pentru prima
datã “al doilea actor”14, ceea ce va duce la aparitia dialogului între
12
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personaje , pe lângã dialogurile dintre cor si personaj15. Un amãnunt
important este acela legat de faptul cã actorul purta întotdeauna o mascã,
semn al aparentei dar si al dedublãrii, el putând astfel interpreta mai
multe roluri.
Sofocle apare ca si continuator al lui Eschil a cãrui tehnicã
dramaticã o perfectioneazã exploatând posibilitãtile pe care le oferea
corul si introducând un al treilea acor. Dialogul devine dezbatere.
Ideile filosofice intrã în dezbatere. Proba de foc este publicul care
aprobã sau nu ceea ce se propune. Eschil introdusese în tragedie
libertatea prin vinovãtie, care-l fãcea pe om rãspunzãtor de
nenorocirile sale. La Sofocle, libertatea este consideratã ca un dat,
dar nu este decât o falsã libertate: în mãsura în care zeii renuntã sã
ne mai lumineze, noi nu putem proceda în cunostintã de cauzã;
numai eroismul face posibilã o adevãratã libertate.16
Euripide se dovedeste a fi foarte bine pus la punct cu
“rationamentul si observatia atentã”. El aduce în teatru disputele
intelectuale, în acest sens în una din piesele sale va sustine contrariul
formulei socratice “nimeni nu este dinadins rãu” prezentând
numeroase probleme din mai multe puncte de vedere pro si contra
în maniera antilogiilor sofistilor.17 Aristotel îl va caracteriza drept ”
cel mai tragic dintre poeti”18.
“În ciuda diversitãtii si a contradictiilor teatrului sãu, putem
deduce o conceptie asupra lumii: în vreme ce viziunea lui Eschil
ducea spre un univers drept si rational, în care pedeapsa îsi avea
originea într-un pãcat si în vreme ce lumea lui Sofocle nu era decât
aparent absurdã, cãci presupunea o ordine divinã cu neputintã de
cunoscut, Euripide se multumeste cu nesiguranta acelei tyche la fel
de schimbãtoare ca vremea… el pleacã de la ideea cã totul este în
permanentã schimbare. De aici pesimismul sãu moderat.”19
Singurul dintre marii poeti comici ai secolului V este Aristofan.
De o fantezie dezlãntuitã, comediile sale sunt reprezentative pentru
cultura greacã deoarece cuprind întotdeauna o scenã de agon ce
16
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îngãduie expunerea a douã teze fatã în fatã. Termenul “agon” este
esential pentru întelegerea civilizatiei grecesti, socotitã agonisticã,
el desemnând o întrecere în care se înfruntã douã pãrti, fie cã este
vorba de o luptã, de un proces, de un concurs sau o dezbatere.20
Revirimentul pe tãrâm artistic este secondat la nivel filosofic de
un proces invers, deconstructiv care urmãreste nu amplificarea
valorilor traditionale ci distrugerea lor, netezindu-se astfel calea
reconstructiilor platoniciene si aristotelice. Aceastã demolare este
începutã de sofisti.
Dupã distrugerea Miletului de cãtre persani, Atena a devenit
centrul comertului si culturii. Un reviriment social cum a fost
introducerea democratiei, dãdea posibilitatea si celor care nu erau
de sorginte aristocraticã sã obtinã influentã si succes politic dacã
aveau darul de a convinge. Reusita se baza pe o culturã aleasã si pe
darul vorbirii21. “Descoperirea entuziastã a retoricii acestor învãtãtori
itineranti care erau sofistii, avea sã aibã consecinte destul de
îngrijorãtoare, cãci ea a dus la pervertirea idealului socio-politic.
Era important sã-ti faci cunoscutã propria valoare ajungând în
fruntea cetãtii, dar sofistii ofereau succesul nu prin practicarea
virtutii ci prin mãiestria procedeelor persuasiunii.”22
La început filosofii au încercat sã defineascã principiul care stã
la baza lumii, a universului. Pentru Thales din Milet aceastã substantã
era apa, pentru Anaximene era aerul, pentru Anaximadru o substantã
calitativ nedeterminatã, nemuritoare si nelimitatã. Democrit vedea
cã existentul este atomul, cele mai mici particule primordiale,
indivizibile. El acrediteazã si ideea cã alãturi de existent este si
nonexistentul, ca un spatiu vid în care existentul nu este. Parmenide
opune perceptiei înselãtoare cunoasterea conceptualã ceea ce existã
cu adevãrat este identic cu ceea ce este gândit.23
Problema pe care grecii si-au pus-o în cea mai înfloritoare epocã
a lor se poate reduce la întrebarea: limbajul nostru exprimã realitatea
esentialã a lucrurilor? “Pentru filosofii presocratici limbajul era o
emanatie a lumii, prin urmare trebuia sã reprezinte obiectele
22
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exterioare asa cum sunt. Aceastã comceptie nu era lipsitã de riscuri.
Mai ales ea a condus filosofia greacã la sofisticã, în consecintã la
demitizarea si distrugerea limbajului, de unde s-a nãscut logica”24
Potrivit lui Sextus Empiricus, si Heraclit considera cã pentru a
cunoaste adevãrul omul dispune de douã instrumente: senzatia si
limbajul. Totusi senzatia i se pãrea lui ca si predecesorilor sãi,
nedemnã de încredere. Criteriua adevãrului rãmânea cuvântul
perceput ca o fiintã exterioarã nouã numitã logos comun si divin.
Sofistul Protagoras va afirma cã omul este mãsura tuturor lucrurilor,
mãsurã a fiintei, pentru cele care sunt si mãsurã a nefiintei pentru
cele care nu sunt. Omul devenea criteriul tuturor realitãtilor. Fiinta
era atribuitã acelei realitãti care apare fiecãruia, relativizându-se astfel
cunoasterea 25 .
Fiecare opinie umanã este adevãratã pentru cel care percepe si
opineazã deoarece fiecare din aceste acte de cunoastere îsi are
fundamentul în materie. “Nu noi numim lucrurile, ele îndele se
numesc si se numesc diferit dupã indivizii prin care se refractã”26.
Într-o atfel de conceptie unde totul e adevãrat e cu neputintã definirea
unui adevãr.
Tendinta generalã a sofistilor era însã întoarcerea de la cãutarea
acelui motor prim, esentã ce sãlãsluieste în tot, cãtre om. Ei cãutau
sã stimuleze discutiile si luminarea, cãutau adevãrul nu în concepte
ci în argumentãri savante. Adevãrul ascuns în limbaj era propovãduit
si ridicat la rang de artã. Realul era cu totul altceva. Considerându-le
ca dusmani ai progresului, religia si traditia erau aspru criticate. O
religie ai cãrei zei se luptã între ei si actioneazã arbitrar asa cum îi
descrisese Homer, trebuia dispretuitã si înlocuitã cu cãutarea
adevãrului. Prin întrebãrile lor critice sofistii sunt precursorii care au
pregãtit nasterea filosofiei27.
În concluzie putem afirma cã marea realizare a sec. al V-lea este
aceea cã acum nu se perfectioneazã ceea ce deja exista în germene
din sec. VI ci se pregãteste totodatã revirimentul filosofic din sec al
IV-lea.
26
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Socrate si dimensiunile interogatiei
Aparitia lui Socrate în acest context are o importantã deosebitã. El
pãtrunde pânã la un nivel înalt al gândirii abstracte formulând întrebarea
“ce este?” .Diogenes Laertios în “Despre vietile si doctrinele filosofilor“
afirmã cã Socrate, fiul sculptorului Sophroniscos si al moasei Phainareta,
a fost elevul lui Anaxagora28. Idomeneus din Lampsacos zice cã era
mester neântrecut la vorbã discutând chestiuni de moralã în prãvãlii si
în piatã, convins cã studiul naturii nu este de folos. Era înzestrat de zei
cu un ascutit spirit de observatie si argumentarea sa vehementã îi atrãgea
deseori ura inerlocutorului. Scopul sãu era acela de a ajunge la adevãr
si nu de a schimba pãrerile celuilalt. Dacã nu l-ar fi condamnat la moarte
atenienii, Socrate ar fi fost trecut în rândul sofistilor. “El nu s-a opus
cãutãrii adevãrului, dar spre deosebire de sofisti care au renuntat la
cunoasterea fiintei si a adevãrului în favoarea doxei (aparentã si pãrere),
Socrate desi acceptã acest subiectivism se lanseazã într-o criticã a
pãrerii pentru a restabili absolutul…Pornind de la exemplele date de
interlocutor, prin inductie sau analogie el încearcã sã gãseascã definitia
curajului, a cumpãtãrii, a prieteniei, a stiintei, a dreptãtii, a binelui, a
frumosului, a virtutii. “29
Acestea ne aratã cã Socrate deplaseazã în mod categoric
preocuparea filosofiei spre domeniul uman, spre puterea omului de
a cunoaste realitatea. Metoda sa era una negativã, dar în definitiv
sursa filosofiei sale are la bazã o reflectie asupra limbajului. “El nu
lasã cercetarea sa sã se piardã printre senzatii, ci a îndreptat-o cãtre
lucrurile inteligibile, care cel mai bine se lasã prinse prin limbaj si
care ar putea fi numite pe drept cuvânt, idei “30
Metoda de lucru e întrebarea referitoare la cognoscibilitatea
existentei, menitã sã sistematizeze realitatea empiricã. Aceastã
întrebare referitoare la existentã devine întrebarea fundamentalã a
filosofiei.
“În timp ce lumea simturilor este dominatã de schimbare, dezordine,
haos si nesigurantã, lumea ideilor este imuabilã, caracterizatã de ordine
claritate si unitate. La cunoasterea adevãratã nu se ajunge cu simturile
30
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ci cu sufletul; numai el vede ideile”31. În aceastã constructie, Socrate se
multumeste sã arate cã nici una din definitiile asupra realitãtii nu rezistã
analizei.
Limbajul si cunoasterea filosoficã
Socrate n-a întemeiat nici o scoalã. Asa ceva nu a fost printre
telurile vietii sale. Ceea ce stim despre el, despre esenta filosofãrii
lui, stim de la Platon. El ni-l zugrãveste în multe din dialogurile sale
ca fiind cuprins de un foc divin în vecinãtatea cuvintelor. Venind
dintr-o societate agonicã unde discutia, dezbaterea publicã , era
ridicatã la rang de traditie, aceastã pasiune pentru limbaj va face ca
filosofia însãsi sã fie asociatã cu întelegerea cuvintelor (logoi).
“Nimãnui nu i se poate întâmpla un rãu mai mare decât sã ajungã
sã urascã cuvintele”32, rãsunã poate cel mai grãitor pasaj din dialogul
Phaidon.
Socrate nu cãutase decât rezolvarea chestiunilor morale, universalul
nefiind pentru el scop al filosofiei. El îsi dorea descoperirea cauzelor.
Pentru prima datã folosea gândirea logicã asupra definitiilor si principala
sursã a filosofiei sale era limbajul. El pare închis în oribila discontiuitate
a cuvintelor: “sã întelegem oare cã, pentru el, cel putin într-un anume
moment al reflectiei sale ideile au fost numele lucrurilor, substantivele
substantelor?… N-ar fi de mirare cunoscând deja virtutile limbajului.
Dar fãrã îndoialã, asta ar însemna sã-l reducem pe Socrate, într-un
mod prea îngust, la discipolii sãi din Megara, pentru care orice atribuire
era imposibilã”33. Aristofan în “Norii” îsi bate joc de el spunând cã în
tineretea lui fusese: “un individ prost, lipsit de culturã ca si de demnitate
si de scrupule, în chip vãdit insultãtor si violent “34. Se va apropia de
limbajul pe care în tinerete îl neglijase, va duce o luptã acerbã împotriva
minciunii, cu riscul de a fi uneori neglijent în exprimare si în conduitã.
Marele lui tel este adevãrul.
“Nimãnui nu i se poate întâmpla o nenorocire mai mare decât
sã nu se încreadã în propriile-i cuvinte pânã într-atât încât sã nu
consimtã niciodatã sã le fixeze în scris”35. De vreme ce n-a tãcut,
33
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Socrate a înteles cã esenta vorbirii este tocmai fãptuirea prin cuvânt,
adãugând exemplului cuvântul. De aici nevoia de logicã care este la
urma urmei, justificarea din perspectivã metafizicã a existentei si
eficacitãtii limbajului. Credinta lui Socrate era credinta în adevãr.
Pentru el, nu existã adevãr dacã limbajul nu-l contine, ca sã ni-l
poatã transmite.
Arta conversatiei
Pentru Socrate limbajul nu era ceva static. Forma lui supremã o
dãdea conversatia, dorinta de a cerceta cu celãlalt cauzele adevãrului.
Singurul lucru de la care pornea era acela cã stie cã nu stie nimic.
Darul cel mai de pret pentru el era omul capabil sã poarte un dialog.
Diogene Laertios relateazã cã un anume Aischines i-ar fi spus: “sunt
un om sãrac, n-am nimic de dat, dar mã dau pe mine însumi. Socrate
îi rãspunse: cum asta, nu vezi cã-mi faci cel mai mare dar din
toate?“ 36.
Arta conversatiei va duce la dialecticã.Cercetarea cuvintelor, logica
exprimãrii precum si veridicitatea celor afirmate, fac parte din analiza
logicã a realului exprimat prin cuvinte. De aici însã intervine o situatie
specialã: rostul logicii în conversatie nu este acela de a se desãvârsi pe
sine ci în mod firesc, trebuie sã ducã spre metafizicã. Într-o confruntare
publicã de idei, asa cum agrea discutiile Socrate, calitatea fundamentalã
a cercetãrii filosofice este reliefatã de punerea în imagine a personalitãtii
celor angajati în discutie. Existã propozitii adevãrate si propozitii false,
conceptii gresite sau fals fundamentate. Pentru a discerne adevãrul de
fals, Socrate va folosi un rationament simplu: dacã ceea ce sustine
partenerul de dialog este adevãrat, atunci nu poate fi contrazis ; dacã
neadevãrurile sunt luate ca adevãruri atunci ele pot fi atacate pe cale
logicã.
Dar metoda de cercetare a adevãrului este specialã. Socrate poartã
conversatii în stilul unei adevãrate tehnologii dialectice respectând
prescriptii clare: adevãrul nu îl detine nimeni, împreunã trebuie sã
cercetãm, sã analizãm, sã conversãm. Acceptarea acestei invitatii la
dialog pare usor de fãcut, dar implicatiile sunt nebãnuite, deoarece
tot ceea ce bãnuiai ca sigur,Socrate demonteazã pas cu pas.
Ce pune el în loc? Care sunt certitudinile pe care le dobândesti
37
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în urma discutiei cu el? Rostul lui nu este acela de a furniza
adevãruri,de a da certitudini. El stã pregãtit sã înceapã cercetarea
adevãrului cu oricine s-ar încumeta sã creadã cã a gãsit acesta.
Filosofia lui este conversatie, dialog mundan, este arta replierii
constiintei omenesti îngâmfatã de credinta dobândirii cunostintei
despre ceva, în fata propriei neputinte. Este dialectica argumentãrii
adevãrului afirmat.
Maieutica
În esentã, Socrate trebuie sã se fi situat în ce priveste metoda lui
de aflare a adevãrului, pe pozitia unui critic si a unui rival al sofistilor.
Dacã se opune tendintei acestora de a aluneca spre un amoralism
cinic, el se situeazã pe pozitia traditionalã în numele cãrei pune pe
prim –plan în educatie, elementul etic.
Prin “mosirea adevãrului”, care trebuie împreunã cãutat si
descoperit, maieutica mentine transcendenta exigentelor. “El apare
prin metoda sa, ca un ered al marilor filosofi ionieni sau italici, al
acelui puternic efort al gândirii încordate, cu atâta gravitate si
seriozitate, în descifrarea misterului lucrurilor, al naturii universului
sau Fiintei. Acest efort îl transferã Socrate acum de la lucruri la om,
fãrã sã-i diminueze cu nimic vigoarea… finalitatea umanã a filosofiei
sale se împlineste prin supunerea la exigentele Absolutului.”37
El nu oferã prin metoda sa decât ritmul de receptare a realului,
nevoia de a cerceta, de a argumenta ceea ce ai afirmat, dar mai
ales, curajul de a supune pãrerile societãtii la o analizã lucidã.
Nu oferã niciodatã rãspunsuri sigure, dar niciodatã adevãrurile
descoperite nu sunt negate. In cercetarea si educatia filosoficã,
se spune cã Socrate recomanda tinerilor folosirea oglinzii ca cei
cu chip frumos sã doreascã la fel frumusetea virtutii,iar cei cu
chip urât sã compenseze aceasta cu întelepciunea filosofiei.
Pentru el cu adevãrat importantã era conceptia potrivit cãreia în
interiorul nostru se aflã adevãrul pe care-l cãutãm. “Daimonul” care
nu-i dãdea pace si în numele cãruia supunea la o analizã criticã orice
afirmatie, îi oferea canalul de legãturã si comunicare cu celãlalt, care
era considerat din start capabil sã gãseascã un rãspuns. Nefiind pe
destul de explicit, în clarificarea metodei sale de mosire , de nastere
38
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Lect. univ. drd. Florea Lucaci

Prezentul lui Augustin
si tema creatiei
Reîntoarcerea la Fericitul Augustin, pentru a recupera conceptul
de prezent temporal, pare astãzi un simplu exercitiu didactic în
contextul complicatelor dezbateri despre timp, dezbateri cu un
pronuntat caracter pozitivist, animate îndeosebi de logicieni, fizicieni
si matematicieni. Dacã ne referim la recuperarea sensului ideii de
creatie divinã si la paradoxurile pe care le implicã abordarea rationalã
a raportului Creator vesnic-creaturã schimbãtoare, atunci Cartea
a XI-a a Mãrturisirilor (Confessiones) reprezintã premisa necesarã a
reactualizãrii reflectiei despre timp. Am în vedere modul în care
tematizãm timpul si termenii derivati sau afiliati, termeni relativi la
diferite nivele ontologice, respectiv Dumnezeu, lumea, omul,
cunoasterea umanã. Din aceastã perspectivã, deschisã de Augustin
prin construirea semanticii timpului subiectiv, care nu este neutru
axiologic, lumea umanã nu poate fi descriptibilã printr-o relatie de
tipul “a rezultã din b”, ci prin operatii “naturale”, respectiv prin
coordonãrile structural – epistemice aferente relatiei Dumnezeu-om.
Astfel, spre exemplu, izolarea tematicã a omului presupune în mod
natural operatii de comparare. Chiar identitatea a = a presupune o
delimitare între ceea ce este identic cu a si ceea ce nu este identic cu
a în lumea cãreia îi apartine a. Explicarea omului, a credintei si
gândirii sale ca functii ale totalitãtii sistemului ontologic în care este
integrat contine ca element invariant si necesar prezentul temporal,
asa cum a fost definit de Augustin ca reflex uman al eternitãtii divine.
În întrebãrile ce structureazã confesiunile Fericitului Augustin
se repetã mereu cuvinte ca: vesnicie, timp trecut, prezent, viitor,
adevãrata nemurire, schimbare, miscãri temporale, început,
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deodatã etc. a cãror înteles devine limpede numai dacã în descrierea
si explicarea timpului pornim de la om, de la constiinta sa ca unul
din termenii relatiilor temporale. Asadar, conceptul de timp obiectiv
care defineste durata si succesiunea unor evenimente exterioare
omului este inoperant. Augustin deduce existenta unui timp dependent de constiinta omului. Astfel, de pildã, rugãciunea lui Josua a
rupt miscarea timpului de miscarea soarelui, legând-o însã de nevoile
lui Israel de a câstiga o bãtãlie, astfel cã timpul a devenit istorie sacrã
si moment privilegiat al relatiei cu Dumnezeu. Reiese cã timpul nu
este mãsurã a evenimentelor decât atunci când este mãsurat dupã
mãsura spiritului uman, spirit care se extinde asupra trecutului si
viitorului, dându-le consistenta fiintei. Aceste consideratii privind
conceptia lui Augustin despre timp pot fi precizate astfel:
Timpul trãit de om trebuie delimitat conceptual de timpul exterior, de timpul lucrurilor;
Timpul subiectiv uman existã ca termen corelativ raportului
Dumnezeu – creatie;
Prezentul este o expresie umanizatã a eternitãtii divine si deci,
prin analogie, o extindere spiritualã a omului care cuprinde prin
memorie si asteptare trecutul si viitorul.
Pe lângã primatul credintei, Augustin admite în plan secund si
un efort rational teoretic, axat pe descrierea si explicarea existentei,
fapt exprimat sintetic în maxima sa: Crede ca sã poti întelege. Astfel,
în ontologia sa, timpul nu poate fi perceput decât ca un derivat din
eternitate si, deci, din perspectivã umanã o întelegere a timpului
înseamnã implicit si accesul la întelegerea creatiei lui Dumnezeu.
Lumea, afirmã el, este creatia lui Dumnezeu, iar actul creatiei este
continuu, adicã este prezentã. Dacã creatia nu ar fi continuã, atunci
rostirea divinã s-ar încheia ca orice propozitie rostitã si ar cãdea în
trecut, iar trecutul este un nume pentru ceva ce nu mai existã; prezentul
descriptibil secvential prin acum, nu ar mai contine nici o rostire si
deci nici un act creator, fiind tãcere. Ontologic si mai cu seamã în
ontologia crestinã fundatã pe Cuvânt si rostirea imperativului “Sã
fie…”, tãcerea izolatã este expresia nimicului, a neantului. În
cuvintele Fericitului Augustin se afirmã: “Cãci nu se sfârseste ceea
1
Fericitul Augustin, Mãrturisiri, Editura Institutului biblic si de misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucuresti, 1985 , p.246.
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ce se spune si se pronuntã altceva, pentru ca sã fie spuse toate, ci
toate sunt spuse deodatã si în vesnicie cãci altfel ar fi timp si
schimbare si nu ar fi o adevãratã vesnicie si nici o adevãratã
nemurire”1. Ca atare întrebarea “Ce fãcea Dumnezeu înainte de a
crea cerul si pãmântul?” este lipsitã de sens, întrucât eternitatea ca
atribut a lui Dumnezeu nu este structura timpului, adicã este expresia
identitãtii lui Unu cu el însusi. Dacã admitem totusi întrebarea, atunci
rãspunsul nu poate fi decât cel dat retoric de Augustin: “ce altceva
fãcea decât creatura?” Timpul este el însusi creatie, iar anterioritatea
lui Dumnezeu fatã de toate cele trecute constã, desi pare paradoxal,
tocmai în “eternitatea mereu prezentã” 2. Dumnezeu dãinuieste,
afirmã Augustin.
De ce nu poate fi dat un alt rãspuns? Desigur, Fericitul Augustin
nu ne spune clar, dar considerãm cã se poate demonstra validitatea
acestui unic rãspuns. În acest scop recurgem la analogia cu aporiile
lui Zenon privind imposibilitatea miscãrii si la o variantã a metodei
reducerii la imposibil (Reductio ad imposibile). Astfel, pornind de
la acceptarea unei presupuneri imposibile, formulãm urmãtorul
rationament:
Dacã presupunem cã Dumnezeu este anterior creatiei, atunci
presupunem cã Dumnezeu este ceva de ordinul neantului. Este
imposibil sã-l gândim pe Dumnezeu cã se neagã pe sine,
confirmându-se ca neant, ca inexistentã.
În concluzie, este imposibil ca Dumnezeu sã fie anterior
creatiei, El fiind etern.
Schematic, rationamentul care a stat la baza rãspunsului dat de
Augustin pare sã fie o variantã de modus tollens:
A -> B
imposibil B
imposibil A
Asa cum aratã Gheorghe Enescu, referindu-se la imposibilul lui
Zenon, acesta “nu se reduce nici la fals simplu (factual), nici la simpla
contradictie” sau la “autocontradictie”, ci “implicã o imposibilitate pentru
gândire de a iesi din situatie, un neconceptibil (o înfundãturã = aporie)”3.
2

Ibidem, p.248-249.
Gheorghe Enesc, Dictionar de logicã, Editura ªtiintificã si Enciclopedicã, Bucuresti
, 1985, p.312-313.
3
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Or, aceastã specie de imposibil este proprie si asertiunii retorice a lui
Augustin.
Clarificarea logicã a eternitãti ca proprietate a relatiei lui
Dumnezeu cu sine însusi nu înlãturã cu totul aspectele paradoxale
ale relatiei lui Dumnezeu cu creatia sa. Aceastã relatie este analogã
raportului Unu – multiplu, care a fost consacrat în filosofie ca o
mare dilemã de Parmenide si Heraclit.
Ontologic, eternitatea primeste sens si semnificatie prin
raportarea la Dumnezeu, iar logic acest raport se dezvãluie prin
predicatie, adicã etern are capacitatea de a genera propozitii de
felul:(1) “Dumnezeu este etern” sau (2) “Creatia lui Dumnezeu
este eternã”. Propozitia (2) este legitimatã indirect de demonstratia
imposibilitãtii ca Dumnezeu sã fie anterior creatiei. Dar nu putem sã
nu remarcãm cã termenul etern din cele douã propozitii are
semnificatii diferite, respectiv în (1) este o proprietate a relatiei lui
Dumnezeu cu sine însusi, iar în (2) este o proprietate a creatiei lui
Dumnezeu. Rezultã cã existã douã specii de eternitate ? Augustin nu
acrediteazã aceastã posibilitate, dar urmasi sãi vor pune în circulatie
doi termeni. “Crestinismul – afirmã Mircea Florian – a consacrat
eternitatea în acceptia de supratemporal si realitate transcendentã
perfectã”. Între eternitate si timp, scolastica a introdus termenul
aevum, care “este o modificare a eternitãtii pentru a fi pusã în legãturã
cu timpul”, adicã “este eternitatea în lumea creaturii fatã de
eternitatea autenticã a Creatorului”4. În gândirea modernã aevum
devine duratã (Bergson).
Faptul cã se pune problema autenticitãtii impune întrebarea: este
legitim aevum ca eternitate? Etimologia cuvântului afirmã câteva
sensuri: a) vesnicie; b) epocã, durare aevis – a dura peste secole; c)
viatã, perioade ale vietii omenesti. Asadar, cum ne asigurãm cã
eternitatea, ca proprietate a relatiei lui Dumnezeu cu sine însusi, este
tranzitivã, respectiv caracterizeazã si relatiile Dumnezeu-creatie si,
prin aevum, creatie-creatie? Or, se stie cã creatia se defineste ca
schimbare si deci constituie cauza multiplului. Fãrã a insista, reiese
cã aevum este introdus artificial si ca atare nu este suficient sã numim
4
Mircea Florian, Recesivitatea ca structurã a lumii, vol. I, Editura Eminescu,
1983, p.179.
5
Fericitul Augustin, op. cit., p.250.
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un mijlocitor între eternitatea lui Dumnezeu si timpul omului, întrucât
simpla numire nu-i asigurã lui aevum functionalitatea. Sã ne
reîntoarcem la Augustin.
Fericitul Augustin constatã cã nu toate cele create sunt eterne.
Omul însusi este o fiintã supusã schimbãrii si ca atare este pe deplin
legitimã întrebarea: ce este timpul? Ca o premisã a rãspunsului,
Augustin afirmã: “stiu cã dacã nu ar trece nimic nu ar exista timp
trecut si dacã nu ar veni ceva nu ar fi timp viitor si dacã nu ar exista
nimic nu ar fi timp prezent” 5. În constructia enuntului apar trei
sintagme, adicã “timp trecut”, “timp viitor” si “timp prezent”, care
trimit la trei modalitãti diferite de revelare a existentei, mai precis
definesc specii ale devenirii. Desi Augustin nu le-a expus asa, este
clar cã în ceva care trece identificãm fiinta trecutului, ceva ce ar
veni poate fi numit fiinta viitorului, iar ceea ce existã este fiinta
prezentului. Adevãrul acestor constructii este derivat din însusi
conceptul de fiintã, asa cum a fost definit si înteles în traditia filosofiei
instituitã de vechii greci. Astfel, considerã Heidegger, fiinta “a fost
determinatã ca prezentã (adicã în raport cu timpul)”. Ca atare în
elaborarea întrebãrii despre “adevãrul fiintei”, relativ la “sensul de
Fiintã care este în mod misterios Timpul însusi” este necesar “ca
interogatia sã se orienteze cãtre raportul originar dintre Timp si Fiinta
însãsi a omului”6.
Acum devine limpede sensul ontologic al clasificãrii lui Augustin,
si anume: “existã trei timpuri, prezentul din cele trecute, prezentul
din cele prezente si prezentul din cele viitoare”7. Mai mult, memoria
si asteptarea nu mai pot fi identificate cu niste functii ale psihicului,
iar mãsurarea timpului cu miscarea soarelui, respectiv cu un reper
exterior omului. Empiric cât si constructiile abstracte centrate pe obiect
sunt strãine de conceptia lui Augustin despre timp. “Prezentul” lui
Augustin, consider eu, este expresia umanã a eternitãtii divine.
Timpul este definit de Augustin ca o extindere a spiritului, ca
fiintare prezentã sau cu vorba sa: “ar fi de mirare sã nu fie chiar
6

Martin Heidegger, Timp si Fiintã, Editura Jurnalul literar, Cluj-Napoca, 1995, p.52.
Fericitul Augustin, op. cit., p.254.
8
Ibidem, p.258.
9
Jean-Louis Viellard Baron, “Constiinta timpului si interpretarea sa metafizicã “ în
Timp si melancolie, Editura Hestia, Timisoara, 1996, p. 8.
10
Ibidem, p.10.
7
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întinderea sufletului însusi” 8 . Iar aceastã extindere îi asigurã
omului privilegiul potential de a cunoaste creatia si de a fi el
însusi creator, în sensul cã omul este una dintre cauzele secunde
ale creatiei, adicã este o ratio seminales. Rezultã cã timpul în
sine ca simplã trecere dinspre viitor, prin prezent, spre trecut nu
are valoare ci doar constiinta timpului. În acest sens, J-L. Baron
afirmã cã pentru Augustin “mãrturia propriului suflet e singurul
temei al unei gândiri serioase despre timp”9, întrucât el considera
cã “temporalitatea sufletului trimite spre eternitatea lui Dumnezeu
ca înspre ultimul sãu fundament” 10. Cu vorba lui Noica, omul nu
trece prin viatã, ci petrece dupã mãsura datã de constiinta sa.
Ce aduce non conceptul de timp, asa cum este definit de Augustin?
Este prezentul lui Augustin functional în comparatie cu aevum? Concret,
trecutul ca timp trecut – cum ar spune filosoful crestin – nu mai existã,
iar viitorul ca timp asteptat nu existã încã, adicã aceste forme existentiale
sunt desfiintate de negatie. Dar prezenta prezentului pe lângã trecut,
viitor si prezent, a prezentului cu sens de fiintã, neagã atât trecutul ca
negatie, viitorul ca negatie si prezentul ca diseminare multiplã. În acest
fel, Augustin utilizeazã intuitiv legea logicã a negãrii negatiei,
anticipându-l pe Hegel. Dar cine neagã afirmând? Rãspunsul nu poate
fi decât omul, care este purtãtor de fiintã. Prin om devenirea înceteazã
sã se exercite ca o oarbã si distructivã negatie, iar eternitatea fiintei este
scoasã din infinitul tautologic al identitãtii pure, a repetitiei fãrã sir, fiind
integratã ca prezentã umanã în totalitatea existentei.
Prezenta umanã o întelegem ca existentã creatã si, prin analogie
cu creatia lui Dumnezeu si eternitatea lui Dumnezeu, timpul omului
este o formã inteligibilã a existentei si deci prezentul din cele trecute
si prezentul din cele viitoare sunt modalitãti ale fiintãrii umane. ªi
omul îsi rosteste fiinta, numai cã aceastã rostire – spre deosebire de
rostirea lui Dumnezeu care este însãsi creatia, lumea – este o mediere
si o interpretare a lumii. Medierea lingvisticã si conceptualã face
posibilã transformarea eternitãtii în timp si, totodatã, pãstrarea
eternitãtii ca reper logic, dar si transformarea devenirii în timp prezent
ca formã existentialã fixatã în creatie si deci într-o formã cvasieternã.
Astfel, prin analogie, putem scrie:
(1). Dumnezeu este Cel ce este
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(2). Omul este cel ce este ca prezent din cele trecute, ca prezent
din cele prezente si prezent din cele viitoare.
Nu este greu sã remarcãm cã prezentul din (2) este un termen
de comparatie cu eternitatea exprimatã prin “cel ce este” si, totodatã,
este o notiune colectivã care defineste lumea ca o colectie de
evenimente, fapte, idei, credinte etc. selectate valoric, adicã printr-o
serie de note ce diferentiazã prezentul de eternitatea absolutã.
O consecintã imediatã este aceea cã prezentul are functia
integrãrii în totalitatea existentei, adicã raportul logic momenttotalitate are relevantã doar în plan ontologic. În acest sens, spre
exemplu, prezentul din cele trecute este un nume real pentru multimea
evenimentelor trecute, dar regândite si trãite întotdeauna selectiv ca
valoare a prezentului actual. Astfel, o realitate trecutã, poate fi
exprimatã atât într-o propozitie închisã, cât si printr-o propozitie
relativã la prezentul în care trãim, care este deschisã prin prezentul
trecutului. Spre exemplu:
(3). Isus Hristos a fost jertfit în timpul procuratorului roman
Pontius Pilatus.
(4). Jertfirea lui Isus Hristos a fost evenimentul ce deschide
restaurarea omului.
În propozitia (3) evenimentul “jertfirea” a fost închis într-un trecut
pe care putem sã-l rememorãm sau sã-l uitãm, în schimb în propozitia
(4) “jertfirea lui Isus Hristos” este evenimentul recuperat ca o valoare
a prezentului, prin selectarea unui prezent din cele trecute. Prezentul
lui Augustin devine astfel forma activã, actualã, a timpului sacru, a
comuniunii omului cu Dumnezeu.
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Ierom. lect. univ. drd. Agapie Corbu

Valente filocalice ale Noului Testament (II). 3.
Ispita.
Viata omului cunoaste o realitate care pentru unii este
înfricosãtoare, altii însã – putini la numãr, ce-i drept – o socotesc o
binefacere: ispita. Început al istoriei mântuirii neamului omenesc,
ispita cãreia nu i-au fãcut fatã Adam si Eva a generat un nou mod de
existentã în care oamenii si întreaga creatie este supusã stricãciunii.
O ispitã biruitoare stã, astfel, la obîrsia mortii care a cuprins toate
cotloanele universului si toate fibrele umanitãtii. Ispita apare de aceea
asociatã aproape mecanic si indisociabil cu esecul, poartã cu ea gustul
si vestea mortii. Ispita pare a fi, din acest motiv, sinonimã cu cãderea,
iar aceastã întelegere a ispitei guverneazã se pare psihicul uman în
abisurile sale cele mai adînci. De aici si teama de ispitã ca o teamã
sorã cu frica de moarte. Am amintit deja cã existã, totusi, o minoritate
care considerã ispita drept o binefacere. Pentru acestia ea este un
prilej de luptã, de dovedire a adevãratei înclinatii a inimii si de aceea
s-a spus cã lupta este o cale aleasã de Pronie pentru desãvîrsirea
noastrã duhovniceascã 38 si pentru a ne dovedi iubirea fatã de
Dumnezeu 39 Aceastã concluzie este situatã, desigur, pe fondul
constatãrii generale cã toti oamenii au fost si vor fi ispititi40 .
Dupã cum putini sunt cei care se mântuiesc alegînd calea cea
strâmtã si intrând prin poarta cea strâmtã (Mt. 7, 13-14) tot astfel
putini sunt si cei care adoptã fat de ispitã o atitudine luptãtoare, de
38

Sf. Ioa n Casian, Convorbirea cu Pãrintele Piamun, XII-XIII, trad.rom V. Cojocaru
si D. Popescu, PSB 57, p.635 sq.
39
Idem, Convorbirea cu Pãrintele Daniel, PSB cit., IV, p. 365 sq.
40
Vezi Limonariu, 209, trad. rom. T. Bodogae, Alba Iulia, 1991, p. 206: „când ne
rugãm Domnului spunând: «si nu ne duce pe noi în ispitã», nu ne rugãm ca sã nu mai fim
ispititi – cãci aceasta este cu neputintã –, ci ca sã nu cãdem în ispitã fãcînd ceva care nu îi
place lui Dumnezeu.”
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împotrivire la rãu si de fãptuire a binelui (cf. Ps. 33, 13). Drumul
cuiva pe una din cele douã cãi, largã si îngustã, este corelativ atitudinii
sale fatãde ispitã. Ai ales calea cea îngustã „care duce la viatã” (Mt.
7, 14)? Atunci esti dintre cei putini care luptã cu ispita. Nu te opui
ispitei? Înseamnã cã mergi pe calea cea largã care înseamnã moarte!
Aceastã realitate durã a vietii omenesti,si crestinesti mai ales, a
fost analizatã amãnuntit în scrierile Sfintilor Pãrinti. Biserica si crestinii
au trebuit sã facã fatã ispitelor de tot felul din primele zile ale
crestinismului, iar aceastã luptã a dus la acumularea unei experiente
duhovnicesti. De aici si îndemnurile sfîntului Pavel de a sta „împotriva
uneltirilor diavolului” (Ef. 6, 11) ducând lupta cu „toate armele lui
Dumnezeu” (Ef. 6, 13 sq). Existã în paginile Noului Testament referiri
precise la aceastã temã. PE baza analizei acestor referinte vom încerca
sã vedem în ce fel întelegeau ispita autorii scrierilor noutestamentare
si crestinii primului veac, a cãror experientã o consemneazã ei, cum
se raportau la ea, de câte feluri considerau cã este ea s.a.m.d.
Dar sã vedem mai întâi ce este ispita.
Substantivul peirasmo/j ou= (ispitã) apare de douãzeci de ori în
Noul Testament. Provine de la verbul peira/zein (a încerca, a ispiti) a
cãrui origine h( peipa, aj are întelesul de experientã, alãturi de cele
de încercare, probã, experientã. Ispita, asadar, se dezvãluie la o primã
privire, etimologicã, drept încercare în urma cãreia capeti experientã.
Greaca clasicã întrebuinteazã chiar expresia: a avea experienta a ceva:
pei/rantinoj lamba/nein.
În Vechiul Testament, în cartea Judecãtorilor (2, 22) ni se spune cã
Dumnezeu i-a lãsat pe evrei sã trãiascã între popoarele canaanite cu
care se amestecaserã si a cãror religie o împrumutaserã „ca sã ispiteascã
prin ele pe Israel si sã vadã de va tine calea Domnului si de va umbla pe
ea cum s-au tinut pãrintii lor, sau nu.” Aici apare prima oarã acest sens,
dupã care prin ispitire se dovedeste libera alegere si starea inimii: „acestea
au fost lãsate ca sã se încerce prin ele israelitii si sã se afle dacã se supun
ei poruncilor Domnului pe care le-a dat El pãrintilor lor prin Moise”
(Jud. 3, 4).
Sfântul Iacov, primul episcop al Ierusalimului, rudã cu Domnul
si autor al unei Epistole Sobornicesti scrise prin anii 60-62, reia chiar
la începutul scrierii sale aceastã perspectivã vechitestamentarã: „mare
bucurie sã socotiti, fratii mei, când veti cãdeti în felurite ispite, cãci
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lãmurit fãcându-se va lua cununa vietii pe care a fãgãduit-o
Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El” (Iacov 1, 2, 12). Scriind „celor
douãsprezece semintii”, adicã iudeocrestinilor si exploatînd cu profit
profunda sa formatie biblicã, Sf. Iacov ne-a lãsat o epistolã cu un
puternic colorit vechitestamentar fiind chiar asemuit cu un profet
crestin. El este un autentic continuator al conceptiei vechitestamentare
despre ispitã, aducându-i însã o îmbogãtire teologicã si duhovniceascã
izvorîtã din însãsi viata sa în Hristos. ªi din acest punct de vedere se
dovedeste unitatea celor douã testamente în Hristos, care se presupun
reciproc si se cer unul pe altul. Concret, Sfântul Iacov îsi desfãsoarã
discursul despre ispitã în douã registre. Unul, citat mai sus (1, 2 -4;
12) si celãlalt în versetele 14-15.
Din punct de vedere structural – în 1; 2-4 plus 1; 12 – avem o
„inclusio” 41 , a cãrei prezentã serveste la determinarea limitelor unei
idei42 . Astfel, asa cum vom vedea îndatã, aceastã structurã a pericopei
sprijinã si prilejuieste un mesaj teologic dublu ca sens referitor la ispitã
în sânul aceluiasi capitol 1. Avem de-a face cu o formã tipic semitã de
abordare a unui subiect în valuri succesive care se constituie în tot atãtea
puncte de vedere ale uneia si aceleiasi chestiuni43 . Mai întâi, în interiorul
structurii din 1, 2- 4; 12 distingem mai multe niveluri teologice. Sfântul
Iacov îsi scrie epistola într-o vreme de prigoanã a crestinilor, mai precis
a Bisericii de sinagogã. Tensiunea dintre iudei si crestini se accentuase
si nu odatã dãduse nastere la prigoane. Nu este aici locul sã discutãm
raportul, dramatic uneori, dintre Biserica proaspãt nãscutã si pãstrãtorii
orbi ai promisiunilor, împlinite în Hristos. Cert este cã Sfântul Iacov are
aici în vedere ispitele pricinuite de afirmarea credintei crestine de cãtre
iudeo-crestini. Bucuria în încercãri a mai fost predicatã, iar paralelismul
cu Evanghelia dupã Matei este mai mult decât evident (astfel: Iacov 1,
2 = Mt. 5, 10-12; Iacov 1, 4 = Mt. 5, 48 etc.), la fel ca si cu restul
referintelor noutestamentare la aceasta (Lc. 6, 20-23; F.A. 5, 41; Rom.
41

Thomas W. Leahy, The Epistle of James în «The New Jerome Biblical Commentary», editori R. E. Brown, J. A. Fitzmeyer, R. E. Murphy, London, 1989, com. ad. loc.
42
Cf. Richard N. Soulen, Handbook of biblical criticism, John Knox Press, Atlanta,
1981, p. 94.
43
Tipice si exemplificatoare sunt în acest sens dezvoltãrile în „spiralã” ale Sfântului
Ioan Teologul, de exemplu în In. 1, 1-18: arãtarea Cuvântului (v. 1 si 14); – creatia (v. 3 si
10); – lumina (v. 4 si 8-9); refuzarea Cuvântului (v. 5, 10-11); – mãrturia sf. Ioan Botezãtorul
(v. 6 - 7, 15). (Cf. Nil Guillemett, op. cit., p. 142, 155).
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5, 3; 1Tes. 1, 6).
Dincolo de paralelismul mentionat, versetul trei („încercarea
credintei voastre”) aratã clar cã prin ispitele enuntate în versetul doi
Sfântul Iacov întelege prigoana pentru credintã. Într-un asemenea context întelesul ispitei este cît se poate de limpede: o situatie în care trebuie
sã-ti arãti înclinatiile inimii, afirmându-i ortodoxia credintei fatã de ereticii
prigonitori.
În acelasi registru, scriindu-le celor din Filipi, Sfântul Apostol
Pavel se afla, asa cum rezultã din textul Epistolei, într-o detentie.
Aceastã întemnitare se datora credintei pe care o propovãduia (1, 7,
13) si o putem asocia foarte bine cu situatia vizatã în Epistola Sfântului
Iacov de ispitire pentru credintã. Or, caracteristica acestei Epistole si
tonul ei dominant este bucuria. Îndemnurile la bucurie si mentionarea
acestui sentiment apar de 11 ori. Mai mult, Sfântul Pavel ne lasã sã
întelegem cã izvorul acestei bucurii este tocmai prigoana pentru
credintã: „vouã vi s-a dãruit, pentru Hristos, nu numai sã credeti în
El, ci si sã pãtimiti pentru El ducând aceeasi lutã pe care a-ti vãzut-o
la mine si o auziti acum despre mine” (Fil. 1, 29-30). Filipenii sunt
îndemnati sã ducã aceeasi luptã ca si Apostolul care atunci era
„ispitit” pentru credintã. Aceastã „ispitire” a credintei este un dar
alãturat credintei, iar rolul oricãrei strâmtorãri si prigoane pentru
credintã (cf. Mt. 13, 21) este „sporirea Evangheliei” (1, 12). O astfel
de dinamicã a credintei, a vietii crestine, a propovãduirii Evangheliei
si a trãirii ei, este nebunie pentru oamenii care trãiesc potrivit logicii
si plãcerilor lumii acesteia.
Perspectiva aceasta inversã – cu cât este mai prigonit, crestinul cu
atît se întãreste – stã la baza învãtãturii filocalice despre filoponie (iubirea
de durere, de ostenealã) ca modalitate asceticã-practicã de a dobândi
har mai mult de la Dumnezeu si de a fi într-o intimitate personalã mai
mare cu El: „Doamne, când s-au înmultit durerile mele în inima mea,
mângâierile Tale au veselit sufletul meu” (Ps. 93, 19). „Dã sînge si ia
Duh” este un adagiu patristic, ce apare mai întîi în Gheronticon si preluat
apoi în scrierile patristice ulterioare, exprimând aceeasi idee: strâmtorarea
pentru credintã (fie fãrã voie, în cazul persecutiilor, fie cu voie, ca în
cazul exercitiilor ascetice) este prilej de progres spiritual. Tema bucuriei
44
P. Bonnard, L’Evangile selon saint Mathieu, Delachaux et Niestle, Neuchâtel,
1963, com. ad. loc.

Studii

68

în încercãri de acest fel nu este însã tipic paulinã, ci ea este prezentã în
întreaga Biblie. Astfel, în Predica de pe munte, Sfântul Matei foloseste
un verb consacrat în uzul Septuagintei pentru persecutii din motive
religioase (Mt. 5, 11), iar imperativul „bucurati-vã” (Mt. 5, 12) – a)gallia/
sqe – a devenit în Noul Testament un terminus technicus pentru bucuria
în încercãri (Apoc. 19, 7; 1Pt. 1, 6, 8; 4, 13)44 . „Unitatea dintre Vechiul
si Noul Testament se puncteazã în perseverenta opozitiei omenesti fatã
de martorii lui Dumnezeu”45 .
Dar învãtãtura Noului Testament despre încercãrile crestinilor nu
se restrînge doar la acest îndemn, ci si explicã resorturile lãuntrice ale
acestor procese duhovnicesti. Scrierile noutestamentare se dovedesc
de o surprinzãtoare profunzime si densitate psihologicã. Astfel, Epistolele
cãtre Corinteni cuprind si ele câteva pasaje care lãmuresc mai în
adâncime experienta duhovniceascã a ispitei. De aceastã datã, sensul
termenului se lãrgeste înglobând nu numai prigoanele pentru credintã,
ci orice împotrivire care se iveste în drumul crestinului spre desãvîrsire.
Astfel, în prima sa Epistolã cãtre corinteni, Sfântul Pavel scrie: „nu v-a
cuprins ispitã care sã fi fost peste puterea omeneascã. Dar credincios
este Dumnezeu; El nu va îngãdui ca sã fiti ispititi mai mult decât ãuteti,
ci odatã cu ispita va aduce si scãparea din ea, ca sã puteti rãbda” (10,
13). Observãm pe de o parte, cã în contextul antecedent era vizatã o
viatã contrarã a voii lui Dumnezeu si o pãrutã evlavie a corintenilor,
întemeiatã pe o participare superficialã, fãrã pregãtire si plinã de pãrere
(bunã) de sine la Sfientele Taine, întocmai ca si Iudeii la Iesirea din
Egipt (10, 1-13) 46 . Ispita apare în acest context ca o modalitate
pedagogicã a lui Dumnezeu prin care crestinii sunt readusi pe drumul
cel bun al smereniei: „Dumnezeu celor mândri le stã împotrivã iar celor
smeriti le dã har” (Iacov 4, 6). Pe de altã parte, corespunzãtor cu
intensificarea ispitei, Dumnezeu aduce si „scãparea din ea”. Dar aceastã
scãpare are un alt înteles decât încetarea ispitei, deoarece imediat sfântul
Pavel adaugã: „ca sã puteti rãbda”, iar rãbdarea presupune faptul cã,
cel putin pentru moment, ispita nu a încetat, desi Dumnezeu a adus
scãparea din ea. „Scãparea” traduce aici pe e))/kbasij , al cãrui sens
liteark este de asezare pe o nouã bazã, prin iesire, dislocarea de pe
45

Ibidem.
cf. Pr. asist. Vasile Mihoc, Sensul tipic al Vechiului Testament dupã 1 Corinteni
10, 1-11, în «Mitropolia Ardealului», XXI (1976), nr. 4-6, p. 273-285.
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temelia avutã, si rezultatul acestei dislocãri. La rându-i, ideea de rãbdare
exprimatã prin infinitivul u(pene/kein al verbului u(poferw, ar trebui
tradusã, mai corect, cu a îndura, a suporta (de altfel acesta este si
întelesul verbului „a duce, a rãmâne sub”). Asadar scãparea, iesirea
pe care o aduce Dumnezeu celui în ispitã are ca scop nu încetarea
ispitei, ci capabilizarea celui ispitit pentru a suporta ispita. Traducerea
exactã a pãrtii a doua a versetului citat mai sus (10, 13) ar fi
urmãtoarea: „El nu va îngãdui sã fiti ispititi mai mult decât puteti, ci
odatã cu ispitava crea si iesirea din ea, ca sã puteti sã îndurati...”
Vedem cã în situatia ispitei apar mai multe elemente: cauzele ispitei,
scopul ispitei, modul îndurãrii ei, atitudinea noastrã fatã de ispitã si
rezultatul ispitirii.
Cauza principalã pentru care Dumnezeu îngãduie sã fim ispititi
este înãltarea cugetului nostru si slava desartã. În a doua Epistolã
cãtre corinteni, Sfântul Pavel precizeazã cauza suferintei sale fizice:
„ca sã nu mã trufesc cu mãretia descoperirilor” (2 Cor. 12, 7). Ispita
îl face pe om sã cunoascã neputinta si slãbiciunea si totodatã sã
cunoascã si ajutorul lui Dumnezeu. Ajutorul constã tocmai în
„iesirea” pe care El o aduce pentru ca noi sã ne putem îndura, iar
aceasta este identificatã de Sfântul Pavel cu harul dumnezeiesc:
„...datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, sã mã
batã peste obraz ca sã nu mã trufesc. Pentru aceasta de trei ori am
rugat pe Domnul sã-l îndepãrteze de la mine; si mi-a zis: «Îti este de
ajuns harul Meu, cãci puterea mea se desãvârseste în slãbiciune»”
(2Cor, 12. 7-9a). Existã deci o dialecticã profundã si subtilã între
starea noastrã duhovniceascã, ispitã si înaintarea în viata
duhovniceascã. Dacã a spori duhovniceste înseamnã a te apropia
tot mai mult, simtit, constient, personal de Dumnezeul Treimic prin
energiile Sale necreate – harul –, atunci ispita, ca situatie în care
experiem puterea lui Dumnezeu, este indispensabilã pentru
mântuirea înteleasã ca „dobândirea a Duhului Sfânt”, dupã cuvântul
Sfântului Serafim de Sarov. În aceastã perspectivã trebuie întelese
îndemnurile de rãbdare a necazurilor, de cãutare a ostenelilor ascetice
ca mijlocace prin care ne apropiem de Dumnezeu: „privegherea,
rugãciunea si rãbdarea necazurilor ce vin asupra noastrã aduc inimii
47
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zdrobirea neprimejdioasã si folositoare”47 . De altfel, chiar simpla
angajare în plinirea poruncilor lui Hristos stârneste împotriviri si
ispite, mai repede sau mai tîrziu, tocmai pentru ca, pe de o parte,
fãptuirea poruncilor sã nu rãmânã doar o conformitate legalistã a
noastrã cu niste precepte, ci sã fie învesnicitã cu har prin încercãri,
iar pe de altã parte, pentru a ni se proba autenticitatea dragostei
pentru Hristos: „cel ce a împlinit o poruncã, sã astepte ispitã pentru
ea. Cãci dragostea fatã de Hristos se probeazã prin cele contrare”48 .
Acest aspect al îndurãrii ispitelor îl are în vedere Sf. Iacov când
spune: „fericit bãrbatul care rabdã ispita, cãci lãmurit fãcându-se va
lua cununa vietii” (Iacov 1, 12). „Cununa vietii” are aici, dincolo de
aspectul evident eshatologic49 , o nuantã de realitate vãdit explicabilã.
Ispita, prin rãbdarea ei, ne aduce deci în situatia de a putea sã ne
împãrtãsim din puterile veacului ce va sã fie (cf. Evr. 6, 5) prin harul
si Duhul care ne umbreste „ca sã putem îndura”. Ispita apare asadar
ca un cuptor în care focul Duhului arde zgura omului celui vechi sil aratã pe cel nou „lãmurit”, „încercat” (Iacov 1, 12) si smerit. De
aceea s-a spus cã „progresul sufletului este progres în smerenie”50 .
Dar smerenie fãrã cunoasterea propriei neputinte nu se poate, dupã
cum nici o astfel de cunoastere nu e suficientã pentru a dobândi
viata vesnicã. Abia lucrarea pe care o sãvârseste Dumnezeu asupra
celui ispitit dã valoare nemuritoare si îndumnezeitoare încercãrilor.
Fããr harul lui Dumnezeu ispitele sunt numai chin, zbatere si suferintã
absurdã. Acest lucru îl are în vedere Sfântul Apostol Pavel când
scrie: „foarte bucuros mã voi lãuda mai ales întru slãbiciunile mele,
ca sã locuiascã în mine puterea lui Hristos. De aceea mã bucur în
slãbiciuni, în defãimãri, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorãri pentru
Hristos, cãci, când sunt slab atunci sunt tare” (2 Cor 12, 9b-10). Se
cuprinde aici în aceste douã texte paulinice (1Cor 10, 4 si 2Cor 12,
7-10) o întreagã teologie duhovniceascã despre cauzele ispitelor
(mai ales mândria), despre scopul lor (smerirea noastrã), despre
modul strãbaterii lor (îndurându-le prin puterea lui Dumnezeu) si
despre atitudinea noastrã fatã de ele (cu bucurie). Rezultatul unei
astfel de întelegeri a unuia din mecanismele vietii duhovnicesti nu
este decât nepotrivirea cu duhul lumii acesteia. De aceea Sfântul
49
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Pavel defineste cele duhovnicesti, între care si aceastã teologie a
ispitei practicatã de crestini, drept nebunie pentru omul trupesc (1
Cor. 2, 14). Împãrãtia lui Hristos nefiind din lumea aceasta, este
firesc ca mijloacele de a o câstiga sã nu fie ale lumii acesteia, ci
nebune fatã de întelepciunea ei. Radicalismul absolut al exigentelor
evanghelice se dezvãluie treptat, pe mãsura înaintãrii în credintã. În
ultimã instantã, Dumnezeu Însusi este Cel care hotãrãste intensitatea
si mãrimea ispitei si a încercãrii, întotdeauna într-un mod analog
staturii noastre duhovnicesti.
Rãbdarea în ispite este un rod al harului si este de neapãratã
trebuintã deoarece abia astfel se întipãreste în noi ungerea Duhului
lui Hristos. Acest lucru îl are în vedere Mântuitorul când spune în
pilda sãmãnãtorului cã „sãmânta semãnatã în loc pietros este cel
care aude cuvântul si îndatã îl primeste cu bucurie, dar nu are rãdãcinã
în sine, ci tine pînã la o vreme si întâmplîndu-se strâmtorare sau
prigoanã pentru cuvânt, îndatã se sminteste” (Mt. 13, 20-21). Credinta
are nevoie de o germinare lãuntricã, „întru rãbdare” (Lc. 8, 15) astfel
încît sã prindã rãdãcinã. [Rãbdarea în ispitã este numitã de Sf. Petru
ca „sfintire” a lui Hristos în „inimile noastre” (1 Pt. 3, 15)].
Pãtimirile îndurate în ispite cu credintã devin „pãtimirile lui
Hristos în noi” (2Cor 1, 5) prin care ne facem pãrtasi la moartea Sa.
Cã aceastã împreunã pãtimire cu Hristos nu reprezintã numai
prigonirile pentru credintã, ci orice necaz, efort ascetic si privatiune
liber asumate, o spune tot Sfântul Pavel: „eu pe toate le socotesc cã
sunt pagubã fatã de înãltimea cunoasterii lui Hristos Iisus, Domnul
meu, pentru Care m-am lipsit de toate si le privesc drept gunoaie ca
pe Hristos sã dobîndesc (...), ca sã-L cunosc pe El si puterea Învierii
Lui si sã fiu primit pãrtas la patimile Lui, fãcându-mã asemenea cu
El în moartea Lui, ca doar sã pot ajunge la învierea cea din morti”
(Fapte 3, 8, 10-11).
Pe mãsurã ce suntem (si ne facem) pãrtasi patimilor lui Hristos, în
aceeasi mãsurã ne facem pãrtasi de Învierea Lui, o trãim în noi însine
„cãci precum prisosesc patimile lui Hristos în noi, asa prisoseste prin
Hristos si mângâierea noastrã” (2 Cor. 1, 5). Sinergismul, împreunãlucrarea noastrã cu Dumnezeu se vede deci foarte bine în orice ispitã,
înteleasã într-un sens foarte cuprinzãtor deoarece prin rãbdarea noastrã
mentinem întru credintã sub suvoiul harului care vine într-o „mãsurã
bunã, îndesatã, clãtinatã si cu vîrf” (Lc. 6, 38) umplînd vasul nostru
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atîta cît poate el cuprinde. Prin rãbdare în ispitã îl lãrgim. De aceea,
sfîntul Pavel pune în fruntea listei de încercãri si ispite din a doua Epistolã
cãtre corinteni nu rãbdarea, ci multa rãbdare de care avem trebuintã „în
necazuri, în nevoi, în strâmtorãri, în bãtãi, în temnitã, în tulburãri, în
osteneli, în privegheri, în posturi” (2 Cor. 6, 4-5). Dar nu toti crestinii au
aceeasi dispozitie de a rãbda ispitele si de aceea existã o ierarhie misticã
a gradului de participare a fiecãruia la Învierea lui Hristos, prin
participarea la pãtimirile Lui.
Aceastã ierarhie duhovniceascã, distinctã de cea sacramentalã, este
cunoscutã în adevãrata ei dimensiune numai de Dumnezeu. Noi îi
cunoastem doar pe unii din cei care au excelat în rãbdarea ispitelor de
tot felul si în care s-a preamãrit Hristos cel Înviat: sfintii. Aceastã diferentã
o sugereazã apostolul neamurilor atunci când aseamnãnã deosebirile
dintre starea trupurilor de dupã învierea de obste cu diferentele care pot
fi sesizate acum între strãlucirile diferitelor corpuri ceresti (1 Cor. 15,
41). Fiecare primeste atât cât s-a pregãtit ca sã poatã primi, cãci la
Dumnezeu nu este nedreptate.
Dar am amintit deja cã Sfântul Iacov îsi desfãsoarã discursul despre
ispite în douã registre. Cel de-al doilea se referã la un alt gen de ispite,
a cãror naturã este lãuntricã, dar care în cele din urmã sunt tot niste
prilejuri pentru a ne afirma autenticitatea credintei si a ne da pe fatã
înclinatiile inimii. Astfel, în versetele 13-15, Sfântul Episcop al
Ierusalimului, Iacov, face dovada unei extrem de profunde analize si
cunoasteri a vietii lãuntrice sufletesti, arãtând prin aceste câteva cuvinte
cã Biserica lui Dumnezeu nu a fost niciodatã lipsitã de mari duhovnici,
de mari povãtuitori pe calea desãvîrsirii, cã aparitia acestora nu a asteptat
sedimentarea experientei duhovnicesti a numeroase generatii de trãitori
crestini, ci ei sunt un dar al lui Dumnezeu fãcut Bisericii si o expresie a
grijii Sale, o concretizare, o întrupare a cuvintelor Preadulcelui Iisus:
„Iatã, Eu cu voi sunt în toate zilele pînã la sfîrsitul veacurilor” (Mt. 28,
20) încã dintru începutul existentei istorice a Bisericii. Mai mult, aceasta
dovedeste deplinãtatea haricã, doctrinarã si de trãire a Bisericii primare
si identitatea ei cu sine în toate epocile istorice, indiferent de furtunile
ereziilor, pînã în zilele noastre. Dar sã revenim la Sfântul Iacov... În
versetele mentionate el desluseste pentru cititorii Epistolei existenta unui
resort lãuntric, sufletesc care poate genera o ispitã. Existã în noi ceva,
ce se cheamã „poftã”,si care ulterior avea sã fie clasificatã de Pãrintii
51
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pãrtiiînirationale
a sufletului,
alãturi
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Cf. ca
Johno Meyendorff,
gândirea crestinã
rãsãriteanã,
trad.de
rom.
Pr. N.
Buga,
Bucuresti,
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„Nimeni
sã nu1997,
zicãp.atunci
când este ispitit: de la Dumnezeu snt ispitit,
pentru cã Dumnezeu [...] nu ispiteste pe nimeni, ci fiecare este ispitit
când este tras si momit de însãsi pofta sa” – scrie Sfântul Iacov (1, 1314). Aceastã poftã este descrisã mai încolo ca fiind obîrsia tuturor
certurilor si a dezbinãrilor: „de unde vin rãzboaiele si de unde certurile
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Pr.lect.univ. drd. Teodor Baba

Aspecte ale teologiei biblice la finalul
celui de al doilea mileniu crestin
În fiecare domeniu de culturã, stiintã, tehnologie, în multe altele
si în teologie se obisnuieste sã se facã popasuri aniversare din decadã
în decadã, la mijloc de veac, la un secol si cu tot atât mai mult la
finea unui mileniu. La acest sfârsit de al doilea mileniu crestin am
tinut de datoria ma sã reflectez în domeniul teologiei biblice ortodoxe
la contributiile românesti din ultimele douã decenii. M-as referi mai
întâi la studii si lucrãri de arheologie biblicã, comentarii si traduceri
ale unor pasaje si cãrti din Sfânta Scripturã. Nu doresc sã fac o distinctie
între ele dupã întâietate sau contributia mai mare sau mai micã în
acel domeniu, respect doar succesiunea aparitiei lor.
În domeniul arheologiei biblice este de necontestat contributia
pãrintilor profesori specialisti de la cele douã Facultãti mari de Teologie
din Bucuresti si Sibiu, la care se adaugã si ceilalti mai tineri. Din
preocupãrile pãrintilor profesori doctori Dumitru Abrudan si Emilian
Cornitescu, în ultimele douã decenii au rezultat lucrãri de arheologie
biblicã superioare celor ale înaintasilor. În lucrarea sa de doctorat
„Descoperirile arheologice din tara Sfântã din ultimii 50 de ani
(1920-1970) si raportul lor cu Vechiul Testament“, pãrintele profesor
Emilian Cornitescu aduce în actualitate si în limba noastrã rezultatele
descoperirilor arheologice din timpul celor 5 decenii, îndeosebi în
marile centre culturale si religioase ale tãrii Sfinte care întãresc si
întregesc relatãrile biblice vechitestamentare1. Tot la fel aduce o
contributie esentialã în acest domeniu arheologic biblic si în altã
lucrare edificatoare „Descoperiri arheologice în legãturã cu datele
1
Diac.Prof.Dr.E.Cornitescu, Descoperirile arheologice din tara Sfântã din ultimii 50
de ani (1920-1970) si raportul lor cu Vechiul Testament, tezã de doctorat, în ST., nr.7-8/
1982, p.462-465.
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din Vechiul Testament“, care a fost publicatã în 1987 2. Pãrintele
profesor Dumitru Abrudan împreunã cu diacon prof.dr.Emilian
Cornitescu au alcãtuit si tipãrit în volum monumentala lucrare
„Arheologie biblicã pentru Facultãtile de teologie“ în 1994, în care
aratã în peste 350 de pagini realitãtile arheologice biblice servind ca
un izvor de orientare si cunoastere a evenimentelor consemnate în
diferite perioade de timp de cãtre aghiografiii Vechiul Testament3.
Noile rezultate din câmpul sãpãturilor arheologice ca si epuizarea
manualului alcãtuit la Cernãuti de pr.prof.dr.Vasile Tarnatchi, cu mai
bine de sase decenii în urmã, au constituit motivele si scopul scrierii
acestei însemnate lucrãri de arheologie biblicã structuratã în patru
mari capitole si 24 de prelegeri universitare. Consider de datoria
mea sã reactualizez aceste patru puncte importante care stau la baza
lucrãrii.
1. tara Sfântã si locuitorii ei;
2. Antichitãtile casnice sau particulare: locuinte, vesminte,
alimentatie, mijloace de existentã, cresterea copiilor, starea socialã a
femeii, sclavia, viata socialã, stiinte, arte, calendarul, moartea si rituri
funerare;
3. Antichitãtile de drept si de stat, forme de organizare si
administratia statului, functionari de stat si ai curtii regale, teocratia,
profetismul, dreptul personal si matrimonial, cãsãtoria legitimã si de
levirat, divortul, drepturile si îndatoririle sotilor, mostenirea, dreptul
penal si Sinedriul;
4. Antichitãtile sfinte sau religioase, locasurile de cult, personalul
de cult, actiuni cultice, sãrbãtori, grupãri si partide religios politice4.
Cercetãrile arheologice consemnate în aceastã lucrare au dat la
luminã vestigii deosebit de importante pentru sustinerea autenticitãtii
si integritãtii Vechiului Testament.
Dovezile arheologice confirmã realitatea istorico-geograficã a
localitãtilor din tara Sfântã si din afara granitelor ei iar altele privesc
nume de popoare mentionate în Vechiul Testament de la care au
2
Idem, Descoperiri arheologice în legãturã cu datele din Vechiul Testament, în ST.,
nr.7-8/1984, p.546-572.
3
Pr.Prof.Dr.D.Abrudan si Diac.Prof.Dr.E.Cornitescu, Arheologie biblicã pentru
facultãtile de teologie, Bucuresti 1994, p.5-6.
4
Ibidem, p.8-9.
5
Ibidem, p.10-12.
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rãmas urme de culturã si de civilizatie deosebit de utile pentru a
cunoaste viata spiritualã în perioada vechi-testamentarã5. Independent de aceastã lucrare, dar tot în domeniul arheologic si-a adus
contributia însemnatã pãrintele prof.dr. Atanasie Negoitã, prin tratatele
de referintã: „Gândirea asiro-babilonianã în texte“, „Gândirea
fenicianã în texte si gândirea hititã în texte“; toate apãrute la
Bucuresti, în urmã de mai bine de douã decenii6.
Introducerea în cãrtile Sfintei Scripturi a fost onoratã cu lucrãri
de specialitate de toti teologii biblicisti, în ultimele douã decenii.
Amintim iarãsi contributia pãrintelui prof.dr. Dumitru Abrudan cu
„Cãrtile apocrife ale Vechiului Testament“ 7, „Cartea lui Iov si
valoarea ei antropologicã“8, „Cartea Psalmilor în spiritualitatea
ortodoxã“ 9.
La studiul biblic al Noului Testament, o contributie esentialã a
adus pãrintele profesor Vasile Mihoc, prin lucrarea dânsului de
doctorat: „Epistola Sfântului Apostol Pavel cãtre Glateni, studiu
introductiv, traducere si comentariu“, publicatã în 198310, care se
onoreazã prin autoritatea în materie, a autorului ei. Tot o contributie
esentialã la studiul Noului Testament trebuie consideratã si lucrarea
de doctorat a regretatului pãrinte profesor Sabin Verzan „Epistola I
cãtre Timotei a Sfântului Apostol Pavel, introducere, traducere si
comentariu“ publicatã în 1988 11 si o altã lucrare a sa „Faptele
Apostolilor, o carte a prototipurilor“ din 199012.
Chiar dacã nu se încadreazã strict în ultimele douã decenii ale
acestui mileniu crestin ci au apãrut cu putin timp înainte, trebuiesc
6
Pr.Prof.Dr.A.Negoitã, Gândirea asiro-babilonianã în texte, Bucuresti 1975, p.398;
Gândirea fenicianã în texte, Bucuresti 1979, p.360 si Gândirea hititã în texte, Bucuresti
1986, p.360 (Biblioteca Orientalis în colaborare cu Constantin Daniel).
7
Pr.Prof.Dr. D.Abrudan, Cãrtile apocrife ale Vechiului Testament, în MA., nr.9-10/
1983, p.562-567.
8
Idem, Cartea lui Iov si valoarea ei antropologicã, în MB., nr.1-2/1984, p.7-20.
9
Idem, Cartea Palmilor în spiritualitatea ortodoxã, în ST., nr.7-8/ 1985, p.453-471.
10
Pr.Prof.Dr.V.Mihoc, Epistola Sfântului Apostol Pavel cãtre Galateni, studiu
introductiv, traducere si comentariu, tezã de doctorat, Bucuresti 1983, p.278.
11
Pr.Prof.Dr.S.Verzan, Epistola I cãtre Timotei a Sf. Apostol Pavel, introducere,
traducere si comentariu, Bucuresti 1988, p.16.
12
Idem, Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor, în ST., nr.1/1990, p.38-76.
13
Pr.Prof.Dr.I.Mircea, Epistola I a Sfântului Apostol Petru. Introducere si comentariu,
tezã de doctorat, în GB., nr.9-10/1973, p.885-1053, extras.
14
Idem, Epistola a II-a a Sf. Apostol Petru. Introducere si comentariu, în GB., nr.910/1975, p.945-1027.
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remarcate cele douã lucrãri ale pãrintelui doctor Ioan Mircea „Epistola
I a Sfântului Apostol Petru. Introducere si comentariu“, tezã de
doctorat tipãritã în 1973 13 si „Epistola a II-a a Sfântului Apostol
Petru. Introducere si comentariu“, în 197514. Aceste lucrãri pot fi
considerate atât de introducere cât si de studiu biblic propriu-zis
exegezã sau comentar, aducând o contributie substantialã si la
Teologia biblicã.
În domeniul strict exegetic putem enumera si alte lucrãri apãrute
fãrã pretentia de a le cuprinde pe toate. La Editura Institutului Biblic
si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, sub genericul „Biblia
comentatã“, au apãrut lucrãri exegetice atât din Vechiul cât si din
Noul Testament.
Înalt Prea Sfintitul Bartolomeu Anania a tipãrit în 1997
„Pentateuhul sau cele cinci cãrti ale lui Moise“, versiune revizuitã
dupã Septuaginta si comentatã integral, biblic, teologic, literar si
stiintific15. În cuvântul lãmuritor asupra Sfintei Scripturi, la început
Înalt Prea Sfintitul Pãrinte Bartolomeu spune: „Cititorule dacã
vei deschide cartea din simplã curiozitate sau deprindere spre
a-ti împlini nevoia de a sti si dacã ai strãbãtut-o ca pe un simplu
act de culturã, fi sigur cã nu o vei uita. Dacã ai zãbovit asupra
ei cu oarecare interes lingvistic, vei fi aflat cã în ebraica si greaca
veche sunt semãnate cuvinte, fraze si denumiri eterogene
împrumutate de autorii biblici din culturile cu care s-au învecinat
sau din altele pe care nici ei nici pãrintii lor nu le-au stiut. Dacã
ai citit-o numai ca operã literarã, iatã cã ai gustat dintr-însa
belsug de genuri, specii, poezie liricã si epicã, istoriografia
legislatiei, pagini profetice si apocaliptice, proze scurte si nuclee
de roman, scenarii dramatice si eseuri filosofice, sentinte
aforistice si incantatii prozodice...“ 16 . Îndemnându-ne sã
pãtrundem întelesul adânc al Cãrtii Cãrtilor, autorul remarcã în
continuare: „Dacã pentru nevoia de a întelege o vei cãuta a doua
oarã si a treia oarã mai cu deamãnuntul, cu încetineli si reveniri,
dacã vei pune un gând pe textul din fatã si altul pe cele paralele
15
I.P.S.Bartolomeu Anania, Pentateuhul sau cele 5 cãrti ale lui Moise, Bucuresti 1997,
377p.+douã hãrti
16
Ibidem, p.7-8.
17
Ibidem, p.9.

Studii

77

însemnate dedesubt, atunci cugetul tãu va fi în stare sã pipãie
întelesurile din spatele cuvintelor sã pãtrundã în luminisurile
alegorice ale întâmplãrilor sã desluseascã de ce jertfa lui Avraam
s-a petrecut de pildã ca fapt istoric la vremea ei (Gen.22,1-18),
dar si în prefigurare (Evr.11,9), pentru vremurile din urmã. În
acelasi timp reliefurile noilor tale lecturi îti vor deschide calea
de acces cãtre întreaga culturã europeanã în tot ce are ea mai
frumos si mai înalt de-a lungul ultimului mileniu. 17 Dar dacã
pentru nevoia de a cunoaste te vei deprinde s-o citesti nu atât pe
dinafarã cât mai ales pe dinãuntru, dacã sufletul ti se va aprinde
în vãpaia celor ce se întraripeazã cu dumnezeiescul dor, atunci
dorul acesta îti va descoperi cã de vreme ce toate cãrtile acestei
cãrti au fost scrise de dragul unui singur personaj Iisus Hristos,
prevestindu-l si vestindu-l si de vreme ce Iisus Hristos a venit în
lume de dragul unei singure fãpturi omul, înseamnã cã toatã
cartea se îndreaptã spre o singurã fiintã care esti tu cititorule.
Dacã o ocoleai înseamnã cã ti-ai asumat-o, a fost sã te descoperi
pe tine vietii“ 18.
Tot la fel, în Cuvântul înainte la Noul Testament redactat de Înalt
Prea Sfintitul Bartolomeu V.Anania, în 1993, Prea Fericitul Pãrinte
Patriarh Teoctist scria: „Mestesugul tãlmãcitorului nu este doar acela
de a transpune un text dintr-o limbã în alta, ci si de a-i descoperi
scriitorului sacru intentiile, cultura, stilul, subtilitãtile si cadentele
proprii. Lucrarea aceasta continuã pe mãsurã ce limba se înnoieste
asemenea copacului viu cu care o compara marele ªaguna si pe
mãsurã ce alti cãrturari se încumetã sã-i descopere noi deschideri
cãtre sfintele si adâncile frumuseti ale textelor originale...“19.
În acest rãstimp de douã decenii au apãrut si studii si lucrãri mai
ample de ermineuticã biblicã, amintind în primul rând studiul
veneratului nostru pãrinte profesor dr. Nicolae Neaga: „Principii
ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specialã la
18

Ibidem, p.10.
I.P.S.Bartolomeu Anania, Noul Testament, Bucuresti 1993, p.3-4.
20
Pr.Prof.Dr. N.Neaga, Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu
referire specialã la Vchiul Testament, în MA., nr.10-12/1981, p.757-763.
21
Pr.Prof.Dr. C.Cornitescu, Sfântul Vasile cel Mare interpret al Sfintei Scripturi, în
Ortodoxia, nr.2/1980, p.308-320.
22
Arhim.V.Micle, Citirea si interpretarea Sfintei Scripturi, Bucuresti 1994, 45 p.
19
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Vechiul Testament“, din 198120. Un alt studiu de referintã în acest
domeniu este „Sfântul Vasile cel Mare interpret al Sfintei Scripturi“
al pãrintelui profesor dr. Constantin Cornitescu de la Bucuresti, apãrut
în 198021. O lucrare consistentã de ermineuticã biblicã este „Citirea
si interpretarea Sfintei Scripturi“, alcãtuitã de pãrintele arhimandrit
Veniamin Micle de la mãnãstriea Bistrita Olteanã, în 1994, în care
relateazã principiile folosite de Sfintii Pãrinti în acest scop, îndeosebi
de Sfântul Ioan Gurã de Aur22. Tot în domeniul ermineuticii biblice
si-au adus un aport substantial preotii profesori misionari ai Bisericii
Ortodoxe în diaspora: Dr. Mircea Basarab de la Munchen, Germania
si Dr. John Breck din New York. Primul amintit aici, a alcãtuit o
lucrare în volum, intitulatã „Ermineutica biblicã“, tipãritã la Oradea
în 199723, în care dezvoltã cele trei mari capitole ermineutice, teoria
sensurilor Sfintei Scripturi, euristica si proforistica pe un numãr de
peste 150 de pagini, iar al doilea, studiul „Principii de interpretare
ortodoxe a Bibliei“, tradus în româneste de Constantin Jinga. În finalul
studiului sãu, autorul afirmã cã din punct de vedere al ortodoxiei,
orice interpretare autenticã a Scripturii este rodul interactiunii dintre
credintã si iubire cu care este împodobit interpretul de la Duhul Sfânt
spre a-si schimba lucrarea de exegezã într-o adevãratã teologie, întro mãrturie vie îndreptatã cãtre Dumnezeul nãdejdii si al mântuirii
noastre 24 .
Teologia biblicã este o ramurã relativ nouã a studiului Bibliei,
proprie veacului al XX-lea, brodatã pe teme fundamentale din Vechiul
si Noul Testament, care au fost scoase în evidentã din textul biblic
propriu-zis. În privinta Vechiului Testament, pãrintele profesor
Atanasie Negoitã a alcãtuit o lucrare cu acelasi titlu, în 1992 25,
structuratã pe opt capitole dupã cum urmeazã:
I. Doctrina despre Dumnezeu
II. Raportul lui Dumnezeu cu lumea
III.Raportul lui Dumnezeu cu lumea nevãzutã
IV. Raportul lui Dumnezeu cu lumea vãzutã. Doctrina despre
om
23

Pr.Prof.Dr. M.Basarab, Ermineutica biblicã, Oradea 1997, 157 p.
Pr.Prof.Dr.J.Breck, Principii de interpretare ortodoxe a Bibliei, în AB., nr.1-3/1998,
p.75-76.
25
Pr.Prof.A.Negoitã, Teologia biblicã a Vechiului Testament, Bucuresti 1992, 219 p.
24
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V. Dumnezeu ca Judecãtor
VI. Dumnezeu ca Mântuitor
VII. Eshatologia Vechiului Testament
VIII. Doctrina despre starea omului dupã moarte
În privinta cunoasterii lui Dumnezeu, desprindem din paginile
Vechiului Testament însusirile sau atributele lui Dumnezeu pe care
autorul le împarte în douã pãrti: metafizice si etice. Din cele metafizice
enumerãm:
- Aseitatea sau independenta absolutã;
- Eternitatea: „Tronul Tãu este întemeiat dintru un început. Din
eternitate esti Tu“ (Ps. 93,2);
- Imutabilitatea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru si nu Mã
schimb“ (Mal.3,6);
- Omniprezenta: „Cerul este tronul Meu si pãmântul este
asterunutul picioarelor Mele“ (Is.66,1);
- Atotputernicia: „Ridicati-vã ochii si priviti cine a fãcut aceste
lucruri, spuneti lui Dumnezeu cât sunt de înfricosãtoare lucrurile
Tale, cât de înfricosãtor Esti, cine poate sã-ti stea împotrivã?“
(Ps.76,7);
- Atotstiinta: „Domnul rãzbate oceanul si inima si cunoaste
ascunzisurile lor cãci El este atotstiutor si cãile vesniciei le are
înaintea ochilor. El vesteste ce a fost si ce va sã fie si dezvãluie albia
celor tãinuite. Nici un gând al omului nu-I scapã si nici un cuvânt
nu rãmâne ascuns de El“;
- Întelepciunea: „Omul nu poate cerceta întelepciunea Domnului
cum nu poate numãra nisipul mãrii, picãturile ploii si zilele vesniciei,
înãltimea cerului si lãtimea pãmântului“ (Ben Sirah, 2-3);
- Între atributele morale sau etice fundamnetale biblic amintim:
- Libertatea absolutã: „Dumnezeul nostru în cer si pe pãmânt
toate câte a voit a fãcut“ (Ps.115,3);
- Sfintenia : „Voi trebuie sã fiti sfinti, cãci sfânt sunt Eu Iahve,
Dumnezeul vostru“ (Lev.19,2; 20,7);
- Bunãtatea nesfârsitã, gratia, milostivirea, îndelunga rãbdare:
„El nu ne rãsplãteste dupã pãcatele noastre, nu ne pedepseste dupã
fãrãdelegile noastre, cât sunt cerurile de sus fatã de pãmânt, atât
este de mare îndurarea Lui fatã de cei care se tem de El. Cât este de
departe rãsãritul de apus, atât de mult depãrteazã El fãrãdelegile
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noastre de la noi. Cât se îndurã un tatã de copiii lui, asa se îndurã
Domnul fatã de cei care se tem de El“.
- Dreptatea : „Domnul împãrãteste în veac si a pregãtit scaunul
de domnie pentru judecatã, El judecã lumea cu dreptate, judecã
popoarele cu nepãrtinire“ (Ps. 9, 7-9).
- Veracitatea si fidelitatea: „Cuvântul Tãu Doamne în ceruri
dãinuieste în veci, iar fidelitatea Ta tine din neam în neam“ (Ps.119,
90).
Pentru a face legãtura dintre Vechiul si Noul Testament as zãbovi
putin asupra unui subcapitol din lucrarea de specialitate a pãrintelui
profesor Atanasie Negoitã: „Mântuirea adusã lumii de Mântuitorul
Mesia“. Cu cât mai mult devenea constiinta si simtãmântul vinovãtiei
pãcatului cu atât mai puternic se simtea si necesitatea rãscumpãrãrii
de aceastã stare, se simtea nevoia mântuirii. Sufletul uman dorea
fierbinte un ajutor mai presus de om, care sã-l izbãveascã de moartea
pãcatului. Speranta venirii unui Mântuitor a fost alimentatã de
Dumnezeu din profetiile mesianice presãrate din toate cãrtile Vechiului
Testament si din ele putem sã ne facem o idee despre ceea ce avea sã
însemne Mesia pentru mântuirea neamului omenesc, prin robia
pãcatului, a diavolului si a mortii celei vesnice.
În privinta profetiilor mesianice trebuie amintitã si lucrarea
pãrintelui profesor dr. Emilian Cornitescu „Persoana lui Mesia si
lucrarea Sa în lumina profetiilor vechitestamentare“, în 198526. Tot
în domeniul teologiei biblice si-a adus o contributie substantialã
pãrintele profesor dr. Petru Semen, decanul Facultãtii de teologie
din Iasi, prin teza dânsului de doctorat: „Învãtãtura despre sfânt si
sfintenie în cãrtile Vechiului Testament“, publicatã în 1993 la Iasi27.
26
Pr.Prof.Dr.E.Cornitescu, Persoana lui Mesia si lucrarea Sa în lumina profetiilor
vechitestamentare, în ST., nr.9-10/1985, p.606-615.
27
Pr.Conf.Dr.P.Semen, Învãtãtura despre sfânt si sfintenie în cãrtile Vechiului Testament, Iasi 1993, 239p.
28
Ibidem, p.5-6.
29
Pr.Prof.Dr.I.Bria, Dictionar de Teologie ortodoxã, Bucuresti 1981, 398 p.
30
Pr.Dr.I.Mircea, Dictionar al Noului Testament, Bucuresti 1984, 527 p+7 hãrti.
31
Pr.Prof.Dr.M.Pãcurariu, Dictionar al teologilor români, Bucuresti 1996, 495 p.
32
Dictionar biblic, vol.I-II, Ed. Stephanus, Bucuresti 1993-1998, tradus din francezã
dupã catolici.
33
Dictionar biblic, tradus din englezã, Oradea 1995 (neoprotestant)
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Structuratã în cinci capitole, lucrarea este atât de necesarã si actualã
deoarece în decursul anilor s-au elaborat mai putine studii de teologie
biblicã vechitestamentarã, iar aceastã temã nu s-a tratat în mod special. Actualitatea ei rezultã si din faptul cã sfintenia divinã este una
din coordonatele fundamentale ale credintei monoteiste, de la care
nu trebuie sã se abatã adevãratii credinciosi28.
Pentru directionarea si usurarea studiului biblic în genral, este
drept si binevenit sã amintim aici aparitia în limba noastrã a
dictionarelor biblice si teologice ortodoxe în original si chiar cele
din traduceri de provenientã catolicã, protestantã si chiar
neoprotestantã. Astfel amintim lucrarea pãrintelui profesor Ion Bria:
„Dictionar de Teologie Ortodoxã“29, „Dictionar al Noului Testament“30, alcãtuit de pãrintele dr. Ioan Mircea, „Dictionar al teologilor
români“31 al pãrintelui profesor dr. Mircea Pãcurariu, cele trei volume de „Dictionar biblic“ 32 ale editurii Stephanus si „Dictionar
biblic“33 tradus si editat la Oradea. Datoria noastrã a profesorilor de
studii biblice si de teologie dogmaticã este de a reanaliza temele
controversate din aceste dictionare protestante si neoprotestante si a
le pune în paralel cu cele tratate acolo pentru edificarea studentilor
teologi cu adevãrurile credintei noastre. Aceasta presupune însã o
preocupare majorã stiintificã biblicã teologicã si lingvisticã enormã,
care ar aduce mari servicii Bisericii si învãtãmântului teologic.
Pentru studiul limbii ebraice au apãrut în trei centre universitare
la Bucuresti, Timisoara si Iasi câte o gramaticã sau douã de limbã
ebraicã, la Bucuresti a profesorului Ioan Alexandru34 si cea a pãrintelui
profesor dr. Dumitru Abrudan si a pãrintelui profesor dr. Emilian
Cornitescu35, la Timisoara, a pãrintelui profesor dr. Nicoale Neaga36,
iar la Iasi, a pãrintelui prof. dr. Petre Semen37.
Concluzionând cele spuse mai înainte, în ultimele douã decenii
ale veacului al XX-lea au apãrut lucrãri, studii si articole coonsistente
de arheologie biblicã, introducere, ermeneuticã, exegezã si teologie
biblicã, dictionare si gramatici de limbã ebraicã în limba românã si
în traduceri care faciliteazã studiul Sfintei Scripturi atât a Vechiului
Gramatica
limbiiînsã
ebraice,
Bucuresti
1980.
cât 3435siProf.Dr.I.Alexandru,
a Noului Testament,
la care
trebuie
sã se
adauge eforturile
Pr.Prof.Dr.D.Abrudan si Pr.prof.Dr.E.Cornitescu, Elemente de gramaticã a limbii
noastre de asimilare, cercetare si predare competentã spre binele si
ebraice, Bucuresti 1996.
folosul
Bisericii
strãbune.
36
Pr.Prof.Dr.
N.Neaga,
Gramatica limbiii ebraice, Timisoara 1996.
37

Pr.Prof.Dr.P.Semen, Gramatica limbii ebraice, Iasi 1998.
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Preot Dumitru Moca

Traditia colindelor religioase de Nasterea
Domnului si cultul crestin (II)
2. Cântarea bisericeascã si melodica colindelor
O dovadã peremptorie a legãturii originare a colindelor religioase
de Nasterea Domnului cu cultul crestin o constituie si interdependenta
si interferenta melodiilor colindelor noastre de Crãciun cu cântarea
bisericeascã în general si cu cântãrile liturgice ale praznicului special.
Colindele noastre de Crãciun nu sunt numai text, sau numai text poetic
ale cãror surse îndepãrtate trebuie cãutate - asa cum am vãzut - în Sfânta
Scripturã, traditia bisericeascã sau imnografia liturgicã a praznicului. O
întelegere adecvatã a genezei si evolutiei colindelor presupune, de
asemenea, abordarea lor si din perspectiva melodiei, a cântãrii si executiei
lor, abordare ce implicã în mod necesar legãtura lor cu cântarea de cult,
cu cântarea bisericeascã.
O privire comparatã, sinopticã asupra cântãrii bisericesti si
melosului colindelor ne aratã legãtura acestora din urmã cu cântarea
bisericeascã, de cult. Aceasta reiese din analiza comparatã a
modurilor, ehurilor sau glasurilor Bisericii Ortodoxe, ambitusul sau
întinderea melodiei, cadentele, formulele melodiei si ritmul lor.
Cercetãtori si specialisti în domeniu, între care amintim pe pr.
prof. I. D. Petrescu Visarion 23, profesorul Gheorghe Ciobanu24 si
altii au regãsit asemãnãri importante între colinde si cântãrile
bisericesti apartinând modului întâi frigian antic, corespunzãtor
modului dorian, medieval, adicã glasului întâi bizantin si psaltic
actual.
23

Pr. I. D. Petrescu, Condacul Nasterii Domnului. I Partenos Simeron. studiu de
muzicologie comparatã, Bucuresti, 1940;
24
Prof. Gheorghe Ciobanu, Colindele si muzica religioasã, în rev. “B.O.R.”, 1954,
nr. 1-3; Idem, Studii de etnomuzicologie si bizantinologie, Bucuresti, 1974.
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Întinderea colindelor ca si ambitusul extins al glasului întâi între
sextã si nonã, cadentele pe tonicã, dominantã si subtonicã, formulele
melodice sfârsesc pe diverse trepte, iar ritmul colindelor trãdeazã
asemãnãri izbitoare cu cele ale glasurilor bisericesti. Asemãnãrile au
la bazã combinarea elementelor sinagogale cu elemente populare si
religioase bizantine care au dat nastere cântãrii Bisericii crestine iar
elementele modale ale glasurilor (melodice si ritmice) specifice
întregii lumi antice stau de asemenea la baza colindelor religioase
gregoriene si bizantine.
Trãsãturile muzicale ale colindelor, înrudite partial cu ale
popoarelor din centrul si Estul Europei, dupã cum rezultã din analiza
modurilor culese în secolul al XIX-lea si al XX-lea sunt urmãtoarele:
material sonor redus, organizat ca si în cazul glasurilor bisericesti în
sistem arhaice tetra, penta sau hexacordice, prepentatonice si
pentatonice, rareori moduri heptacordice (eolic, mixolidice) care se
alcãtuiesc din douã structuri identice sau diferite, conjuncte sau
disjuncte; melodie silabicã având la bazã o serie de formule melodice
înrudite cu cele din muzica psalticã medievalã si gregorianã ca si
pentatonice cu o largã rãspândire la popoarele ortodoxe (formule
melodice, apechemate, intervale) sol, la, re, si, re, sol, mi, re, mi, re,
sol etc. reminiscente ale vechilor formule memotehnice (apechematele
glasurilor), ambitus redus, sisteme ritmice arhaice, forma
arhitectonicã fixã (rândurile melodice se astern pe versuri izometrice
hexa sau alteori octosilabice în care refrenul (fragment variabil ca
dimensiune si structurã, cu trãsãturi poetice proprii) este un element
structural determinant. Melodia contine un singur rând cu refren initial
sau final, douã sau trei rânduri la care se adaugã unul sau douã
refrene. 25
Un exemplu clasic printre altele în aceastã privintã este scos în
evidentã de melodia condacului “Fecioara astãzi” - de care am mai
vorbit. Imnul apartine glasului trei. În alcãtuirea sa lãuntricã nu se
depãrteazã si nu iese din cadrul obisnuit al acestui mod sau eh. Enechema
condacului Crãciunului (formula melodicã ce indicã de unde, cum, si
25
Emilia Comisel, Folclorul în România secolelor XVII - XVIII, în Studii de
muzicologie, vol. IX, Bucuresti, 1973, p. 325.
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de la ce sunet începe cântarea) este aceeasi ca si a celor mai multe
idiomele, irmoase si ode ale glasului trei autentic întâlnite în manuscrise
liturgice din veacurile XIII-XIV.
În versiunile din secolul al XIII-lea, spre deosebire de ceea ce
întâlnim în versiunile posterioare, gãsim cadentele în si grav (bemol)
cadente obisnuite în glasul al III-lea, pânã târziu în veacul al XVIII-lea.
Aceste cadente în si grav, asa de frecvente în idiomele fac parte integrantã
din constructia modului sau glasului al treilea autentic si amintesc, fãrã
îndoialã de plagalul sãu adicã glasul sapte. Tot asa întâlnim cadente în
re, iarãsi frecvente în glasul al treilea autentic si în do specifice acestui
condac.
Melodia condacului se miscã între si grav si si bemol si prezintã
analogii cu melosul atâtor colinde ale Nasterii Domnului. Abitusul
condacului este o înlãntuire de douã tetracoarde, legate între ele prin
acelasi sunet: do-fa-mi bemol. Acest ambitus îl întâlnim de altfel în
constructia melodicã a tuturor cântãrilor, idiomele, catisme si
prosomii din modul, ehul sau glasul al treilea. Prezenta lui si grav la
cadente poate fi socotitã, fie ca fãcând parte din ambitusul modului
sau al glasului (cãci melodia se miscã alternativ în jurul lui re si fa).
Acestea sunt cele douã sunete caracteristice, sau specifice glasului
trei autentic. Analizând îndeaproape melodia condacului “Fecioara
astãzi”, dupã manuscrisele din secolul al XIII-lea constatãm cã ea
urmeazã îndeaproape cadrul stabilit si obisnuit al modului sau al
glasului al treilea cu exceptia unor cadente mediale în do. Prezenta
acestei cadente, pe care o întâlnim în condacul Nasterii Domnului
pânã în versiunea actualã este un element de mare însemnãtate pentru
specificul modului acestui condac.26
Revenind la tema noastrã trebuie subliniat si demonstrat faptul
cã melosul bisericesc al condacului a servit ca tip melodiei devenitã
popularã a unor colinde. Nu vom putea întãri mai bine aceastã
afirmatie decât dând câteva exemple care sã dovedeascã influenta
melodiei condacului în structura melodicã a colindelor de Nastere a
26
27

Pr. I.D. Petrescu, Condacul Nasterii Domnului..., p. 39
Ibidem, p. 39.
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Domnului. 27 Evident dacã ar cãuta cineva sã gãseascã ad litteram
melodia condacului în aceste colinde, asa cum se gãseste în textul
muzical liturgic, nu ar gãsi-o; dar va gãsi punctele de sprijin ale
melodiei liturgice, stâlpii constructiei modale si melodice, respectiv
cadente, ritm, ambitus etc. Cât priveste melodiile colindelor se pot
observa usor câteva însusiri si elemente comune deopotrivã cântãrii
bisericesti cât si colindelor, între care amintim: ritm regulat, structurã
obisnuit ternarã si altele.
Dupã cum se vede, melosul bisericesc al condacului a servit
ca tip melodiei devenitã popularã a colindei, dupã cum versul
bisericesc - continutul lui teologic - a servit ca model de inspiratie
versului popular legat de sãrbãtoarea sau praznicul slãvit al
Nasterii Domnului. Aceasta explicã strânsa analogie între melodia
bisericeascã îndãtinatã la strunã si atâtea melodii ce îmbracã versul
popular al atâtor colinde ale Nasterii Domnului. De aceea se poate
afirma cã, privitã îndeaproape, melodia condacului Nasterii
Domnului era si este pânã astãzi turnatã încât se confundã în
liniile ei mari cu melodia multor colinde.28
3. Modul sãrbãtoririi Nasterii Domnului în Biserica veche si
28
Ibidem, p. 52; A se vedea si alte colectii de colinde si cântece de stea. De pildã
Gheoghe Cucu, 200 colinde populare, editie postumã îngrijitã de Constantin Brãiloiu,
Bucuresti, 1930; Constantin Brãiloiu, Colinde si cântece de stea, Bucuresti, 1921; Sabin
Drãgoi, 303 colinde cu text si melodie, Craiova 1923.
29
Pr. I.D.Petrescu, op.cit., p. 38.
30
Originea (etimologia) acestui cuvânt e foarte controversatã. Dupã unii (ca Miklosch,
Die slavischen elemente im Rumanischen, Viena, 1861, p. 26, ar fi de origine slavã. Dar cei
mai multi filologi îl considerã de origine româneascã. Astfel lexiconul de la Buda, 1825, îl
derivã de la Carnationem (mâncare de carne); B.P.Hasdeu (Etymologicum Magnum, I, 615)
de la Crastinum = ziua de mâine; V. Pârvan (Contributii epigrafice la istoria crestinismului
daco-roman, Bucuresti, 1911, p. 108-111) de la calationem, chemare, convocare, întrunire,
derivatie însusitã si de Pericle Papaghi si Th. Capidan (Limbã si culturã, Bucuresti, 1943, p.
252); Aron Densusianu (Istoria limbii si literaturii române ed. II-a, Iasi, 1849, p. 111) de la
Creationem (creatie, zidire), derivatie adoptatã si de O.Densusianu (Istoria limbii române,
vol. I, Bucuresti, 1961, p. 174) si de Al.Roseti (Influenta limbilor slave meridionale, asupra
limbii române, Bucuresti 1954, p. 25 si art. Românescu Crãciun, în Romanoslavica, VI,
1960, p. 46-65.
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reflectarea sa în colindele de Crãciun.
În ordinea cronologicã a vietii Mântuitorului cel dintâi praznic
împãrãtesc cu datã fixã este Nasterea Domnului, numit în popor si
Crãciun.29 El se serbeazã la 25 decembrie si este sãrbãtoarea anualã
a nasterii dupã trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Pare a fi cea
dintâi sãrbãtoare specific crestinã dintre toate sãrbãtorile consacrate
Mântuitorului desi nu este tot atât de veche ca Pastile si Rusaliile a
cãror origine stã în legãturã cu sãrbãtorile iudaice corespunzãtoare.30
În Biserica primarã, pânã prin a doua jumãtate a secolului al IVlea, Nasterea Domnului, îndeosebi în Rãsãrit, era serbatã în aceeasi
zi cu Botezul Domnului, adicã la 6 ianuarie. Aceastã dublã sãrbãtoare
era numitã în general sãrbãtoarea arãtãrii Domnului sau Epifania (Ta
Teophania), Ta Epifania).31
În ceea ce priveste modul sãrbãtoririi, praznicul Nasterii
Domnului, era serbat cu mare solemnitate. Sfântul Ioan Gurã de Aur
zice în acest sens: “Aceastã sãrbãtoare trebuie sã se serbeze ca
Sãrbãtoare a tuturor sãrbãtorilor si sã se tinã în mare cinste si nimeni
nu va rãtãci dacã o va tinea de cãpetenie a tuturor sãrbãtorilor. Cãci
ea este originea si fundamentul Epifaniei, al Pastilor, al Cincizecimii
si al Înãltãrii Domnului. Dacã Hristos nu s-ar fi nãscut dupã trup,
atunci nu s-ar fi botezat, ceea ce e cuprinsul Teofaniei, dacã nu s-ar fi
nãscut, nu s-ar fi rãstignit, ceea ce e cuprinsul Pastilor, dacã nu s-ar fi
nãscut, n-ar fi trimis pe Duhul Sfânt, ceea ce e cuprinsul Cincizecimii.
Asa, din aceastã sãrbãtoare, izvorãsc celelalte sãrbãtori ca felurite râuri
dintr-un izvor. Pentru aceasta îmi place ziua aceasta asa de mult si vã
vestesc dragostea ei ca sã vã fac pãrtasi la ea.32
Spre deosebire de zilele noastre, când sãrbãtoarea a mai pierdut
din strãlucirea de odinioarã, Crãciunul era în Biserica veche un praznic
31

Pr. Prof. Ene Braniste, Liturgica generalã, Bucuresti, 1985, p. 192.
Sfântul Ioan Gurã de Aur, Homilia in beatus Philogonium, dupã Dr. Vasile
Mitrofanovici, Prelegeri academice despre liturgica Bisericii drept credincioase, Cernãuti,
1909, p. 105.
33
Alexandre Schmemann, Din apã si din duh, Studiul liturgic al Botezului, trad, rom.
de Pr. Ion Buga, Bucuresti, 1993, p. 6.
34
A. Baumstark, Liturgie comparee, Chevetogne, 1954, p. 85.
32
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baptismal - ca si Sfintele Pasti - ceea ce conferea sãrbãtorii un caracter
specific, aparte, distinct. La sfârsitul secolului IV, botezul era în mod
egal sãvârsit la Crãciun, la Boboteazã si la Rusalii.33 Este interesant
de notat cã liturgic, slujba Crãciunului si a Bobotezei este si astãzi
inspiratã de sãrbãtorirea Pastilor si cã în vechile tipice cele douã
sãrbãtori sunt indicate ca Paste - sãrbãtoare de trei zile - Pascha
însemnând aici includerea botezului în slujba respectivã.34
Sãrbãtoarea Nasterii Domnului avea de aceea, în Biserica
veche un pronuntat caracter baptismal, euharistic, comunitar,
ecclesiologic, accesul catehumerilor la Sfintele Taine ale initierii
crestine, implicând o perioadã de intensã pregãtire sufleteascã si
trupeascã ceea ce va constitui preludiul de mai târziu, germenii
de mai apoi ai rânduielilor liturgice ale Postului Crãciunului în
Biserica Ortodoxã iar în cea Romano Catolicã ale Adventului.
Aceastã perioadã îsi atingea apogeul în sãptãmâna Nasterii
Domnului, în Ajunul Crãciunului iar apoi în zilele ce urmau.
În ziua precedentã, în Ajun, se postea (obicei existent în sec. IV
conform canonului I al Sfântului Teofil al Alexandriei35, se fãcea o
slujbã de priveghere în cadrul cãreia se botezau catehumenii ca si la
Pasti si la Rusalii si se citeau ceasurile împãrãtesti36. Din itinerariul
pelerinei apusene Egeria (sec.IV) vreme în care, la Ierusalim se serbau
la aceeasi datã, respectiv la 6 ianuarie atât Nasterea Domnului cât si
Boboteaza, aflãm cã slujba vecerniei începea probabil la bazilica
nasterii Domnului din Betleem, unde avea loc privegherea din
noaptea dinaintea Epifaniei (5-6 ianuarie). Urma apoi procesiunea
în care multimea se întorcea de la Betleem la Ierusalim în dimineata
zilei de 6 ianuarie, cântând imne si versete biblice. Ajunsi la Ierusalim,
35
Dr. Nicodim Milas, Canoanele Bisericii Ortodoxe, trad. rom. de Uros Kovincici si Dr.
Nicolae Popovici, Arad, 1930, vol.II, 2. p. 175. De fapt e vorba de o epistolã pastoralã în care
acesta orânduieste cum sã se procedeze când ajunul cade Duminica.
36
A se vedea Constantin Porfirogenetul, Despre ceremoniile curtii bizantine,... cap.
32, în editia Vogt, p. 119-126 si F. Kukules, Crãciunul la Bizant, în rev. Bizantion Bios che
politismos (1975) p. 151-154; Pr. prof. Liviu Streza, Botezul în diferite rituri liturgice, tezã
de doctoral în teologie, în rev. “Ortodoxia” nr. 1-2, 1985.
37
Pr. Dr. Marin Braniste, Însemnãrile de cãlãtorie ale pelegrinei Egeria, tezã de
doctorat în teologie, în rev. “Mitropolia Olteniei” nr. 4-6, 1982, p. 293.
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intrau toti mai întâi în biserica învierii, unde se intona un psalm si se
zicea o rugãciune, dupã care episcopul binecuvânta pe catehumeni
si apoi pe credinciosi care se retrãgeau pentru odihnã. Cãtre ceasul
al doilea din zi, credinciosii se adunau din nou, de astã datã în marea
bazilicã a lui Constantin de pe Golgota, unde se fãcea liturghie
catehumenilor si se continua cu serviciul euharistic în biserica Învierii
care se termina pe la ceasul al saselea din zi.37
Rânduielile liturgice actuale ale sãrbãtorii Nasterii Domnului,
asa cum le avem pãstrate în Mineiul lunii Decembrie, ziua 25, reflectã
într-o oarecare mãsurã imaginea de ansamblu a vechilor rânduieli.
Ele cuprindeau deodatã slujba privegherii, administrarea Tainei
Sfântului Botez, procesiunea de la baptisteriu si intrarea în bisericã
de împãrtãsirea cu Sfintele Taine.
Unirea Vecerniei cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la slujba
Ajunului din ziua precedentã ca si cântarea vechiului imn batismal:
“Câti în Hristos v-ati botezat în Hristos v-ati si îmbrãcat” constituie
cu sigurantã reminiscente ale vechilor rânduieli liturgice, abandonate
odatã cu scurgerea timpului si nasterea unei noi pietãti liturgice. Cum
am mai amintit, un loc aparte îl ocupã în aceste rânduieli slujba
Ajunului (vigilliae) slujba privegherii de toatã noaptea, slujitã în
întregime azi doar în sfintele mãnãstiri. În Ajunul Crãciunului, la
aceastã slujbã se citesc, dupã vechea rânduialã liturgicã opt paremii
împãrtite în trei grupe prin tropare si stihiri, paremii sau texte
veterotestamentare al cãror continut îl constituie principalele profetii
mesianice despre Nasterea Domnului (Fac.I,1-43; Numerii 24, 4-9;
17-18; Miheea 4,4-6; 5,2-4; Isaia 5,1-10; Baruh 3, 1-36; 4,1-4; Daniil
2,31-36; 4,4-45; Isaia 7,10-15; 8,1-4, 9-10.
Privite retrospectiv, aceste paremii, dense în continutul lor, ne
aduc aminte de partea baptismalã a slujbei, în timpul cãreia avea loc
38
“Privegherea” (Niktichi akolutia, Diurnum, Pervigiliae, slav. Vdenie) - sau slujba de
toatã noaptea - adicã rãmânerea în bisericã, slav. Vsenosnoe, Vdeanie - este o slujbã complexã,
cu caracter nocturn, alcãtuitã din trei servicii divine deosebite, sãvârsite unul dupã altul, ca o
singurã slujbã si anume Vecernia (mare), Litia si utrenia. Dintre acestea cea mai importantã
este, în acest caz, Utrenia, care constituie partea centralã si esentialã a Privegherii.
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introducerea catehumenilor în tainele credintei crestine, aceasta fiind
partea esentialã a slujbei de toatã noaptea38, la sfârsitul cãreia avea
loc administrarea Tainei Sfântului Botez, procesiunea si intrarea
solemnã a noilor botezati. Continuarea slujbei cu vechea liturghie a
Sfântului Vasile reprezintã partea euharisticã a ei, având ca obiect
împãrtãsirea noilor botezati cu Trupul si Sângele Domnului. Într-o
epocã ulterioarã epocii postpatristice si bizantine, corespunzãtoare
epocii decadentei liturgice, aceste elemente constitutive ale slujbei
au fost abandonate iar botezul a fost exclus din slujbele liturgice ale
sãrbãtorii. Cum vom vedea mai departe, colindele de nasterea
Domnului fac totusi aluzie la acest moment important din viata
crestinã. de altfel, pânã nu demult Liturghia Sfântului Vasile
împreunatã cu vecernia se sãvârsea în zilele de ajunare, nu dimineata
ca astãzi, ci spre searã, dupã vremea vecerniei. Cum în zilele acestea
se ajuna, adicã nu se mânca nimic, pânã dupã ceasul al IX-lea sau
dupã vecernie, pentru a nu se întrerupe ajunarea Liturghiei se sãvârsea
spre searã, dupã vecernie când credinciosii se împãrtãseau si apoi
puteau mânca.39
Ca si astãzi, ziua însãsi a praznicului se petrecea cu mare
solemnitate fãrã post si fãrã plecarea genunchilor. Credinciosii, întrun numãr impresionant mergeau la bisericã spre a lua parte la Sfânta
Liturghie si se împãrtãseau cu Sfintele Taine. Lecturile biblice citite
erau “potrivite cu timpul si cu locul” cum spune pelerina Egeria si
fie cã se predicã ori se fac lecturi, ori se intoneazã imne, toate sunt
adaptate praznicului zilei.40
Este demn de remarcat si faptul cã sãrbãtorile cele mai vechi ale
Maicii Domnului apar în forma lor initialã ca sãrbãtori ale
Mântuitorului si gravitau ca zi de tinere tot în jurul praznicului Nasterii
Domnului, ceea ce explicã prezenta Maicii Domnului în atâtea din
colindele de Crãciun. 41 Se pare cã, la început, a existat o singurã
sãrbãtoare marialã, care în Rãsãrit, înainte de Sinodul III ecumenic
39

Vezi Pr. Prof. Ene Braniste, Liturgica specialã... p. 54
Pr. Dr. Marin Braniste, Însemnãrile..., p. 293.
41
Pr. Prof. Ene Braniste, Liturgica generalã..., p. 234.
40
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de la Efes (431) era adesea numitã i mimi tis aghias Teotocu che
aeipartenu Marias, adicã pomenirea (amintirea) Sfintei Nãscãtoare
de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria, care avea ca obiect
maternitatea divinã în general si îndeosebi zãmislirea fãrã prihanã.
La Antiohia, aceastã sãrbãtoare exista încã pe la sfârsitul secolului
IV si era fixatã în preajma Crãciunului (analoagã cu soborul Prea
Sfintei Nãscãtoarei de Dumnezeu de la 26 decembrie, din sinaxarul
ortodox de azi). La ea fãcea aluzie patriarhul Proclu al
Constantinopolului în anul 429, când vorbea în fata lui Nestorie,
despre “aceastã sãrbãtoare (eorti) care trebuia sã mijloceascã ajutor
celor ce asistã la ea. Tot în preajma Crãciunului, si anume la 18
decembrie, se sãrbãtorea amintirea Sfintei Marii si în Galia, din secolul
VI înainte; aceastã datã a fost adoptatã în Biserica din Spania, de un
sinod tinut la Toledo în anul 656.
Revenind dupã aceastã incursiune în istoria cultului Bisericii
Ortodoxe, desi existã si alte teze privitoare la originea si vechimea
colindelor, nu putem sã nu surprindem legãtura lor genuinã, raportul
lor strâns cu cultul crestin, cu slujbele liturgice ale praznicului Nasterii
domnului asa cum a fost trãit si experiat el în spiritualitatea veche
româneascã. Privitã îndeaproape, frumusetea colindelor poporului
nostru drepcredincios este o prelungire a frumusetii liturgice a cultului
nostru divin, zãmislitã din credinta si frumusetea moralã a strãmosilor
nostri si geniul lor religios si poetic. De altfel constiinta Bisericii lea si pus uneori împreunã. În cartea de cult numitã Catavasierul, apãrut
la Râmnic, în anul 1747, citim: “Aicea la sfârsitul cãrtii puserãm si
stihurile ce le cântã copii, când umblã cu steaua în seara Nasterii lui
Hristos si cetitorule ce vei citi si cu poetice vei socoti si de nu vor
veni la numãr bine (silabisirile) sã stii cã noi precum le-am gândit
asa le-am si tipãrit dupã cum s-a obisnuit a se cânta si n-au umblat a
le numãra.42
Într-adevãr desi putin observabil, datoritã imaginilor profane
moderne, pline de exuberantã a datinilor si obiceiurilor sãrbãtorilor
42
Citat dupã pr. prof. Constantin Galeriu, Semnificatia colindelor, în rev. “Glasul
Bisericii”, 1973, nr. 11-12, pag. 281.
43
Vezi brosura Colinde si cântece de stea, Buc. 1990, pag. 5-15
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de iarnã, cu care praznicul Crãciunului coincide cronologic, colindele
reflectã totusi, în mod voalat, elemente de evlavie duhovniceascã,
specifice praznicului Nasterii Domnului, substratul lor crestin, obârsia
lor liturgicã. Din numãrul lor impresionant, iatã câteva colinde care
evocã caracterul de tainã si mister, de luare aminte, de veghere si
priveghere cu care credinciosul a întâmpinat întotdeauna Nasterea
Domnului: “Ia, sculati voi boieri mari / Sculati! Florile dalbe! /
Priveghind vã bucurati / Florile dalbe! / Priveghind vã bucurati /
Florile dalbe! / De mã turati curtile. Florile dalbe! / ªi-aprindeti fãcliile.
Florile dalbe! / Cã vã vin colindãtori. Florile dalbe! / Noaptea pe la
cântãtori, Florile dalbe!43
Apelul la priveghere, la venirea colindãtorilor la florile dalbe si
aprinderea fãcliilor este o aluzie clarã la contextul liturgic, batismal,
euharistic, ecclesiologic al praznicului, care a servit drept sursã de
inspiratie poetului popular în alcãtuirea colindelor. De altfel, faptul
este pus în luminã de alte antonime cu sens identic care abundã în
atâtea colinde. Ne vom opri pentru exemplificare doar la câteva
versuri: “Sus plugari nu mai dormiti / Vremea e sã vã gãtiti / Casa sã
v-o mãturati, Hai Lerui Ler / ªi masa s-o încãrcati, Hai Lerui Ler / Cã
umblãm si colindãm, Hai Le-rui Ler / ªi pe Domnul colindãm / Din
seara Ajunului, Hai Leru-i Ler / Pânã-ntra Crãciunului, Hai Leru-i,
Ler. 44
Aceeasi semnificatie si pietate adânc crestinã de asteptare,
priveghere, meditatie si reflectia asupra tainei Întrupãrii Domnului
transpare din toate colindele care acoperã cu poezia si cântarea lor
întreaga noapte de Ajun continuând pânã dimineata. Ele sunt intitulate
sugestiv sugerând relatia cu cultul liturgic de unde au izvorât: În
seara de Mos Ajun, Ce searã-i de-i astã searã, Ziurel de zi (indicând
durata slujbei), Bunã dimineata la Mos Ajun si altele. Dãm spre
exemplificare câteva din versurile colindei: “ În seara de Mos Ajun/
44
Diacon Gheorghe Bãbut, Domnului sã ne rugãm, Oradea, 1993,
pag. 361
45
Ibidem, pag. 361
46
Pr. prof. Ene Braniste, Liturgica generalã, pag. 197
47
Diacon Gheorghe Bãbut, op. cit., pag. 390
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Toti copii se adun/ªi ascultã cu folos/Ce se spune de Hristos/ Magii
steaua urmãresc/Mergând ca sã-L vazã/Ingerii din cer privesc/Cântând
imn de slavã.45
Legãtura colindelor cu cultul crestin ortodox este confirmatã apoi
de existenta unor colinde ale Bobotezei, de existenta unor colinde
care amintesc, fie si aluziv, de ungerea cu Sfântul Mir, de preotul
botezãtor, slujitor si pãrinte sufletesc; ba mai mult, de colinde dedicate
unor fini si nasi, în sfârsit de împlinirea Botezului în Euharistie. Câteva
fraze din colindul Bobotezei, asociate cu faptul cã la armeni pânã
astãzi praznicul Crãciunului se serbeazã odatã cu cel al Bobotezei,
pun si mai mult în luminã raportul colindelor cu cultul crestin:46 La
marginea râului / La apa Iordanului / Vedem lucruri minunate / De
toti sfintii lãudate, O, minune! / La Iordan râul frumos / Acolo vine
Hristos / apele sã le sfinteascã / O, minune! / Atunci ceru s-a deschis
/ ªi glas din cer au zis: / Tu esti Fiul meu iubit / În care am binevoit /
O, minune! / Veniti sã ne închinãm / Lui Hristos sã ne rugãm.47
În desfãsurarea si devenirea acestei “nasteri”, acestui început în
tainele vietii crestine, alte colinde amintesc de acel: “Mititel înfãsetel,
Florile dalbe / Curge Mirul de pe El, Florile dalbe / Fasa dalbã de
mãtasã, Florile dalbe / Dumnezeu în astã casã, Florile dalbe!48
Unul dintre etnologii si marii nostri istorici ai culturii nationale
care, în studiile sale, s-a ocupat de colindatul la români, slavi si alte
popoare49, consemneazã o specie de colinde pentru preot, vãzut ca
pãrinte sufletesc, sãvârsitor al Sfintelor Taine. La ucrainieni, în
general, colindele îl aratã pe preot la slujba bisericeascã, astfel încât,
când colindãtorii veniti sã colinde întreabã unde este preotul, ei aflã
cã acesta tine “o slujbã lângã cristelnitã.50
Mai mult, acelasi distins cercetãtor consemneazã o altã specie de
colindã si anume cele de bãtrâni, dedicate unui nas sau unei nase,
considerati a fi garantii sau pãrintii sufletesti al celui nou botezat. Iatã
versurile care duc mai departe contextul liturgic baptismal, euharistic al
48

Colinde si cântece de stea, Buc. 1992, pag. 15
Petru Caraman, Colindatul la români, slavi si alte popoare, Buc., 1983
50
Ibidem, pag. 17
51
Ibidem, pag. 17
49
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genezei minunatelor colinde de Crãciun, identic în fapt cu cel al
sãrbãtorii Nasterii Domnului: “Fini ce-ai botezat / ªi ce-ai cununat / Vite
ce le-ai dat / Sus pe la Vârsori / Prin dalbele flori / Schimbã se rãschimbã
/ Douã pãsãrele / Chip de rândunele / Nu sunt pãsãrele / Ci sunt pãhãrele
/ Care bem cu ele / Rar, la zile mari / Ziua de Crãciun / ªi-a de
Boboteazã.51
Trecând apoi de la colindele propriu zise la colindat meritã a fi
scoase în evidentã si alte aspecte ale datinei care reflectã note
definitorii ale evlaviei ortodoxe, inspirate de slujba bisericeascã, în
mare parte uitate astãzi. Este suficient sã ne oprim la procesiune, un
act de cult întâlnit la sãvârsirea atâtor taine si ierurgii bisericesti. La
ucrainieni, dar nu numai, colindatul începea de la bisericã dupã ce
se termina slujba vecerniei. Preotul e cel ce împãrtea satul, respectiv
cetele de colindãtori în atâtea pãrti câte tabere sunt, destinând câte
una pentru fiecare tabãrã spre a nu fi ceartã între colindãtori, iar
când ei nu se înteleg la alegerea sefilor tot el intervine si, dupã slujbã,
îi citeste pe cei alesi. Apoi “oamenii ies din bisericã si cei fruntasi
din toate satele merg înaintea tuturor, cu clopotei în mânã si înconjoarã
biserica de trei ori colindând, iar în urma lor ceilalti colindãtori în
grupuri colindã si ei. Acest început îl numesc ei “începutul
colindatului” si are analogii evidente cu procesiunea bisericeascã
din noaptea Pastilor de unde a trecut la Taina Sfântului Botez, la
slujba târnosirii bisericii etc.
De asemenea la românii din Ardeal colindul începe tot de la
bisericã sau de la preot care dã colindãtorilor binecuvântarea, dupã
cum colindul Botezului intercalat cu stihiri din slujba Utreniei si a
sfintirii apei se cântã mai peste tot în timpul procesiunii de la bisericã
pânã la râu sau fântânã la Boboteazã.
Încercând sã rezumãm cele mentionate pânã aici am putut
constata legãtura strânsã dintre colindele de Crãciun si cultul crestin
ortodox. Aceastã legãturã se observã pe mai multe planuri.
În ceea ce priveste textul poetic al colindelor s-a putut observa
legãtura lor cu Sfânta Scripturã, cu traditia si imnografia bisericeascã a
Crãciunului care a furnizat autorului anonim al colindelor teme, subiecte,
motive si mijloace de inspiratie dintre cele mai valoroase si mai
importante.
O privire sinopticã asupra cântãrii bisericesti si a melosului
colindelor ne-a arãtat apoi indubitabil legãtura si asemãnarea acestora
din urmã cu ehurile sau glasurile cântãrii bisericesti în general si cu
cântãrile liturgice ale praznicului în special.
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Pr. lect. univ. dr. Ioan Rudeanu

Interferente si influente interetnice
în creatii, credinte si obiceiuri
în Transilvania
Istoria Europei, de la origini pânã astãzi si în totalitatea ei, a fost
si rãmâne câmpul deschis al unor interferente si influente interetnice.
Din cele anterioare, rezultã în mod evident, nu numai cã Transilvania
nu face exceptie, dar chiar constituie unul din cazurile cele mai
reprezentative de interferentã pe multiple planuri, care inevitabil
conduce, în final, spre omogenizarea socialã sub aspect material si
mai ales spiritual. În spiritul hermeneuticii teologice, tinând cont de
interferentele pe plan religios, putem spune cã sensul evolutiei a
fost, dupã cuvintele Domnului spre: “o turmã si un pãstor”, adicã
spre o comunitate cu o conceptie de viatã unitarã predominant
crestinã. Incontestabil, confesiunile religioase au rãmas bine
conturate si distincte, dar masele populare, fidele si credincioase
Domnului, au devenit din ce în ce mai apropiate, atât în convingeri,
cât mai ales în obiceiurile religioase. Dovezi concrete stau: acelasi
mod de petrecere a sãrbãtorilor, aceleasi obiceiuri la boteze, nunti si
înmormântãri, renuntarea ortodocsilor la posturile rigide sub influenta
reformatilor si lutheranilor, respectul reciproc al sãrbãtorilor Învierii
Domnului când nu coincid calendaristic, acceptarea cununiei
religioase la una din biserici în cazul cãsãtoriilor mixte si atâtea altele.
În orice caz, nu putem pierde din vedere cãci pânã si clericii s-au
apropiat, intervenind nãzuinte si schimbãri în sensul apropierii cultului
si ritualului religios.
O recunoastere elocventã si de temei a acestei situatii o avem
din partea celui mai prestigios dogmatic al Ortodoxiei, din zilele
noastre, regretatul profesor Dumitru Stãniloae. Din studiul “Traditii
si idealuri comune ale Românilor, Maghiarilor si Sasilor din
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Transilvania”, retinem cele ce urmeazã: Convietuirea de secole a
celor douã nationalitãti conlocuitoare din Transilvania alãturi de
români a sãdit în viata lor o seamã de traditii si idealuri comune,
având drept consecintã caractere psihologice imponderabile,
manifestate în mod specific si unitar de populatia Transilvaniei în
general. Trecând la concretizare, dogmaticul Ortodoxiei relateazã:
“Profesorul de istorie de la Universitãtile din Budapesta si Debrecin,
Laszlo Makkay, ... la Seminarul de studii sud-est european de la
Heidelberg din septembrie 1976, a declarat cã: Reformatiunea din
teritoriul de la rãsãrit de Viena este foarte influentatã de Ortodoxie...
Reformatiunea din rãsãrit e strâns legatã si îmbinatã cu viata
natiunilor ca întreguri concrete si specifice, influentate de geografia
si istoria lor... Pornind de la remarca prof. Makkay dar si de la
constatãrile ce le poate face oricine cunoaste specificul realitãtilor
spirituale ale Transilvaniei, se poate spune cã mai ales aici,
Reformatiunea, fie ea calvinã, fie lutheranã, e împletitã cu viata
nationalitãtilor cãrora apartine si sprijinã aspiratiile lor ca propriile
sale aspiratii, întocmai cum face Ortodoxia... Profesorul Makkay a
scos în relief numai influenta suferitã de Reformatiunea din partea
ortodoxiei si anume în Transilvania din partea Ortodoxiei românesti.
Dar nu trebuie sã trecem cu vederea faptul cã si Ortodoxia
româneascã trebuie sã se resimtã de unele influente din partea
confesiunilor occidentale, practicate în Transilvania de nationalitãtile
conlocuitoare.” 1
Dupã un deceniu de la consemnarea acestei situatii si tinând
cont de stãrile de fapt existente din ultimele decenii, deplin îndreptãtiti
adãugãm cã este putin spus: Ortodoxia româneascã trebuie sã se
resimtã, cât timp si în realitate: Ortodoxia româneascã a suferit o
puternicã influentã si a trecut la înnoiri substantiale. Spre edificare,
se impune sã ne referim, în primul rând la predicã, deoarece, ea
detine pozitia centralã si culminantã în serviciul religios reformat si
lutheran, cât timp în liturghia ortodoxã ea era pe plan secund sau
uneori chiar absentã, fiind substituitã de citirea cazaniei de cãtre cantor. Acum, predicile sunt în mare atentie, chiar obligatorii nu numai
în Transilvania ci si în restul tãrii.
1
Pr. prof. D. Stãniloae, Traditii si idealuri comune ale românilor, maghiarilor si salor
din Transilvania, în „Mitropolia Ardealului“, nr. 10-12, 1998 p. 754 si 755.
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De la relatarea unei personalitãti religioase, trecem la o alta a
unei personalitãti laice, respectiv la Bela Kopeczi, care releva
fenomenul bilingvistic, care apare drept factorul catalizator cu cea
mai mare eficientã si de mai mare importantã în realizarea interferentei
valorilor spirituale pe teritoriul Transilvaniei. Din “Introducerea” lui
Bela Kopecsi la valoroasa anchetã realizatã, - retinem ca edificatoare
urmãtoarele: În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, când eram
student la Budapesta, am intreprins o anchetã lingvisticã si folcloricã
în regiunea care se situeazã în nordul fluviului Somesul Mare pentru
a examina fenomenul bilingvismului la Unguri si Români. Dupã
prezentarea unor date de ordin geografic, istoric si demografic,
urmeazã amãnunte asupra fenomenului cercetat: “În conditiile date,
Ungurii sunt cei ce-au devenit bilingvi, nu numai în familiile mixte,
dar si în familiile pur unguresti. Evident, gradul de bilingvism
este diferit în aceste douã tipuri de familii. Ungurii din prima
categorie au uitat o parte din lexicul fundamental al limbii
materne si dacã vorbesc maghiara, ei fac greseli gramaticale si
mai ales greseli de sintezã. Ungurii din a doua categorie
împrumuta anumite cuvinte de ale Romanilor, mai ales cele ce
privesc viata cotidianã... În ceea ce priveste romanii, noi gãsim
în limba lor elemente maghiare foarte vechi, legate de anumite
activitãti sau functii” 2 . Dacã luãm în considerare si alte zone
geografice si alte perioade istorice, vom constata cã si Romanii
au contractat serioase împrumuturi de limbã, credinta si obiceiuri,
multi din ei devenind bilingvi, sau instructorul maghiari în zona
secuiascã.
În orice caz, ancheta domnului Bela Kopeczi rãmâne
semnificativã prin douã realizãri remarcabile:
1. Lucrarea editatã reprezintã o valoroasã contributie de culegere
a literaturii populare românesti din partea unui proeminent om de
culturã maghiar.
2. Autorul a provocat un interes deosebit pentru cercetarea
fenomenului bilingvist.
Continuãm sã urmãrim acest fenomen, dovadã vie si model
ilustru de afirmare a fenomenelor de interferentã. De la sine înteles
cã noi anchete din zone aduc elemente noi. Dar, de cea mai mare
2
Bela Kopeczi, Une enquete linguistique et folclorique chez les roumains de
Transylvanie du nord, Akademiai Kiado, Budapest, 1985, p. 5 si 9.
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importantã este urmãtorul fapt: cercetãrile mai noi scot la ivealã
preocupãri si semnificatii noi privind realitãtile sociale, de deosebita
importantã pentru cunoasterea si tratarea problemelor pe care
convietuirea plurinationalã le ridicã. Se cuvine sã recunoastem
meritul cercetãrilor etnologici de a gândi si a interpreta cu competentã
datele determinate.
Ca prim exemplu, luãm în considerare: “Reflexe folclorice
romane în creatia poeticã popularã maghiarã din Mãnãstireni”,
realizat de folcloristul maghiar Olasz Katalin. O stare de fapt
determinatã, privind valoroasa baladã “Cele douã flori de altar”,
este urmãtoarea: În mijlocul populatiei maghiare din Mãnãstireni
era în curs de disparitie aceasta mostenire epica... Textul baladei a
început sã se fãrâmiteze, locutiunile si stereotipe s-au dat uitãrii.
Dar trãia în comunitatea satului o baladã româneascã, larg rãspânditã
în prezent, a cãrei actiune e foarte apropiatã celei muribunde. ªi
totusi moartea baladei n-a avut loc, întrucât la pãstrarea pânã în
zilele noastre a unei raritãti folclorice atât de valoroase, o contributie
importantã a avut-o prin prezenta lui vie - textul paralel românesc.
Nu este exclus nici faptul cã, alãturi de contributia ei pasivã la
pãstrarea textului maghiar, balada româneascã sã fi contribuit si la
completarea lacunelor, evident de continut.
Depãsind acest caz singular de întrajutorare onorabilã a valorilor
spirituale, Olasz Katalin oferã interesantele concluzii de ordin general si cu valoare extinsã peste limitele domeniului literar, dupã cum
urmeazã: “Traducerile populare prezentate în lucrarea de fatã nu
cuprind valori artistice deosebite, iar influenta baladei românesti
asupra unei traditii epice maghiare e un lucru mãrunt în viata
întregului folclor. Semnificatia acestor legãturi folclorice nici n-o
cãutãm pe plan estetic. Valoarea lor o apreciem, în primul rând, ca
o expresie a relatiilor strânse si trainice dintre cele douã populatii“
3
.
Aceasta situatie explicã cum, tot dupã opinia lui Olasz Katalin,
preluãrile de texte folclorice au contribuit, fãrã îndoialã, la îmbogãtirea
si cresterea sub raport cantitativ a folclorului maghiar din Mãnãstireni.
3
Olasz Katalin, Reflexe folclorice române in creatia poeticã popularã maghiarã
din Mãnãstireni (Jud.Cluj), în “Studii de istorie, filologie si istoria culturii”, Editura
Academiei RSR, Bucuresti, 1972, p. 319-320.
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Dar, ceea ce considerãm de majorã importantã este faptul cã
folcloristului a reflectat si a reusit o referintã instructivã la importanta
problemã a relatiilor dintre cele douã populatii.
Nu putem pierde din vedere cã depãsirea tematicã a
cercetãrilor folclorice a fost întrevãzutã, am putea spune chiar
profetizatã de un om de stiintã strãin, cum aflãm din urmãtoarea
relatare a lui V. Vogrea: “În cuvântarea tinutã la adunarea
generalã a -Astrei- din 1921, de A.R. Wright, vicepresedintele
Asociatiei de Folclor din Londra, îsi exprima convingerea cã cheia pentru o bunã parte din istoria europeanã se gãseste în
trecutul nostru- si studiind manifestãrile poporului român, -vom
ajunge sã dezlegãm multe probleme ale istoriei umane-” 4.
Aceastã apreciere este si în concordantã cu finalitatea
hermeneuticii teologice, prin care, prin descoperirile din domeniul
folclorului popular ale locuitorilor Transilvaniei, cãutãm elementele
componente si adecvate sustinerii idealurilor crestine de viatã: iubire,
cinste, înfrãtire, bunãvoire si pace între oameni, spre eliminarea
prejudecãtilor si resentimentelor ce duc la învrãjbire si dusmãnie.
Fapt îmbucurãtor este cã în perioada postbelicã se manifesta viu
nãzuinta depãsirii orgolioaselor prejudecãti nationaliste, prin studiile
consacrate literaturilor populare supuse interferentelor.
Semnalãm, de data aceasta, o contributie de acest gen a unui
german, Ingeborg Weber-Kellermann, asupra contributiei cãruia Ion
Talos referã urmãtoarele: “Capitolele realizate începând din 1953
vin, în cea mai mare parte, sã repunã în drepturile ei cercetarea
relatiilor reciproce dintre amintitele grupuri: germani, iugoslavi,
români, maghiari. Ele vin sã desfiinteze prejudecãtile nationale
anterioare“ 5.
Drept dovadã evidenta a disparitiei oricãrei urme de nationalism, sovinism si neîntelegere, ca de asemenea dovada a tot ceea ce
se poate întelege prin înfrãtirea crestineascã sau relatiile reunite si
redate de Iozsef Farago în studiul sãu: Câteva date informative, se
4
V. Bogrea, Trei probleme folclorice ªi aspectul lor românesc, în “Anuarul Arhivelor
de Folclor”, vol. I. Editura Cartea Româneascã, Cluj, 1932, p.47.
5
Ion Talos, Ingeborg Weber-Kellermann, Zur interetnik donausscwalen, siebenburger
sachsen und ihre nachbarn, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 178, în „Anuarul de
folclor“, Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, 1980, p. 238.

Studii

99

mentioneazã amintirile lui Ion Agîrbiceanu care, ca elev la Blaj, a
ascultat cu multã plãcere, mai multe ierni la rând un povestitor
maghiar Minya, care povestea captivând româneste. De la acest
exemplu bilingv, se trece la o realizare trilingvã, dupã cum urmeazã:
În privinta Banatului, citim în colectia lui Alexander Tietz, cã pe la
începutul secolului, prin colibele carburantilor din jurul Resitei, fãceau
schimb de povesti muncitori din Stiria, germani si în Szepes, cehi,
italieni si români. În adâncul pãmântului, profitând de timpul
repausului, minerii îsi spuneau povesti în limbile maghiare, românã
si germanã.
Tot în regiunea Banatului, mai este relatatã cercetarea folcloristei
Gabriella Voo, care a descoperit urmãtoarea situatie: “Fie români,
fie maghiari, naratori bilingvi ai povestirilor haiducesti, nareazã ad
libitum în româneste sau în limba maghiarã, ba chiar le amestecau
între ele sub aspect tematic”. Este exclus ca într-o societate cu atari
naratori sã poatã exista prejudecãti nationaliste, dusmãnoase. J.
Farago mai aminteste si de cercetãrile lui Nenni Markel care “a studiat,
în împrejurimile Sebesului, povestitori sasi, care, pe lângã limba
maternã, nareazã si în româneste”.
Din realizãrile proprii, Jozsef Farago, redã urmãtoarele date
interesante: “Cu ocazia culegerilor efectuate între 1952-1958, la
Ceangãii din Moldova, am gãsit personal numeroase povesti învãtate
de naratori în româneste si repovestite în limba maghiarã”. La
încheierea cercetãrilor din comuna Branistea de pe Somesul Mare,
cu populatie mixtã româno-maghiarã, J. Farago consemneazã:
“Printre altele, munca de culegere a avut ca rezultat imprimarea a
aproape 200 de creatii în proza cu text românesc si maghiar. Am
gãsit în satul respectiv, cinci povestitori bilingvi româno-maghiari:
un român de 48 de ani si patru maghiari de: 88, 50, 35, si 29 ani” 6.
Relatãrile lui J. Farago privind frecventa naratorilor bi si trilingvisti
au darul de a ilustra procesul interferentelor si al influentelor la nivelul
maselor, în sânul cãrora, drept consecintã a avut loc un extins si
profund proces de omogenizare socialã. De altfel, toatã istoria este o
6
Joszef Farago, Câteva date cu privire la povestitul bilingv în Europa rãsãriteanã, în
„Revista de etnografie si folclor“, Tomul 12, 1967, p. 278-281.
7Ion Pop Reteganul, Amintirile unui ªcolar de altãdatã, Editura Tineretului, Bucuresti,
1969, p. 122-123.
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mãrturie vie a aliantei dintre: iobagi, meseriasi si muncitori, independent de originea etnicã, luptând în comun pentru cucerirea unor
drepturi. Dar, înfrãtirea nationalitãtilor nu s-a realizat numai în lupte,
ci si în obiceiurile vietii de toate zilele. Numitorul comun la care s-a
ajuns în convietuirea nationalã mixte este ilustratã în multe
documente, printre care amintirile lui Ion Pop Reteganul sunt de-a
dreptul uimitoare. Din cuprinsul lor, retinem o scenã de Crãciun:
“Eu ascultam de la noi de pe prispa cum strigau copiii la fereastra
lui badea Danii, unii: “Szabad Kantalni? iar altii:”Lasa-i-ti sfântul
Crãciun în casa? la care vorbe, badea Danii rãspundea: la unii Szabad- la altii -lasa-... De însemnat este cã ungurii de la noi au
datinile Românilor la Crãciun, adicã si ei umblã cu colinda, primesc
colindãtori, numai cã ungurii de la noi, fostii iobagi, adicã nestiind
colinde în ungureste, colinda româneste, precum si horesc când îi
loveste dorul, precum si chiuiesc în joc”7.
Trecând de la trecutul istoric la prezentul viu al zilelor noastre si
cuprinzând cu vederea toate zonele Transilvaniei vom întâlni unitatea
de vederi, de obiceiuri si de mod al vietii. Sãrbãtorile Nasterii
Domnului se desfãsoarã nediferentiat, cu pomul de crãciun sãsesc
universalizat. Mai interesant este cã majoritatea anilor când
sãrbãtorirea Învierii Domnului nu coincide, se respectã reciproc
sãrbãtorile. La sate, oamenii nu ies la lucru, independent a cui e
sãrbãtoarea Învierii. De petreceri nici nu mai încape discutie. În sate
mixte sau chiar numai vecine, tinerii români joacã ciardas sau polca
sãseascã, iar ungurii si sasii învârtita româneascã. La nunti, în satele
mixte româno-maghiare se intoneazã cu acelasi entuziasm cântece
populare si romante românesti si maghiare. Chiuiturile dateazã din
secolul trecut si la unguri. Mai de necrezut ar fi fost chiuiturile sobrilor
sasi, dar pânã la sfârsit n-au rezistat nici ei influentei. În toamna
anului 1987, la o nuntã în satul Movile de lângã Agnita, la iesirea
nuntasilor din bisericã, tinerii ce asteptau au strigat versurile: “Alle
Leute sollen sehn, unsere junge Frau ist schön!”
(Toti oamenii sã vadã, cât de frumoasã este tânãra noastrã
mireasã.)
În sfera tineretului, se cuvine a mai mentiona extinderea
8
N.Drãgan, Cuvinte si obiceiuri, Anuarul Arhivelor de Folclor II, Bucuresti, 1933, p.9
si 10.
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obiceiului românesc de organizare a înfrãtirilor, relatatã de sociologul
N. Drãgan în referintele urmãtoare: „Bruderschafturile (confreriile,
înfrãtirile sau întovãrãsirile) au fost introduse de biserica catolicã
si au fost pãstrate si de cea luteranã a sasilor”... “ªi Sãcuii din
Ardeal cunosc întovãrãsirile de feciori. De obicei la Anul Nou, la
Crãciun sau la Pasti feciorii îsi aleg dintre ei un conducãtor care
aranjeazã petrecerile, încaseazã taxele de la feciori, tocmeste
lãutarii, etc...Asemãnãrile dintre judecata fãcutã de Altkniecht-ul
Bruderschaft-ului sãsesc introdus de biserica catolicã pentru
moralizarea tineretului, ori dintre cea fãcutã de legenybiro-ul sãcuiesc
si cea a craiului si a voievodului românesc este prea izbitoare. ca sã
nu vedem nici-o legãturã între ele”8.
Afinitãtile tineretului si spiritul sãu receptiv la influente au
favorizat evolutia procesului de interferentã la cel de omogenizare a
modului sãu propriu de organizare a unor obiceiuri comune celor
trei nationalitãti ale Transilvaniei. Cu alte cuvinte, constatãm ceea ce
am putea numi: interferenta interetnicã tridemsionalã. Nu este vorba
de un caz izolat, fenomenul confirmându-se în numeroase situatii,
unele oferite si de studiul: “Culegerea de basme românesti a lui Zeyk
Janos” a doi eminenti etnologi, Engel Karoly si Dumitru Pop. De
data aceasta avem prilejul sã urmãrim fenomenul interferentei la
nivelul superior al oamenilor de culturã, dovada stând consideratiile:
“Ceea ce se impune sã arãtãm este cã adeseori însemnãrile cu privire
la creatia popularã româneascã au fost fãcute în cercurile unor cãrturari
de altã limbã: sasi, maghiari...Interesul pe care cãrturarii sasi si
maghiari îl manifestã adesea fatã de românii din Transilvania nu este
desigur strãin nici de ideile înaintate ce se difuzau în Europa începând
cu epoca luminilor”. “Semnificativ este interesul pe care scriitorul
maghiar de limbã germanã Majlath Janos îl manifestã fatã de o
tânãrã si talentatã povestitoare româncã Gilli”. Deci, este vorba de
un maghiar, stãpânind perfect limba germanã si îndrãgostit de o
româncã îsi însuseste atât limba cât si valorile românesti ale
naratoarei 9.
Dupã ce mentioneazã si alte cazuri similare, Engel Karoly si
Engel Karoly si Dumitru Pop, Culegere de basme românesti a lui Zeyk Janos, în
“Studii de istorie literarã si folclor”, Editura Academiei RSR Bucuresti, 1964.
9
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Dumitru Pop, formuleazã aprecierea: “Cum vedem, mãrturiile de
natura celor semnalate, pe lângã faptul cã ajutã la mai buna definire
a climatului cultural al anumitor epoci, sunt importante pentru
limpezirea unor probleme de domeniul istoriei folclorului; totodatã,
ele aruncã lumini noi asupra raporturilor noastre culturale cu
minoritãtile nationale conlocuitoare. “Se confirmã astfel noul în
gândire si în activitatea atnologilor consacrati din perioada postbelicã,
prin faptul cã ei explorã toate consecintele si semnificatiile pe care
influentele si interferentele le determinã în sfera creatiilor, a valorilor
spirituale apartinând celor trei natiuni.
Evident cã scriitorul maghiar Zeyk Janos, proeminent folclorist
român în acelasi timp, constituie un exemplu clasic de interferenta
bidimensionalã româno-maghiarã, dupã cum rezultã din urmãtoarele
date si aprecieri la adresa lui: “simpatie permanentã manifestatã
pentru români “iobagi, desi” din pãrinti nobili, din satul Cuci din
apropierea Ludusului”. În dramã având ca subiect pe Decebal, el
face elogiul luptei eroice pentru libertate a bravului rege dac. El mai
este “primul traducãtor în ungureste al poeziei culte românesti”. El
este un asiduu folclorist privind poezia popularã româneascã, iar
într-un manuscris a înfrãtit basmele, întrucât “cuprinde 12 basme în
limba maghiarã, dintre care patru sunt românesti”. Înfrãtirea celor
douã literaturi populare rezultã si din urmãtoarele aprecieri ale lui
Karoly si Dumitru Pop: “În tesãtura basmelor maghiare ale lui Zeyk
au pãtruns si unele elemente din basmul românesc (de exemplu, în
Vandorkiralyfi - Fii de împãrat cãlãtori)... În sfârsit, traducându-le,
basmele românesti au fost modificate în conformitate cu cerintele
cititorului maghiar si deci cu caracterele basmelor maghiare. Am
maghiarizat, spune el, cele cu caracter românesc, cãci forma lor de
miere nici un alt condei, nici o altã limbã nu o poate reda”.
Un alt om de culturã, ce ar mai putea fi considerat cu valenta
dublã spiritualã, este Oskar Mailand care a fost, în aceeasi mãsurã:
devotat învãtãmântului maghiar pânã în 1918 si celui românesc ulterior si folclorului maghiar si celui românesc tot timpul vietii sale,
depãsind discriminãrile si diferentierile istoriei. Din numeroasele si
binemeritatele elogii ale lui Ion Iliescu, spre edificare deplinã a
10
Oszkar Mailand, Poezii populare românesti din Transilvania, prefatã de Ion Iliescu,
Editura Minerva, Bucuresti, 1981 pag. IX,, X, XIII, XIV, XV, XX.
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distinsei personalitãti, desprindem urmãtoarele: Hãrnicia si sârguinta
lui Oszkar Mailand s-au manifestat într-o pluralitate de preocupãri...
O Mailand a cercetat localitãtile din judetul Hunedoara si din încã
alte patru judete învecinate. El a însotit creatiile populare cu judicioase
comentarii stiintifice, cu aprecieri valorice, fiind preocupat de
comparastica creatiilor folclorice românesti cu cele ale nationalitãtilor
concluzionare... O. Mailand a valorificat folclorul românesc din
câteva perspective aproape neluate în seamã pânã atunci. Este vorba
de etnografie si etnologie la care se adaugã mitologia poporului
român... În 1887, el face prezentarea analiticã a celor 170 modele
de broderii si cusãturi românesti din localitãtile Hateg, Valea jiului,
din pãrtile pãdurenilor si Cohalm, etc. În concluzie, Oszkar Mailand
a realizat în decursul anilor douã feluri de activitãti, una de teren,
pentru culegerea si cunoasterea nestematelor spiritualitãtii populare
românesti si alta de tãlmãcirea lor în limba maghiarã10. Luând în
considerare si amãnuntul ca Oszkar Mailand a sustinut si “o revistã
româno-maghiarã Hunyad”, în care creatii populare românesti sunt
traduse în limba maghiarã si câteva în germanã, putem considera cã
acest om de culturã maghiar s-a ridicat la nivelul superior al unei
sinteze spirituale tridimensionale: româno, maghiarã si germanã,
specifice comunitãtii culturale si religioase a Transilvaniei. Am
adãugat calitatea religioasã, ca desi reformat, el a cules colindele
ortodocsilor, demonstrând cã o autenticã credintã crestinã nu
depãrteazã ci apropie oamenii. Pentru O. Mailand, porunca
Domnului: “iubeste pe aproapele tãu ca pe tine însuti! “a însemnat,
respect si consideratie nepãrtinitoare fatã de cele trei nationalitãti,
privindu-le prin prisma nobletei creatiilor lor spirituale.
În aceasta situatie, constatãm un gen de atitudine elevatã a
intelectualitãtii maghiare, rezultat al interferentei valorilor spirituale.
Gabriella Voo are marele merit de a fi ilustrat o astfel de atitudine
prin cercetarea vietii si activitãtii lui Zilahy Karoly11. Pe cât de modestã
este activitatea lui de traducãtor de poezie popularã româneascã, pe
atât de înaltã este atitudinea lui umanistã si demnã de admiratie. Viata
lui este dintre cele mai interesante, denotant: sinceritate, curaj si
generozitate. Ca date mai importante ale vietii sunt: a fãcut parte
11
Gabriella Voo, Zilahy Kiss Karoly si folclorul românesc din Transilvania,, în “Anuarul
de folclor“, II-IV, Centrul de stiinte sociale, Cluj-Napoca, 1983, p. 225-237.
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dintr-o familie “de nobili mijlocii calvini”. A intrat în conflict cu
autoritãtile ca revolutionar, fiind silit sã emigreze. Întors, cultiva
prietenii strânse cu Gherghe Baritiu, Madgyes Lajos si violonistul
Remeny, toti promovatori ai prieteniei româno-maghiare. Dupã un
concert al lui Remeny, în 1860, “Zilahy amintea în toastul sãu inspirat
de Iancu de Hunedoara si declarã cã sângele celor douã persoane sa vãrsat pentru acelasi pãmânt, iar convietuirea lor necesitã o stimã
reciprocã”. Istoria rãmâne poezia lui Zilahy dedicatã lui Remeny,
despre care Gabriella Voo constatã cã “a circulat ca manifest de luptã
al intelectualilor cu vederi înaintate”. Ea a apãrut în “Kolozsvary
Kozlony”, nr. 61, 1860.
Pe lângã literatura popularã, un factor important în realizarea
interferentelor spirituale, l-a constituit muzica popularã. Cântecul,
sub diversele sale forme, n-a cunoscut niciodatã granitã, n-a
recunoscut nici un fel de oprelisti, împlinindu-si pe deplin rolul de a
fermeca si de a apropia oamenii. Probabil cã tocmai prin cunoasterea
muzicii populare, Bela Bartok a putut determina ca: “Printre tãrani
nu existã urã împotriva altor natiuni”. Din pãcate si în contrast:
“Clasele sociale suprapuse sunt cele ce propagã ura”. Nu putem trece
cu vederea aceastã ultima si dureroasã constatare cã influentele si
interferentele de idei si alte valori spirituale nu reusesc apropierea
amicalã si omogenizarea socialã în rândurile elitei culturale, de genul
celor semnalate la nivelul maselor populare. Cu atât mai mult meritã
admiratie exceptiile, printre care Bela Bartok nu poate fi uitat.
Activitatea si realizãrile lui sunt bine cunoscute. Din studiul “Bela
Bartok si muzica popularã româneascã” al lui Tiberiu Alexandru,
retinem ca date importante: “Între melodiile populare pe care le-a
publicat în decursul vietii, cele mai multe sunt cele românesti: 1270
de piese, însotite de pretioase studii”... “Timp de zece ani, pânã în
toamna lui 1918, a cules 3500 de melodii populare românesti”. tinând
cont de opera întregii sale vieti, Tiberiu Alexandru îi aduce urmãtorul
omagiu: “Prin moartea lui Bela Martok, poporul român a pierdut
un prieten încercat. Amintirea lui va trãi pururea în inimile noastre,
iar pilda lui mãreatã ne va lumina munca de cunoastere si valorificare
a creatiei artistice a poporului si ne va cãlãuzi strãduintele pentru
12
Tiberiu Alexandru, Folcloristicã, organologie, muzicologice, Studii, Editura muzicalã,
Bucuresti, 1978, pag. 137, 138, 139, 140.
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înfãptuirea înaltului sãu crez politic: înfrãtirea popoarelor”12.
Am redat acest omagiu postum atât pentru a releva atitudinea
interetnicã demnã a unui intelectual maghiar , cât si pentru a semnala,
mai ales cã nu ne oprim la exemple, faptul cã: atitudinii prietenesti a
intelectualilor maghiari, intelectualii români rãspund cu prisosintã,
manifestând: pretuire, respect si nu mai putinã prietenie poporului si
culturii maghiare. Din interferenta unor stãri opinii, manifestãri si
actiuni, decurge nu numai omogenizarea spiritualã si socialã a etniilor
de pe teritoriul Transilvaniei, ci si apropierea si adâncirea prieteniei
dintre popoarele si statele noastre.
Dacã în vastul câmp al influentelor si al interferentelor interetnice
am relatat preponderent asupra celor petrecute între populatia
româneascã si cea maghiarã, aceasta a fost determinatã de spiritul
dominant al cercetãrilor etnologice actuale de pe cuprinsul
Transilvaniei. Am vãzut, deja, cum atât cercetãtorii stiintifici de
ambele nationalitãti cautã elemente semnificative menite a inspira
atât principialitatea cât si încrederea într-o cât mai armonioasã si
prosperã convietuire. De pe pozitii teologice, noi spunem: ne bucurãm
cã oamenii de stiintã se alãturã eforturilor depuse în decursul istoriei
de bisericile traditionale, în sprijinul unei convietuiri crestinesti, prin
care se rezolvã orice divergentã si se înlãturã toate dusmãniile.
Recunoscând acest predominat aspect al interferentelor, n-am pierdut
din vedere nici participarea si nici influenta factorului german,
proeminent mai ales în evolutia arhitectonicã a satelor.
Câteva consideratii ale lui Lucian Blaga sunt deplin edificatoare,
motiv pentru care le redãm dupã cum urmeazã: “Drumurile ardelene
duc prin sate, unde în nemijlocita apropiere gãsesti douã conceptii
arhitectonice cu totul diferite: una româneascã, alta sãseascã... În
alinierea caselor sãsesti, în frontul lor compact, simti prezenta unei
energii umane canalizate colectiv, potrivit unui plan primordial impus
naturii...Satele românesti, înãltate vertiginos pe o muchie, luând
pieptis o prãpastie, sau împrãstiate într-o vale ca turmele, s-au nãscut
parcã din inspiratia capricioasã a naturii însãsi. Casele sãsesti stau
cot la cot, alcãtuind un singur mare zid cãtre stradã”13.Aceasta era
situatia în vremuri îndepãrtate, cu reminiscente incontestabile, cãci
13
Lucian Blaga, Trilogia culturii, Fundatia regalã pentru literaturã si artã, Bucuresti,
1944, pag. 235, 254.

106

Studii

realitatea ultimelor decenii este cu totul alta. Sate pur românesti, ca
cele de mãrgineni: Rãsinari, Tilisca si altele din zonã, ca de asemenea
Cugir, Spini si altele dinspre Hunedoara sunt identice satelor sãsesti.
Cu atât mai mult situatia este aceeasi în satele mixte, dovedind
omogenizarea arhitecturalã, rezultat al puternicei influente exercitate
de spiritul practic german. De la sine înteles cã aceasta interferentã
româno-sãseascã n-a cuprins toatã Transilvania. În restul regiunilor
a avut loc interferenta româno-maghiarã. În sate pur românesti sau
pur maghiare, ca si în satele româno-maghiare, omogenizarea
arhitecturalã are vechime istoricã. Putinele case care mai dateazã
din secolul trecut si cel actual pânã la primul rãzboi mondial sunt
nediferentiate, ca si cele din deceniile urmãtoare. Arhitectonic nu
pot fi deosebite satele românesti de cele maghiare si nici casele
românesti de cele maghiare în satele mixte. Aceeasi omogenizare a
avut loc în restul sectoarelor de viatã: portul, alimentatia, organizarea
si dotarea gospodãriilor, obiceiurilor la boteze, nunti si înmormântãri,
denotând o receptivitate rationalã în sensul progresului material si
spiritual în paralel al ambelor natiuni.
Cercetãrile etnologice din zonele sãsesti au mai scos la ivealã
un caz interesant de interferentã, în viata copiilor. Din bibliografia
bogatã în acest sens, retinem valorosul studiu al lui Anca Gotia:
“Preliminarii privind cercetarea folclorului copiilor din
Transilvania”, din care desprindem: “mai mult decât oricare alt gen,
folclorul copiilor este supus împrumuturilor...Improvizatia,
capacitatea de creatie artisticã si lingvisticã a copilului reprezintã
factorul dinamic constructiv în folclorul copiilor. Acestuia i se mai
adaugã si împrumutul din folclorul altor grupe de copii, mai ales în
cazul în care copiii vin în contact cu o limbã strãinã. S-a arãtat
astfel, cã în regiuni bi si trilingve ca în Ardeal si Banat, nu rareori,
comunitatea între nationalitãti în folclorul copiilor ia aspectul unor
recitative hazlii, în cuvinte împercheate în amândouã limbile si chiar
în trei limbi”14.
Dovezi concrete au fost în trecut, mai putine astãzi, în vechile
colonii muncitoresti ale centrelor industriale: Resita, Timisoara,
14
Anca Gotiu, Preliminarii privind cercetarea folclorului copiilor în Transilvania,
“Studii si comunicãri. Centrul de îndrumarea creatiei populare si a miscãrii artistice de
masã“, Sibiu, 1978, p.27.
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Hunedoara, Sibiu si Brasov, care adãposteau cele trei nationalitãti.
Copiii acestor colonii, prin jocurile, cântecele si poeziile comune
cresteau poligloti. Cel putin douã limbi erau cunoscute la perfectie,
iar a treia mai putin, dupã ponderea nationalitãtilor. Firul acestei
evolutii admirabile era întrerupt de învãtãmânt, obligând pe fiecare
la scoala nationalitãtii, în loc de a fi rãmas împreunã si sã continue toate limbile comunitãtii bi s-au trietnice. În orice caz, acesti
copii nu puteau avea repulsia, regretabil întâlnitã, fatã de vreuna
din limbi, dupã cum nu puteau nutri resentimente nationaliste.
Parafrazând cuvintele Domnului: !Unora ca acestora este
împãrãtia cerurilor”, putem spune: Reeditând viata copiilor în
viata popoarelor s-ar putea instaura împãrãtia pãcii pe pãmânt.
Aceasta ar fi posibilã, dacã oamenii ar traduce în fapt prorocia
Domnului: “Fericiti cei curati cu inima”, îndeosebi sinceri si
iubitori asemenea copiilor.
Date fiind îndelungatele perioade de convietuire: românomaghiare si româno-maghiaro-germanã, exemplele de influente si
interferente ar putea fi mult continuate. Considerãm strictul necesar
documentar satisfãcut, cât timp este evident cã strãduintele noastre
finalizatoare sunt îndreptate mai putin spre trecutul istoric si mai
mult spre viitorul axiologic. Aceasta pentru cã suntem interesati în
mod deosebit de valori spirituale si acte semnificative ce ne pot
apropia de solutionarea problemelor sociale si politice actuale si de
perspectivã.
Datã fiind aceastã situatie, din partea valorosului etnolog Nicolae
Dunare nu preluãm numeroasele influente examinate de el în privinta:
mestesugurilor, a portului, a cusãturilor, a elementelor ornamentale
si a unor obiceiuri, ci retinem doar trei consideratii de ordin principial,
pentru semnificatiile lor:
1. “Dacã vecinãtatea si interferenta etnoculturalã joacã un rol
incontestabil, tot atât de adevãrat este si faptul cã un popor nu preia
bunurile în mod mecanic, ci de obicei selectiv”. Întrucât prin selectiv
se întelege ce-i mai bun, înseamnã cã cele trei etnii n-au avut decât
de profitat de tot ceea ce a oferit procesul interferentelor, preluând
ce gãsesc mai bun.
15 2. “Urmãrirea procesului de interferente etno-culturale relevã
Nicolae Dunãre, tara Bârsei, col.II, Editura Academiei RSR Bucuresti, 1974, p. 266
cã3 zonele de utilizare si de circulatie ale unui bun cultural-artistic
si
popular depãsesc hotarele etnice”15. Datã fiind depãsirea “hotarelor
etnice”, fiecare formatiune etnicã, prin toti factorii sãi creatori, trebuie
sã devinã constientã de responsabilitatea ce-i revine în contextul statal
si cel mondial, reflectând asupra consecintelor ce le pot avea ideile,
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Cristinel Ioja

Dimensiunea euharisticã a creatiei*
Ocupându-se cu originea si pozitia exceptionalã a omului în
cadrul creatiei, cu structura fiintei umane si scopul sãu final,
antropologia ortodoxã, spre deosebire de cea profanã, pune în valoare
transcedenta omului în raport cu creatia, studiindu–l în perspectiva
comuniunii lui cu Dumnezeu si cu întreg cosmosul. Teologia
ortodoxã – dupã cum vom arãta – se referã la lume ca la un „sacrament cosmologic” si dezvoltã aspectul dinamic al cosmosului în
virtutea energiilor divine active în el. Meditând asupra unei hristologii
cosmice, teologia ortodoxã a dezvoltat o „cosmologie euharisticã”,
o întelegere a creatiei ca Euharistie 1, invocând viziunea liturghiei
cosmice.
Din punct de vedere ortodox, chemarea prin care Dumnezeu
aduce universul din neexistentã la existentã, este o chemare la viatã.
Lumea vine în existentã, se mentine si progreseazã prin participare
la Fiinta absolutã, deci în relatie cu aceasta, relatie care este stabilitã
în faptul creatiei de însusi Dumnezeu. Despãrtitã de Dumnezeu,
fãptura nu este decât nefiintã mh ov-ul—o purã posibilitate de a fi,
de a deveni ceva.2 Deci, lumea nu este autonomã, „ea vine de la
Dumnezeu si se întoarce la Dumnezeu”;3 mai mult, omul, nu a fost
creat ca fiintã autonomã sau auto-suficientã, natura lui este cu adevãrat
ea însãsi numai în mãsura în care ea existã „în Dumnezeu” sau
„în har”. „Adevãrul naturii—spune Paul Evdokimov—este sã fie
supra naturã, „supra” semnificând deiformã si teoforã, chiar dintru
începuturile sale”4
*

Studiu redactat sub coordonarea pr. conf. univ. dr. Ioan Tulcan
Cf Ioannis Zizioulas - Creatia ca Euharistie, traducere Caliopie Papacioc, Editura
Bizantinã, Bucuresti 1999
2
Vladimir Lossky - Teologia misticã a Bisericii de Rãsãrit, traducere Pr. Dr. Vasile
Rãducã, Editura Anastasia, Bucuresti 1993, pg.121
3
Pr. prof. dr. Dumitru Popescu - Ortodoxie si contemporaneitate, Editura Diogene,
Bucuresti, 1996 pg.204
1
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Asadar, omul nu este doar o fiintã naturalã ci totodatã o persoanã,
adicã o fiintã spiritualã care poartã în ea imaginea divinului. Aceastã
realitate, implicã însã, nu numai o deschidere a omului spre Dumnezeu
ci si o functie si o obligatie a omului în întreaga creatie, fãcând capital rolul libertãtii acestuia în devenirea si viitorul universului. Omul
este ”ipostasul întregii lumi” si tot în el cosmosul îsi descoperã sensul
si finalitatea. În virtutea acestei realitãti omul este micro si macro
cosmos, împãrat si preot al creatiei. Aceastã pozitie, aceastã autoritate
a omului în raport cu creatia, are o întemeiere: „chipul treimic” sau
„chipul chipului” si din aceastã perspectivã omul stãpâneste,
împãrãteste peste toatã creatia, nu în sensul unui stãpân impunãtor
ci în sensul celui care este gata sã conducã întreaga fãpturã spre
ratiunea sa finalã. Rationalitatea lumii îsi gãseste împlinirea ei supremã
în realizarea sensului ultim al existentei umane, care constã în unirea
acesteia cu Dumnezeu. Sfântul Maxim Mãrturisitorul spune cã „unirea
naturii create cu energia dumnezeiascã necreatã este vocatia cea
dintâi a creatiei”.5 Subliniind aceastã realitate Panayotis Nellas spune
cã în Rai, „Adam trebuia, prin împãrtãsirea din pomul vietii, sã se
înalte la Arhetipul lui în asa mãsurã încât Dumnezeu sã vinã sã se
sãlãsluiascã întru el”.6 Asadar „unirea dupã lucrare a lui Dumnezeu
si a omului care a fost dãruitã umanitãtii prin crearea lui Adam „dupã
chipul lui Dumnezeu” a avut ca scop de a conduce natura umanã la
unirea ipostaticã cu Dumnezeu Cuvântul lui Hristos”.7 Sfântul Maxim
Mãrturisitorul puncteazã foarte bine destinul hristologic al omenirii
atunci când spune cã “ pentru Hristos sau pentru taina lui Hristos au
primit toate veacurile si cele aflate înãuntrul veacurilor începutul
existentei si sfârsitul în Hristos”.8
Pentru a atinge acest scop, adicã, unirea dupã lucrare dintre creat
si necreat, omul trebuia sã întretinã o comuniune, un dialog cu
4
Paul Edokimov - Ortodoxia, - traducere Irineu Ioan Popa, Editura Institutului Biblic
si de Misiune al B.O.R., Bucuresti 1996 pg.96
5
Sfântul Maxim Mãrturisitorul - Rãspunsuri cãtre Talasie, Filocalia vol. III, traducere,
introd., note Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Editura Harisma Bucuresti 1994 pg.330
6
Panaiotis Nellas - Omul animal îndumnezeit, - traducere diac. Ioan I. Icã jr. Editura
Deisis, Sibiu 1994 pg.17
7
Ibidem pg.15
8
Sfântul Maxim Mãrturisitorul - Rãspunsuri cãtre Talasie pg.332
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Creatorul sãu, dialog din care lumea nu putea sã lipseascã. Din punct
de vedere ortodox între om si naturã existã o legãturã ontologicã.
Omul prin trupul sãu este legat de lumea creatã, de materie, iar prin
sufletul sãu el este chemat sã participe la viata dumnezeiascã,
spiritualizându-si trupul si astfel înduhovnicind materia cu care trupul
sãu se aflã în legãturã. Astfel “mântuirea nu se obtine în izolare ci în
cadrul cosmic”9 si mântuindu-se pe sine, omul înaltã lumea la treapta
de “materie înduhovnicitã”.10
Desi planul originar în legãturã cu natura “nemuritoare” a omului
a fost ca acesta sã-si gãseascã hrana în Dumnezeu,11 viata din Rai a
omului nu reprezintã o stare de “elevare idealistã” ci se realizeazã chiar
din prima clipã prin consumarea hranei, prin folosirea directã a materiei
lumii (Facere 1,29). Dumnezeu este Cel care oferã omului hrana, adicã
premisa vietii; El binecuvânteazã tot ceea ce creazã fãcând din întreaga
creatie semnul si mijlocul revelãrii Sale. În Rai, orice era luat ca hranã
era un dar al lui Dumnezeu, o “binecuvântare” a lui Dumnezeu, adicã
o realizare a relatiei cu Dumnezeu, o realizare a vietii ca relatie.12 Deci,
luarea hranei care îi asigurã omului viata, nu constituie numai o relatie
efectivã si o comuniune cu lumea ci si o relatie efectivã si vitalã cu
Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschin tâlcuieste cuvintele Scripturii: din
toti pomii din Rai sã mâncati (Facere 2,16) zicând: “Prin aceste cuvinte
socotesc cã a vrut sã zicã: suie-te prin toate fãpturile la mine Fãcãtorul si
culege din toate un singur fruct, pe Mine, viata cea adevãratã. Toate sãti rodeascã viata, iar împãrtãsirea cu Mine, fã-o întãrirea existentei tale.
În chipul acesta vei fi nemuritor”.13
Spre deosebire de ceilalti pomi, pomul cunostintei binelui si rãului
9
Pr. Prof. Dumitru Stãniloae - Ascetica si mistica ortodoxã vol. II Editura Deisis, Alba
-Iulia 1993 pg.16-17
10
Idem - Teologia Dogmaticã Ortodoxã vol. III Editura Institutului Biblic si de
Misiune al B.O.R. Bucuresti 1978 pg.417
11
Vladimir Lossky - Introducere în Teologia Ortodoxã, traducere Lidia si Romus
Rus, Editura Enciclopedicã, Bucuresti 1993 pg.186
12
Cristos Yannaras - Abecedar al credintei, traducere Pr. Dr. Constantin Toman,
Editura Bizantinã, Bucuresti 1996 pg.98
13
Sfântul Ioan Damaschin - Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, Editura Scripta, Bucuresti
1993 pg.69-70
14
Cuviosul Nichita Stithatul - Vedere duhovniceascã a raiului VII, Filocalia vol. 6
trad., introducere, note Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Editura Humanitas, Bucuresti 1997
pg.331-332
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nu era oferit omului ca un dar. Dumnezeu nici nu-l dãduse, nici nu-l
binecuvântase. Dacã pomul vietii însemna unirea cu Dumnezeu,
pomul cunostiintei binelui si rãului înseamnã unirea cu veacul, de
accea scopul poruncii era o expresie a iubirii pentru cã interdictia de
la pomul cunostiintei era provizorie, nu definitivã.14 În Rai, Adam a
primit poruncã sã posteascã; trebuia sã-si stãpâneascã dorinta, atât
pentru a-si constientiza si desãvârsi relatia cu Dumnezeu, cât si pentru
a nu privi lumea ca scop în sine, ci ca pe o Euharistie. Prin împlinirea
poruncii, pomul vietii ar fi devenit locul unei îndumnezeiri reale,
cãci „Hristos este Pomul vietii din care mâncând nu mor”.15
Destinul umanitãtii este dominat de aceastã imagine a ospãtului,
de invitatia la împãrtãsire cu Dumnezeu prin intermediul creatiei,
care are o semnificatie euharisticã. Creatia este darul si sacramentul
dintre Dumnezeu si om. Înainte de a ne fi dat pe Iisus Hristos,
Dumnezeu ne-a dãruit lumea care-L reprezintã si-L prefigureazã;
înainte de a ne fi chemat la Cina Evangheliei: “Veniti toate sunt gata”
(Luca 14,17) încã din primul Eden, vãzând Dumnezeu cã toate erau
“foarte bune”, l-a invitat pe om la o Euharistie . Asadar, lumea a fost
creatã ca o “materie”, ca un material al unei euharistii universale si
omul a fost creat ca, preotul acestui sacrament. Aceastã realitate face
ca pozitia omului în univers sã fie unicã.
Viata paradisiacã a primilor oameni includea si posibilitatea de
a realiza existenta umanã nu ca fapt de comuniune si relatie cu
Dumnezeu ci prin sine, luându-si puterile existentiale numai de sine,
numai din natura sa creatã. Prin „neascultare”, interlocutorul omului
nu mai e un principiu agapic absolut, ci o realitate obiectualã deoarece
“omul îsi mutã atentia de la Dumnezeu la pom adicã de la persoanã
la obiect si se fixeazã pe obiect”.16 Omul mãnâncã fructul oprit,
consumã lumea în loc sã o transfigureze, mãnâncã fãrã a vedea în
hranã pe Dãtãtorul ei; considerã cã mâncarea are viatã în ea însãsi,
cã mâncând ar putea deveni asemeni cu Dumnezeu. În actul mâncãrii
lui Adam avem situatia credintei în mâncare si puterile ei, în loc de
15

Stihirea I Fericiri, glas 7, Octoih
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credinta în Dumnezeu. Mâncând, Adam afirmã cã hrana este
dumnezeul sãu, sursa si principiul vietii sale. Cuprins de ispitã, Adam
n-a mai vãzut lumea ca grãdinã, ca Rai al deplinãtãtii vietii prin care
“umbla Dumnezeu”, n-a mai vãzut lumea în semnificatia ei deschisã
infinitului personal al lui Dumnezeu.17 Gestul lui Adam nu a însumat
o atitudine euharisticã în raport cu creatia ci a dus la idolatrizarea
creatiei, la întelegerea gresitã a ratiunilor ei. Asupra omului începe
sã apese logica cantitativã, a poseda pentru a fi, a poseda mai mult
pentru a fi mai mult.18 Deci Adam se decide pentru “a avea” în locul
lui “a fi” si astfel nu se mai gãseste în contemplatia lumii ci alunecã
în logica posesiunii. Închinându-se fãpturii în locul Fãcãtorului
(Romani 1,25), Adam nu si-a împlinit vocatia, oprind astfel
revãrsarea în sine a harului divin care trebuia sã se reverse prin el
asupra întregii creatii.19
În consecintã, lumea înceteazã prin pãcat de a mai fi ”trupul
mistic al lui Adam”; primii oameni sunt scosi de la “pomul vietii” iar
“lumea rãmâne în sine un pom potential al vietii, rãmâne potential
transparentã”.20 Prin vointa omului, rãul devine o putere care viciazã
creatia. “Cosmosul care reflectã vesnic mãretia lui Dumnezeu—zice
Vladimir Lossky—dobândeste simultan un aspect sinistru. Pãcatul
este introdus acolo unde harul ar fi trebuit sã domneascã: si în locul
plinãtãtii divine, în creatia lui Dumnezeu, se deschide abisul
înspãimântãtor al nefiintei”.21 Relatia omului cu natura materialã a
lumii înceteazã sã mai fie relatie personalã, relatia cu logosul iubirii
lui Dumnezeu care constituie lumea, cãci aceasta devine obiect
neutru, care se opune eforturilor omului de a o supune, dorintelor
sale de supravietuire individualã. Pãmântul “va rodi spini si pãlãmidã”
iar omul îsi va câstiga pâinea sa “în sudoarea fetei sale” pânã când si
el se va întoarce în pãmântul din care a fost luat cãci “pãmânt esti si
în pãmânt te vei întoarce”(Facere 3,19). Acest lucru este posibil
deoarece omul, pierzându-si libertatea s-a supus determinismului cos18
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mic de care l-au alipit patimile sale si în care puterea supremã apartine
mortii, cãci, în loc sã le dea o cunoastere divinã, fructul “cel plãcut
la vedere si bun de mâncat”, le oferã o cunoastere ce duce la moarte.
Sfântul Vasile cel Mare spune cã Adam “a preferat desfãtarea
arãtatã ochilor trupesti în locul frumusetii inteligibile si a pus sãturarea
stomacului mai presus de bunurile duhovnicesti”. 22 Aceastã
“desfãtare” fãrã nici o rânduialã, schimbã viata în supravietuire adicã,
“omul nu mai are viata ca o caracteristicã constitutivã a lui, ci existã
întrucât amânã moartea”.23 Ne mai fiind legat de Dumnezeu omul
asteaptã viata de la ceea ce este material, dar care însã nu i-o va
putea da. Asadar, în mod liber, omul evitã sã dobândeascã o
dimensiune euharisticã asupra creatiei si prin mâncare în afara
rânduielii lui Dumnezeu altereazã legãtura cu izvorul vietii, adicã cu
Dumnezeu. Prin “tunicile de piele”,—“ipostasul biologic care acoperã
alteritatea personalã a omului”24—Dumnezeu limiteazã însãsi rãul25
si relativizeazã cãderea. Moartea nu este o pierdere sau desfiintare a
persoanei ci o trecere spre o existentã unicã cu Dumnezeu. Conditia
naturalã a trupului se pãstreazã, doar coruptia în sens de disolutie
dispare prin moarte; de aceea crestinul vietuieste cerând “pâinea
noastrã cea spre fiintã” adicã spre adevãrata naturã pierdutã în
Paradis.
Prin venirea lui Iisus Hristos, creatia îsi regãseste destinul sãu
originar iar omul prin înfiere (Galateni 4,5-6) va relua în tainele
Bisericii chipul de domn si conducãtor al creatiei spre scopul ei divin.
Prin Iisus Hristos omul poate deveni din nou, ipostas de viatã
nestricãcioasã si nemuritoare. Desigur “mântuirea viseazã în mod
direct umanitatea dar nu o umanitate desprinsã de naturã, ci unitã
ontologic cu natura”;26 aceasta deoarece nu numai omul fusese creat
spre un scop anume ci întreaga creatie avea înscrisã în ea “sensul
înduhovnicirii”.
În Iisus Hristos, omul este pus din nou în pozitia lui Adam, adicã
24
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de a alege, între o atitudine constant euharisticã în raport cu creatia
ori o atitudine utilitaristã, hedonistã, egocentristã în care lumea este
privitã ca o pradã, ca un mediu de exploatare fãrã discernãmânt.
Pãrintele Stãniloae spune cu privire la adaptarea tipologiei
Adam-Hristos, creatiei, urmãtoarele: “Adam si Hristos sunt tipurile
pentru alegerea celor douã alternative ale raportului omului cu natura:
robirea spiritului lui de cãtre fructul dulce al pãrtii sensibile a naturii
sau stãpânirea ei prin spirit, desigur nu fãrã efortul renuntãrii la
dulcetile ei si ale durerilor crucii”.27
Omul narcisist si prãdãtor, se aruncã asupra creatiei mascând-o si
lipsind-o de adâncimea ei: el ignorã sacramentalitatea creatiei, el percepe
imediatul material numai în dimensiunea sa individualã, în necesitatea
sa biologicã si nu revelationalã (Romani 1,19-20). Pãrintele Stãniloae
spune cã acest om “ajunge sã subiectiveze ratiunile obiective ale
lucrurilor, conferindu-le întelesuri pãtimase prin care se acoperã ratiunile
mai adânci ale lucrurilor”.28 Mai mult, el avertizeazã cã, “existenta
omului si a lumii apare absurdã când omul si lumea nu existã decât
pentru ca omul sã-si hrãneascã si sã-si satisfacã trupul din ea, pânã la o
moarte definitivã a sa”.29
Realizarea în individualism este specificã realitãtii pãcatului.
Principiul lui “a avea”, “a poseda” nu este un principiu al comuniunii si
acest exemplu ni-l dã Adam. Creatia nu existã pentru a fi posedatã ci
spiritualizatã, personalizatã, umanizatã, transfiguratã. Omul acoperã
“slava lui Dumnezeu”, sensul si finalitatea creatiei atunci când “grija
pentru trup o face spre pofte” (Romani 13,13), atunci când dumnezeul
sãu este pântecele” (Filipeni 3,15). Un astfel de om judecã totul în limitele
confortului sãu si nu în perspectiva nãdejdii care sustine destinul sãu
vesnic oferit prin creatie; un astfel de om nu se va realiza prin lucruri ci
se va pierde în ele. Pãrintele Stãniloae spune cã “lumea si omul sunt
absurde când sunt considerate ultima realitate(...) Ele îsi au sensul când
sunt vãzute avându-si existenta în Dumnezeu si înaintând în bogãtia
28
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Lui de viatã”.30 Potrivit antropologiei ortodoxe, tinta omului nu este
lumea ci Dumnezeu. Omul are însã nevoie de lume ca sã creascã în
viata spiritualã dar “ca de un drum în care nu se fixeazã niciodatã definitiv
într-o etapã”.31
Asceza, pune o limitã acestei obiectivizãri si îi îngãduie omului
sã vadã si altceva în lume, decât obiecte de posedat, de consumat,
de distrus; îi îngãduie sã vadã în lume o Euharistie. Tot crestinul e
dator sã-si rãstigneascã si sã-si biruie pornirile si poftele trupului,
cãci “cei ai lui Hristos si-au rãstignit trupul cu patimile si poftele lor”
(Galateni 5,27) iar “cel ce seamãnã în austru posturi cu lacrimi, va
secera snopii de bucurie ai hranei celei de viatã vesnicã”.32 Disciplina
asceticã, eliberarea de orice determinare din partea lumii, din partea
multiplelor forme ale poftei, implicã, trecerea “de la trupul posesiv,
care trateazã lumea ca pe o pradã, la trupul de slujire care se uneste
cu Liturghia Bisericii si prin ea cu liturghia cosmicã”. 33 Asceza
rãsãriteanã nu exclude dimensiunea utilitarã a naturii pentru viata
omului, nu tinde spre anihilarea trupului, a realitãtii sau a elementului
material din constitutia umanã ci are în vedere valorificarea acestor
energii, întoarcerea lor cãtre o intentionalitate duhovniceascã. Astfel
atitudinea ortodoxã, nu este nici cea de respingere a lumii, dar nici
cea de cufundare exclusivã în plãcerile pe care ea le poate oferi, ci
este o atitudine ce implicã o “consumare” euharisticã a lumii, o
utilizare cu discernãmânt a ei, cãci ”ori de mâncati, ori de beti, ori
altceva faceti, toate spre slava lui Dumnezeu sã le faceti”
(I Corinteni 10,31). De fapt, îndemnul: “dati multumire pentru toate
cã aceasta este voia lui Dumnezeu” (I Tes. 5,18), poate fi luat ca cea
mai bunã definitie a vietii crestine si este interpretat de Oliver Clement: “Faceti din toate o euharistie”.34
Când lucrurile sunt percepute si gustate în relatia lor cu Creatorul,
atunci lumea se înfãtiseazã ca o sãrbãtoare, creatia intrã în sãrbãtoare
si se împlineste “asteptarea descoperirii fiilor lui Dumnezeu”
(Romani 8,19). Cine îsi personalizeazã bunurile prin referire la
Hristos, le pãstreazã pentru viata vesnicã si prin aceasta rãmâne si el
în vesnicie. Averile puse în slujba iubirii trec în viata vesnicã: “Fericiti
34
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cei milostivi cã aceia se vor milui” (Mat. 5,7) sau “Cel ce dã sãracilor
împrumutã pe Dumnezeu” (Prov. 19,17). Omul bogat al zilelor
noastre, prin intermediul sãracilor veacului, poate cunoaste înalta
demnitate pe care i-a oferit-o Dumnezeu, aceea de administrator al
bunãtãtilor lumii acesteia. Dacã însã este neîntelept, îsi va atrage
asupra sa cuvintele: “Nebune, în noaptea aceasta îti voi cere sufletul
si toate câte ai strâns ale cui vor fi ?” cãci “ce-i va folosi omului de
va câstiga lumea întreagã, iar sufletul sãu si-l va pierde” (Marcu
8,36), “nu este oare, viata mai mult decât hrana”(Matei 6,25).
Îndemnul patristic este foarte clar: “Împarte toate cu fratele tãu si nu
zice cã sunt ale tale, cãci dacã sunteti pãrtasi la cele nemuritoare, cu
atât mai mult la cele muritoare”.35 Aceastã atitudine este o expresie
a Euharistiei, care înseamnã a avea parte de ceva, împreunã cu altii
“ cã o pâine, un trup suntem cei multi; cãci toti ne împãrtãsim dintr-o
pâine” (Corinteni 10,17). Euharistia propune un mod de a fi al lumii
în jurul lui Hristos, un mod euharistic de a împãrti resursele materiale
si darurile spirituale. Viata, în integritatea ei, este conceputã ca o
prelungire a ceea ce ne este revelat în cult. Sãptãmâna întreagã
înseamnã atunci pregãtirea pentru duminecã, iar dumineca prin
Euharistie, luãm în noi si purtãm în lume , în timpul sãptãmânii întrgi,
plenitudinea vietii în Hristos”.36 Viziunea euharistica a lumii izvoreste
deci ,din viata liturgicã ortodoxã. Referindu-se la împãrtãsirea în
întreaga creatie a darurilor primite dumineca prin Euharistie, de cãtre
crestini, Preot Profesor Ioan Bria, zice urmãtoarele: “Bucuria primitã
dumineca nu trebuie tinutã doar pentru ei, ci trebuie sã fie împãrtitã,
în fiecare zi a sãptãmânii, oriunde, oricând si oricum: invocând
numele lui Hristos, binecuvântâmd (locuri, persoane, obiecte, hranã),
fãcând semnul crucii, reunind pe cei risipiti si îndepãrtati, dând
sperantã si iubire celor care nu au nimic. Ei sunt chemati si unsi sã
devinã martorii si colaboratorii lui Hristos, singura sperantã a lumii,
36
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în calitatea de evanghelisti, misionari, predicatori, mãrturisitori,
martiri”.37 Asadar Biserica îi hrãneste pe crestini cu Cina Domnului
dupã care îi trimite înapoi sã împartã harul primit în mediul lor personal si social.
Crestinul este chemat, ca si Adam dealtfel, sã vadã în lume darul
lui Dumnezeu si mijlocul de comuniune cu El. Pãrintele Stãniloae
spune cã “Dumnezeu ne aratã iubirea Sa prin lumea ca dar”;38 acest
lucru aratã cã si noi trebuie sã întoarcem lui Dumnezeu un dar. Din
punctul de vedere al omului darul este un sacrificiu oferit lui
Dumnezeu, este o euharistie. Deci lumea nu este numai un dar ci si
o îndatorire 39 care implicã recunoasterea de cãtre om cã toate câte le
are, de la Dumnezeu le are. Din aceastã perspectivã, cosmologia
eclesialã poate sã fie modul plenar de viatã si folosire a lumii, iar
omul, în definirea sa cea mai înaltã este o fiintã euharisticã. 40
ªi în bisericã prin Euharistie ca si în Eden, relatia omului cu
Dumnezeu se realizeazã prin intermediul unui eveniment de mâncare
si bãuturã. Referindu-se la Euharistie, Sfântul Maxim Mãrturisitorul
spune cã este “Pâinea noastrã pe care ne-a pregãtit-o Dumnezeu la
început spre nemurirea firii”.41 În Euharistie nu ne hrãnim cu o hranã
moartã, nu ne desfãtãm de “hrana stricãciunii”42 nu sperãm nimic de
la vremelnicie. Nicolae Cabasila spune în acest sens cã “omul trãieste
nu în urma mâncãrii firesti cu care se hrãneste, cãci aceasta nu ne dã
prin sine viatã, ci se numeste chiar “hranã” numai întrucât ajutã la
întretinerea vietii, în timp ce pâinea vietii este însãsi viata care face
vii pe cei ce gustã dintr-însa”.43 Omul deci “nu îsi ia viata din hrana
ca atare, ci din hranã ca relatie si comuniune cu Dumnezeu”.44 Pâinea
pãmântului îl mentine pe om în viatã, însã pâinea euharisticã face
din el o fiintã hãrãzitã vietii vesnice. Existã o diferentã între “pâinea
cea de toate zilele” luatã în sens material si pâinea euharisticã. Prima
identificatã cu mana, este o hranã pãmânteascã si perisabilã, este
42
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1979 pag.177
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hrana omului vechi, este o mâncare care nu saturã, este o pâine care
nu hrãneste (Isaia 55,2); cei din Vechiul Testament desi au mâncat-o,
au murit(Ioan 6,58). Pâinea Euharisticã, pâinea cea vie, care sustine
viata lumii, este Iisus Hristos (Ioan 6,51). Nicolae Cabasila face
distinctie clarã între pâinea materialã si pâinea euharisticã atunci când
zice: “Pentru fiecare din aceste vieti existã si hranã potrivitã: omului
vechi i-o dã pãmântul, pe omul cel nou îl hrãneste Stãpânul cerurilor
din însãsi Trupul Sãu. Tocmai din aceastã pricinã, când se despart, unul
se întoarce în pãmântul din care a fost fãcut, pe când celãlalt se uneste
cu Hristos din care a fost luat; cãci sfârsitul fiecãruia va fi în legãturã cu
vrednicia izvorului din care a fost luat, dupã cum stã scris: precum e
omul pãmântesc asa sunt si oamenii pãmântesti si precum e cel ceresc
asa sunt si oamenii ceresti”(I Cor. 15,48).45 Acest text se înscrie perfect
în îndemnul evanghelic: “lucrati nu pentru mâncarea cea pieritoare ci
pentru mâncarea ce rãmâne spre viatã vesnicã”(Ioan 6,27). Nicolae
Cabasila explicã mai departe: “-pe când hrana trupeascã se schimbã
înãuntru în izvor de viatã, adicã pestele, pâinea si orice mâncare se
prefac în sânge hrãnitor, în împãrtãsanie lucrurile stau chiar dimpotrivã:
însãsi Pâinea vietii schimbã, preface si umple de viatã pe cel ce se
împãrtãseste ... ca una care singurã are viatã întru sine”.46 Vedem deci,
cã Trupul lui Hristos este adevãrata mâncare si Sângele Lui este adevãrata
bãuturã (Ioan 6,55).
Cu acestea se împãrtãsesc adevãratii crestini, cei care fac din
lume o euharistie, cãci zice Domnul: ”Cel ce mãnâncã Trupul Meu
si bea Sângele Meu are viatã vesnicã”(Ioan 6,54). În acest sens Sfântul
Ignatie Teoforul spune cã Euharistia “este leacul nemuririi si doctoria
pentru a nu muri ci a trãi vesnic în Iisus Hristos”.47 Taina supremã a
crestinismului este întemeiatã la o Cinã si constã din mâncare si
bãuturã. Domnul Hristos urmãreste prin aceasta a se da pe sine a fi
mâncat si bãut în vederea dobândirii dreptului de intrare la Nunta
47
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împãrãteascã, cãci: “Fericiti sunt cei chemati la Cina nuntii
Mielului”(Apoc. 19,9). Cei care onoreazã aceastã chemare sunt
asezati la masa împãrãteascã dupã cuvintele rugãciunii: “Cinei Tale
celei de Tainã astãzi Fiul lui Dumnezeu pãrtas mã primeste”, ei vor
gusta din nou din pomul vietii care este în raiul lui Dumnezeu, Biserica.
În Sfânta Liturghie credinciosul depãseste lumea stricãciunii cãci
“prin primirea lumii înãuntrul bisericii se sãvârseste o afirmare a
ei.”48 În Euharistie vedem cum oferirea e sporire, desãrtarea plinãtate,
smerenia slavã. Oferirea cu o dispozitie de recunostintã a unui lucru
relativ si stricãcios duce la nasterea a ceva sfânt, duhovnicesc si
vesnic: “dã lor Doamne cele nestricãcioase în locul celor
stricãcioase”.49 Ioannis Zizioulas observã cã “toate Liturghiile vechi
par sã aibã ca punct central nu atât sfintirea darurilor ...cât oferirea
darurilor de pâine si vin Pãrintelui Creator”.50 El avertizeazã asupra
pierderii dimensiunii creatiei din notiunea sacramentului si spune cã
în Liturghiile vechi “elementul sacramental al Euharistiei nu era jertfa,
cum se întâmplã în Evul Mediu, ci oferirea cãtre Dumnezeu a propriei
sale creatii”.51 Fiecare credincios care merge la Liturghie, duce cu
sine lumea, întreaga sa relatie cu lumea. De aceea credinciosii
cuprinsi în evlavia traditionalã a Bisericii vechi, nu merg la bisericã
singuri ci însotiti de darurile creatiei: pâinea, vinul si untdelemnul.
Astfel Sfânta Liturghie “strãpunge opacitatea lumii închise,
învãtându-ne cã toate lucrurile au o finalitate liturgicã”.52 Deci în
spiritualizarea si transfigurarea universului, partea omului constã în
a trãi marea Euharistie cosmicã: “Ale Tale dintru ale Tale, tie-ti
aducem de toate si pentru toate”.
Iatã exercitarea si împlinirea demnitãtii omului, de preot si împãrat
al creatiei: natura întreagã este oferitã de om lui Dumnezeu spre a
deveni euharistiatã”.53 O viziune a lumii înãuntrul Euharistiei duce
la o întâlnire deplinã între natural si supranatural. Aceastã realitate
ne duce cu gândul la vremurile paradisiace, când naturalul si
supranaturalul erau îmbinate într-o singurã ordine de viatã.54 În acest
sens Panayotis Nellas spune cã “Euharistia, ca adunare a
53
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Sfânta Euharistie, ne îndreptãm spre masa neacoperitã a împãrãtiei
(Apocalipsa 22,1-2) cu rugãciunea în inima noastrã: “si ne
învredniceste sã ne împãrtãsim mai cu adevãrat în ziua cea neînseratã
a Împãrãtiei Tale”. Deci, creatia plinã de frumusete si de tainã a avut

120

PAGINI DE LITERATURÃ
CREªTINÃ
Protos. lect.univ.dr. Daniil Stoenescu

Pustnicul din Retezat
Dupã ce se închinã în Biserica lui Dumnezeu si sfintelor moaste
ale soldatilor romani crestini, martirizati la mijlocul secolului al IIlea la Ulpia Traiana si dupã ce luã binecuvântare de la bãtrânul
egumen al Schitului, Pustnicul plecã însotit de îngeru-i pãzitor pe
cãrarea care urca la munte. Mica sihãstrie, ridicatã din lemn de brad
si de stejar, pe malul drept al Râului Mare, rãmase în urmã.
Era prima zi din Postul Sfintelor Pasti, din anul mântuirii 399.
Cu desaga-i pe umãr, cu crucea la piept si cu toiagul în mânã,
Pustnicul pãsea încet, spre Golgota lui si a neamului sãu, rugânduse si bucurându-se de zãpada care, încã învesmânta muntele si care,
topitã pe alocurea, fãcea ca iarba crudã sã vesteascã primãvara si,
odatã cu ea, sãrbãtoarea Pastilor atât de mult asteptatã.
În rugãciunea lui neîncetatã, pustnicul pomeni pe pãrintele
Niceta, episcop de Remesiana, unde petrecuse o vreme si unde
deprinsese mai bine limba latinã; pomeni pe pãrintii si crestinii din
Sardica, unde fusese mai înainte trimis ca sã învete limba greacã, se
rugã pentru bãtrânii lui pãrinti trupesti de la Dampsus, care tocmai
atunci se osteneau cu ctitorirea Bisericii de piatrã; nu uitã pe egumenul
de la Schitul de Lemn dimpreunã cu cei trei frati ucenici si pe episcopul
crestinilor din tara Romanã a Ulpiei -Traiana.
Îsi aduse aminte si de cei morti, trecuti la Domnul, presbiterul
de Dampsus, care l-a botezat, precum si de strãmosii strãmosilor sãi,
între care a fost si ultimul Mare Preot dac, rãpus de o sulitã romanã,
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în anul 106, sub zidurile Sarmisegetuzei, despre care se spune cã ar
fi murit asteptându-l pe Hristos.
Îsi aduse aminte cã multi dintre strãmosii sãi daco-romani, asa
dupã cum i s-a spus, au primit Botezul crestin, în ascuns, de la un
presbiter din Macedonia, în a doua jumãtate a secolului al II-lea, în
apa limpede a Lacului Bucura, de sub vârful Retezat.
Într-acolo se îndrepta si el acum, spre locul drag al copilãriei
sale, spre locul visurilor sale. Ultimul drum l-a fãcut spre Lacul
Bucura, însotindu-l în tinerete, pe bunicul sãu, prezbiterul Dacus,
care i-a spus cum, în anul 275, pe când el însusi era tânãr, mai multi
crestini din tara Romanã a Ulpiei Traiana au mers, dimpreunã cu
diaconi, presbiteri si episcop, sã liturghiseascã sus pe munte, întru
amintirea Zilei Strãmosilor Crestini care, cei dintâi au primit Botezul
crestin, în apele Lacului Bucura, dupã anul 150. Au mers cu totii,
aproape trei zile, ajungând, în miezul verii, sus pe munte. Au ridicat
o adevãratã tabãrã împrejurul lacului. Noaptea, pe când unii se
odihneau, altii se rugau si altii cântau lângã lacul linistit si înstelat,
un cutremur a zguduit muntele, iar bãtrânul episcop , doar el singur,
a vãzut cum Arhanghelul Mihaiil s-a coborât din cer si cu palosul de
foc a tãiat dintr-o loviturã vârful muntelui.Atunci a înteles acel episcop
cã acolo se cuvine sã ridice un altar de piatrã si sã liturghiseascã a
doua zi.
Pustnicul frãmânta în mintea sa aceste gânduri si amintiri sfinte, iar
inima i se aprindea de dor de-a mai ajunge o datã la Lacul Bucura, de
a-si spãla din nou fata în apele lui curate, de a-si oglindi ochii în cerul
lui înstelat si de a-si uni lacrimile cu lacrimile muntelui, pentru ca apoi,
purificat, sã urce si sã I se închine lui Dumnezeu, pe vârful „retezat“ de
Arhanghelul Mihaiil si sã caute o fãrâmã din anafora Liturghiilor de
demult.
Iar dupã aceea, sã se sfârseascã si sã se odihneascã pânã la
Învierea cea de Apoi.
- „Dumnezeule, milostiv fii, mie, pãcãtosului!“
- „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã
pe mine, pãcãtosul!“ - zicea Pustnicul mereu, fie mergând, fie sezând
si odihnindu-se pe rãdãcina câte unui copac. La astfel de popasuri
scotea din desagã file dintr-un manuscris al Sfintei Scripturi, pe carel primise de la presbiterii din Sardica.
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Era unul din cele cincizeci de exemplare ale Bibliei, pe care
împãratul Constantin cel Mare le ceruse episcopului Eusebiu de
Cezareea. Multumea lui Dumnezeu cã unul din acestea l-a putut aduce
cu sine, ca niste Noi Table ale Legii, aici, în tara Romanã a Ulpiei Traiana.
Izvoarele muntelui se rostogoleau grãbite la vale, primele flori de
primãvarã rãsãreau în calea lui, pãsãrile cerului lãudau pe Dumnezeu
în vãzduh si în copacii pãdurilor, norii se purtau pe deasupra vîrfurilor,
iar Pustnicul se simtea aici ca fiind, cu adevãrat într-un paradis pãmântesc.
Îsi alesese cãrarea de pe malul stâng al râului Lãpusnic, ce izvora din
Bucura.
În noptile încã reci se odihnea putin în scorbura unor copaci
bãtrâni. Presimtea si se gândea cã acesta-i va fi ultimul drum în munti,
de aceea era linistit cã s-a spovedit si s-a împãrtãsit înainte de plecare,
luând cu sine încã o fãrâmã de Cuminecãturã, pentru a se împãrtãsi,
în Noaptea Învierii, sus, în Muntii Retezat.
Îsi aduse aminte de Moise, omul lui Dumnezeu, cel ce primise
în Scriptura cea veche, de sus, Tablele Legii si de urcusul acestuia
pe Muntele Nebo, unde si-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu,
dupã ce a contemplat tara Canaanului.
Dupã zile si nopti, dupã sãptãmâni si duminici, dupã popasuri
mai lungi sau mai scurte, dupã rugãciuni înlãcrimate si tãceri
desãvârsite, dupã contemplatii si uimire, Pustnicul ajunse în
Sãptãmâna Patimilor la Lacul Bucura.
Se închinã cu semnul sfintei cruci, îsi spãlã fata în apele sfintite
ale lacului si rãmase aici pânã în Vinerea Patimilor. Printre lacrimi si
suspine, recitise evangheliile Patimilor Domnului. Vineri, pe la ceasul
al saselea, aflându-se în rugãciune fierbinte, Pustnicul cãzu în extaz.
Îl vãzu pe Hristos rãstignit pe o cruce de piatrã înaltã, deasupra
muntelui. Cununa de pe capul Domnului parcã era din ramuri de
brad, iar Fata-I seninã strãlucea în luminã, luminã care învãluia si
crucea si muntele. Uimit, Pustnicul se prãbusi la picioarele crucii.
Atunci vãzu cã din ranele Domnului, Sângele cãdea în apele Lacului.
Pânã la ceasul al nouãlea, apele Bucurei se preschimbarã în sânge.
Era Sângele Domnului, care va spãla, peste veacuri, pãcatele
poporului sãu...
Înainte de a-si reveni întru sine, auzi al optulea cuvânt al
Domnului de pe Cruce: „Vino sã iei Luminã!“
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Sâmbãtã dimineata, în zorii unei zile senine, începu sã urce
poteca care ducea spre Vârful Retezat. Acolo, sus, redescoperi Sfânta
Masã de altar din piatrã a Liturghiilor din Zilele Strãmosilor Crestini.
Se închinã, se rugã, lãcrimã si se cuminecã cu Sfintele Taine primite
la plecarea din Schitul de Lemn.
Un nor învãlui muntele, apoi se fãcu senin. De sus, privi, ca
Moise, spre tara Romanã a Ulpiei - Traiana. Apoi, cu ultimele lui
puteri, îsi fãcu un loc lângã piatra de altar, dând mai multe pietre de
o parte. Presimti cã aici îi va fi mormântul. Cu o piatrã mai tare
adânci crucea dãltuitã pe Sfânta Masã, iar seara, dupã ce soarele
asfinti, se pregãti de Înviere. Îsi aduse aminte de noptile de Înviere
de la Dampsus, Ulpia-Traiana, Sardica si Remesiana si de la Schitul
de Lemn. Aceasta i se pãru, cu totul, deosebitã. ªtia cã este ultima.
La miezul noptii Pustnicul rosti, cu glas mai tare: „Hristos a
înviat!“ I se pãru cã pietrele si stâncile, izvoarele si apele, copacii si
pãdurile, pãsãrile si animalele, îi rãspund: „Adevãrat a înviat“ Atunci
îsi aminti cuvintele Domnului de pe cruce: „Vino sã iei Luminã!“
Deodatã, pe Sfânta Masã, într-o clipitã se pogorî o flacãrã.
Pustnicul întelese cã era, deopotrivã, flacãra din vârful sabiei
Arhanghelului si Lumina Învierii. Cu mâna-i tremurândã, îsi aprinse
lumânarea de cearã din Lumina Sfintei Mese a Liturghiilor de demult.
Cãzu în genunchi, în locul pe care si-l pregãtise, ca mormânt, sub
Sfânta Masã. Mâinile, cu fãclia aprinsã, i se sprijineau pe desaga cu
manuscrisul Sfintei Scripturi. Buzele-i murmurarã rugãciunea din
Emaus: „Doamne, rãmâi cu noi...“.
Îndatã îsi dãdu sufletul în bratele Îngerului Învierii trimis de
sus.Vântul stinse lumânarea, iar o Mânã nevãzutã trase lespedea cu
cruce peste trupul Pustnicului... .
Densus, 5 martie 1999

Prislop - 8 Mai 1397
Trecuse Sãptãmâna Luminatã.
În primãvara acelui an, Cuviosul Nicodim se hotãrî sã plece cu
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câtiva ucenici în tara Hategului „cãutând loc de mãnãstire si de
pomenire“. Ajuns în pãrtile Silvasilor poposi în casa cneazului
Davidoni pentru o noapte si o zi. Dupã ce a înmânat acestuia o
scrisoare din partea lui Mircea cel Bãtrân, care cuprindea rugãmintea
domnitorului cãtre cnejii din tara Hategului, si în mod deosebit cãtre
cel al Silvasilor, pentru a veni cu tot ce le este la îndemânã în sprijinul
si ajutorul Cuviosului, Sfântul Nicodim primi cu bucurie vestea din
partea cneazului cã acesta îi va pune la dispozitie mosia sa de la
Crucea Prislopului. A doua zi dis-de dimineatã pornirã la drum:
Cuviosul Nicodim cu cei patru ucenici, cneazul Davidoni cu câteva
din slugile sale si preotul Ioan din Silvasul de Sus.
Încãrcat de gânduri si împovãrat de grija ridicãrii noului locas
de închinare lui Dumnezeu, ochii curati ai Cuviosului se bucurau de
forma domoalã a dealurilor, de frumusetea pãdurii care abia înverzise
si de glasul cucului care, asemeni unui clopotar înainte -mergãtor,
vestea naturii venirea pelerinilor. Cãrarea urca lin. Soarele începea
sã încãlzeascã, iar pâraiele curgeau linistite la vale. Dupã aproape o
orã de drum ajunserã la mosia cneazului. Aceasta se afla într-o vale
ascunsã, strãjuitã de sapte coline, în partea de sud-vest a Silvasilor,
la o cale de un ceas.
Cneazul înnoi a doua oarã fãgãduinta datã Sfântului cã îi va
dãrui aceastã parte de mosie. Pentru o mai bunã încredintare, cele ce
hotãrâserã le puserã si în scris, pe o membranã cu sigiliul Sfântului
Nicodim si al cneazului Davidoni.
Era ajunul zilei de 8 mai 1397.
Dupã vederea cu de-amãnuntul împrejurimilor, s-au asezat
pe iarba verde pentru a lua un mic prânz din cele pregãtite de
familia cneazului. Atunci pãrintele Ioan se hotãrî sã spunã
Cuviosului Nicodim si ucenicilor lui cã în partea locului se spune
cã aici, la crucea Prislopului, ar mai fi fost cândva, în urmã cu
multe sute de ani, un schit sau o sihãstrie cãlugãreascã. Se zice
cã în veacul al IV-lea dupã Hristos câtiva dintre ucenicii
Pustnicului din Retezat ar fi venit de asemenea în acest loc si ar
fi ridicat o bisericã de lemn si si-ar fi sãpat bordeie în pãmânt.
Asezarea cãlugãreascã de aici ar fi dãinuit câteva sute de ani
pânã când, în veacul al VII-lea, în vremea nãvãlirii avarilor
pãgâni, toti pãrintii si fratii de la Sihãstria de la Crucea Prislopului
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ar fi fost rãstigniti pe o cruce mare de lemn, dându-si viata pentru
Hristos. Biserica le-a fost arsã, iar bordeiele distruse. Sfântul
Nicodim asculta cu atentie, minunându-se de spusele pãrintelui
Ioan. Atunci a înteles mai bine vedenia avutã cândva la Athos, în
care i s-au arãtat mai multi cãlugãri rãstigniti pe cruce, cu cununi
strãlucitoare primite de la Hristos, într-un loc ce semãna atât de
bine cu cel în care se afla acum si care-l chemau sã vinã sã le
dezgroape crucea.
Cneazul însusi întãri cele spuse de pãrintele Ioan.
Dupã-amiazã cneazul Davidoni si pãrintele Ioan îl rugarã pe
Cuviosul Nicodim si pe ucenicii lui ca sã se întoarcã cu totii împreunã
în Silvas. Dupã ce se sfãtui cu ucenicii, Cuviosul le spuse cã vor
rãmâne peste noapte si pentru totdeauna acolo. Faptul se si întâmplã:
ajutati de slugile cneazului ucenicii fãcurã în grabã o colibã destul
de bine întãritã pentru pãrintele lor si o alta, mai mare pentru ei.
Dupã aceea se despãrtirã. Cei din sat plecarã, doar câinele cneazului
nu mai vru sã se întoarcã.
Seara era minunatã. Cuviosul se bucura de bucuria ucenicilor
care nu se mai sãturau sã contemple dealurile de jur-împrejur si
pârâiasul care curgea tãcut.
La lumina fãcliilor îsi citiserã rugãciunile de searã, iar pentru cã
a doua zi era pomenirea Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Nicodim
le citi si le traduse din slavonã în românã Marea Cuvântare de la
Cinã a Domnului nostru Iisus Hristos. La sfârsit Sfântul le spuse:
- Mâine vom sãvârsi Sfânta Liturghie aici.
Între merindele lor le mai rãmãseserã câteva prescuri, putin vin
într-un vas, iar între lucrurile de obste aveau un antimis, sfintele
vase, câteva icoane, mai multe manuscrise cu Cãrtile Sfinte, un rând
de vesminte preotesti si un rând de vesminte diaconesti.
Noaptea trecu repede. Frânti de obosealã, ucenicii adormiserã
neclintiti. Numai Cuviosul se trezi într-un târziu de miez de noapte
si din usa colibei sale privi cum razele de lunã coboarã peste locul
de la crucea Prislopului.
Deodatã vãzu cã din înaltul cerului, pe raze de stele si de lunã,
coboarã o ceatã de sfinti cu o Cruce mare ce o purtau pe umeri.
Crucea pãrea plinã de piroane si scãldatã, deopotrivã, în sânge si în
luminã. De fiecare piron atârna o cununã. Erau martirii de acum
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aproape sapte sute de ani. Uimit de aceastã arãtare, vãzu mai departe
cum ceata sfintilor martiri si cãlugãri ajunse pânã la locul din dreapta
pârâului si acolo, ridicând Crucea de pe umeri, o înfipserã în pãmânt.
Dupã ce se închinarã pe rând, sãrutând Crucea, pe aceeasi scarã
cereascã s-au ridicat la cer.
Vedenia se sfârsi. Sfântul Nicodim, înmãrmurit, nu îndrãzni sã
se apropie , cãzu în genunchi, vãzu Crucea acolo, singurã, fãrã sfinti.
Vru sã alerge ca sã i se închine si sã cadã la pãmânt îmbrãtisând-o,
dar o luminã de foc învãlui Crucea ca un rug aprins si un glas îi zise:
- Nu te apropia acum, ci mâine dimineatã!
Sfântul dãdu ascultare poruncii de sus. Întelese cã acolo a fost
altarul strãvechii biserici de lemn si tot acolo va trebui sã fie si altarul
noii biserici de piatrã.
Într-un târziu, dupã ce cugetã adânc la cele ce vãzuse, Cuviosul
Nicodim atipi. Se trezi înainte de rãsãritul soarelui. Îsi trezi ucenicii
si, tãcut, se îndreptã sã se închine crucii, înfiptã pe locul descoperit
în vedenia noptii. Locul era, dar Crucea nu mai era. Sau era si nu se
vedea. Cãzu în genunchi si acolo îsi fãcu rugãciunile de dimineatã si
cele de dinainte de Sfânta Liturghie. Ucenicii înteleserã cã Pãrintele
lor va fi avut o descoperire si va fi primit o tainã. Cãutând, gãsirã în
grabã în coasta dealului o piatrã mai mare cu o fatã dreaptã pe care
toti patru o ridicarã si o aduserã unde stãtea Sfântul, propunându-i
sã o accepte ca masã de altar pentru ziua aceea. Sfântul primi.
La ceasul al III-lea începuse Sfânta Liturghie. Sfântul Nicodim
slujea dimpreunã cu un diacon, iar ceilalti trei rãspândeau si cântau
cântãrile liturgice. Sfântul sluji îngereste. Îsi aduse aminte de Athos,
de Macedonia natalã, de Serbia ortodoxã, de Oltenia voievodului
Mircea si multumi lui Dumnezeu cã a ajuns si în aceastã parte de
tarã. Pomeni pe vii si pe morti, pe cneazul Davidoni, pe preotul Ioan,
iar la morti scoase miride pentru sufletele martirilor de la Crucea
Prislopului. Era ziua Sfântului Ioan Evanghelistul. Hotãrî ca hramul
bisericii si al mãnãstirii sã fie aceastã zi a ucenicului iubit al Domnului.
Sfânta Liturghie ajunse la Heruvic. Sfântul Nicodim se gândi cã
niciodatã nu mai sãvârsise Sfânta Liturghie având un numãr atât de
mic de frati prezenti. Liturghia continuã, iar Sfântul nu apucã sã-si
isprãveascã gândul cã îndatã vãzu, venind dinspre Silvas, pe pãrintele
Ioan cu un grup de credinciosi din satele de primprejur unde se
rãspândise zvonul despre venirea Sfântului în pãrtile lor, ca si ctitor
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de nouã mãnãstire. La sfârsit îi binecuvântã si, înainte de a le împãrti
anafura, le vorbi în grai românesc, ca unul ce-l deprinsese din casa
pãrintilor sãi de aromâni din Macedonia. Mare le fu uimirea când
Cuviosul Nicodim si ucenicii lui constatarã cã cei veniti au adus
daruri dupã putintã, fãgãduindu-le cã vor reveni sã dea o mânã de
ajutor la ridicarea bisericii si a chiliilor.
Îi binecuvântã în mod deosebit pe cneazul Davidoni si pe familia lui, prezicându-le cã din neamul lor, peste zeci si zeci de ani,
se va ridica un tânãr vlãstar care se va nevoi si se va mucenici aici la
mãnãstire. Era vorba de Sfântul Ioan din neamul Davidestilor, strãstrã-strãnepotul cneazului Davidoni, care-si va sãpa în stâncã chilia
de nevointã rãmasã sub numele de „Casa Sfântului“.
*
Trecurã sãptãmâni si luni. Cuviosul Nicodim spori în lucrarea
de ridicare a bisericii de piatrã si a chiliilor de lemn. În acest rãstimp
obstea i se înmulti cu tineri frati din satele tãrii Hategului care doreau
sã deprindã iscusinta vietii cãlugãresti sub povata Sfântului Nicodim.
În timpul sãpãturilor pentru temelia bisericii, ucenicii si mesterii
dãdurã peste ruinele vechii biserici, descoperirã vechea masã de altar, care era o piatrã romanã, crucea de lemn, care nu putrezise, pe
care au fost martirizati pãrintii de la mãnãstire în urmã cu sapte sute
de ani si o criptã în interiorul vechii biserici, fãcutã de crestinii de
atunci, care au îngropat, dupã rânduialã, trupurile mucenicilor. Dând
doar putin piatra la o parte, Sfântul Nicodim a simtit o mireasmã
deosebitã, întelegând cã sunt moaste de sfinti. Atunci i-a venit un
gând de sus sã tragã piatra la loc si sã lase pânã la Învierea cea de
Apoi trupurile sfintilor asa cum sunt. Iar lemnul crucii l-a rânduit sã
fie pus de la masa altarului la cripta mucenicilor, acoperit fiind de
lespezi de piatrã.
Lucrãrile continuarã toatã vara. vara aceea fusese însã una
secetoasã, pârâiasul din stânga bisericii abia mai lãsa sã curgã un fir
de apã. Atunci, în ziua de 15 August, la Liturghia sãvârsitã de
praznicul Adormirii Maicii Domnului, în vremea Prefacerii, i-a venit
un gând în minte Sfântului Nicodim, ca un glas care-i zicea din partea
Maicii Domnului si a Sfântului Ioan Evanghelistul:
- Du-te si loveste dupã Liturghie cu toiagul în dealul din partea
dreaptã a bisericii. Sfântul Nicodim a fãcut întocmai, dar singur, nevãzut
de ucenici sau popor, de atunci iesind de acolo un izvor de apã care
curge si astãzi.
*
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NOTE, COMENTARII,
VOCI ÎN ACTUALITATE
Dr. Dimitri Oikonomou

„Syndesmos“ - Organizatia Mondialã a
Tinerilor Ortodocsi - un emotionant for unde
tinerii ortodocsi îsi exprimã preocupãrile si
aspiratiile lor 1
Ce este o Adunare generalã a Organizatiei Mondiale a
Tinerilor Ortodocsi „Syndesmos“ ? Adunãrile „Syndesmos“ au
început sã se desfãsoare odatã cu anul 1953, dar „Syndesmos“, ca
si concept dateazã cel putin din anul 1949. În perioada anilor 19491953, urmãtoare celui de-al doilea rãzboi mondial, a apãrut pentru
prima datã un sentiment de euforie generalã. Curând, ea a fost însã
risipitã de pericolul „cortinei de fier“ si al „rãzboiului rece“.
Majoritatea tãrilor ortodoxe s-au aflat sub regimul ateist si orice formã
de dialog benefic între Biserici a fost interzis. Totusi, „Syndesmos“
a încercat sã depãseascã diviziunile politice din Europa, actionând
ca o punte de legãturã. În ianuarie 1949, un grup de 28 de teologi si
studenti ortodocsi din 9 tãri diferite s-au întâlnit la Bossey, lângã
1
Dr. Dimitri Oikonomou, Adress of the President, în Syndesmos News, Vol. XIII/3 XIV/1, Autumn 1999/ Winter 2000, p.12-19. Fragmentele de text, pe care le oferim în
traducere româneascã, fac parte din cuvântarea festivã a Dr. Dimitri Oikonomou,
presedintele Organizatiei Mondiale a Tinerilor Ortodocsi, rostitã cu ocazia deschiderii
celei de a XVI-a Adunãri generale a acestei organizatii. Textul fiind mai lung, ne-am permis
sã redãm doar unele fragmente care ni s-au pãrut semnificative pentru evidentierea rolului
misionar fundamental al tinerilor ortodocsi în lumea contemporanã. Alegerea titlului si
sublinierea unor anumite idei pe parcursul textului apartin redactiei.

Note, comentarii, voci în actualitate

129

Geneva, si au dezbãtut, timp de 5 zile, ceea ce întelegeau ei ca fiind
problemele Bisericii la acea vreme: indiferenta si neîncrederea
Bisericilor Ortodoxe una fatã de cealaltã; lipsa cooperãrii în cadrul
Bisericilor Ortodoxe locale, prin neimplicarea tinerilor în viata de
parohie, necesitatea unor relatii apropiate între Bisericile Ortodoxe.
Aceasta a fost acum 50 de ani. Astãzi nu mai este nici o „cortinã de
fier“, nici un „rãzboi rece“. Unele lucruri s-au schimbat, altele nu!
......
Precum cele 15 adunãri care au precedat-o, aceastã adunare este
o manifestare palpabilã a unitãtii, sfinteniei, catolicitãtii si
apostolicitãtii credintei noastre. Suntem aici ca un singur trup (acesta
este elementul unitãtii noastre); suntem chemati de Dumnezeu (aici
apostolicitatea) sã ne angajãm într-o slujbã sfântã care îmbrãtiseazã
pe toti crestinii ortodocsi din toatã lumea (aici catolicitatea).
.......
Existã un pasaj scripturistic remarcabil, care vorbeste despre
adevãratul înteles al prieteniei, în capitolul 33 din Cartea Exod. Este
unul din citatele Vechiului Testament, fixat de cultul bizantin la
Vecernia din Joia Mare. La versetul 11 putem citi: „Domnul însã
grãia cu Moise fatã cãtre fatã, precum ar grãi cineva cu prietenul
sãu“. Cred cã este un citat apropiat de „Syndesmos“, pentru cã oferã
o definitie a prieteniei care uneste oamenii într-o comuniune, fãrã
distinctii. Conform acestui verset din Exod, vorbirea, ca notiune în
sine, nu exprimã prietenia; avem de-a face cu expresia „fatã cãtre
fatã“. Primul termen amintit exprimã o simplã comunicare între
indivizi; ultimul este relational, exprimând o adevãratã întâlnire a
persoanelor. Vorbind fatã cãtre fatã, aceasta înseamnã: „tu esti
egalul meu... am încredere în tine... te respect... te cred bun... te
iubesc... esti liber“. Spun „liber“ pentru cã atunci când Dumnezeu
Însusi vorbeste prietenului sãu Moise - fatã cãtre fatã - El a redat lui
Moise relatia primordialã de libertate, care a existat între Creator si
Om în chip si asemãnare.
Aici este foarte interesant de mentionat, cã cuvântul rusesc pentru
urã - „nenavizu“, literal înseamnã, „cel pe care nu-l cercetezi... cel a
cãrui aparitie nu o poti suporta... cel cãruia nu-i poti vorbi fatã
cãtre fatã“. În iconografia bizantinã, icoana Învierii reprezintã pe
Satana, legat în iad, cu capul întors, în asa fel încât sã nu-i putem
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vedea fata. Fãrã fatã, el nu este o persoanã. Aceasta îmi aminteste de
referirea la natura iadului datã de apoftegma 38 a Sfântului Macarie
cel Mare al Egiptului, unde este consemnatã o conversatie între
Macarie si cãpãtâna unui preot pãgân mort. În descrierea chinurilor
sale din iad, preotul pãgân spune: „Este imposibil sã vezi fata cuiva!“
iar Macarie îi replicã cu o întrebare: „Existã vreo pedeapsã mai
dureroasã decât aceasta?“
Între vechea prietenie dintre Dumnezeu si Moise si istoria Noului
Testament, despre omul nãscut orb, se înregistreazã o strânsã legãturã.
Acest om îl întreabã pe Hristos: „Cine este Fiul lui Dumnezeu?“ si
Domnul nostru îi rãspunde: „L-ai si vãzut ! Cel ce vorbeste cu tine
Acela este“ (Ioan 9,37). Puteti sã vã imaginati ce impact spiritual au
avut aceste cuvinte? Acest om a fost orb din nastere; imnele Bisericii
spun: „orb din pântecele maicii sale“. El niciodatã n-a vãzut nimic,
dar când a fost atins de mâna dãtãtoare de viatã a lui Hristos a vãzut
dintr-o datã, pentru prima oarã în viata lui. ªi pe cine a vãzut? Una
dintre primele persoane pe care le-a vãzut este propriul sãu Creator,
Dumnezeul sãu, Mântuitorul sãu. Acest om a înteles limpede esenta
acestui miracol. Era ca si cum Hristos spunea: „Tu esti al doilea
Moise; Eu grãiesc cu tine fatã cãtre fatã; suntem prieteni“ iar bãrbatul
a rãspuns: „Cred Doamne“ si s-a închinat Lui (Ioan 9,38).
Pentru câteva zile, aici la aceastã mãnãstire, suntem împreunã
„uniti prin Duhul Sfânt, în legãtura pãcii“ (Efeseni 4,3). Suntem
adunati în bucuria întâlnirii unul cu celãlalt, pentru cã ne bucurãm
sã fim în Trupul lui Hristos. Sã petrecem fiecare zi fãcându-ne noi
prieteni, dupã cum Dumnezeu îsi face prieteni prin grãirea fatã cãtre
fatã, prin întelegerea reciprocã, prin înlãturarea barierelor culturale
si nationale, prin recunoasterea si cinstirea chipului lui Dumnezeu
din fiecare dintre noi. Aceastã experientã va deveni mai evidentã
prin Sfânta Liturghie. Acolo pâinea si vinul, care sunt ofrande ale
trudei noastre, sunt oferite lui Dumnezeu de cãtre noi, comunitatea
bisericeascã. Aceastã ofrandã a trudei noastre este binecuvântatã si
transformatã în Trupul si Sângele lui Hristos, care curge prin venele
fiecãruia. Apoi, împãrtãsindu-ne cu Sfânta Euharistie, devenim frati
si surori adevãrati.
......
Dacã noi, ortodocsii, persistãm în refuzul de a ne angaja într-
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un dialog, în refuzul de a ne privi în fatã, atunci vom continua sã
avem conflicte interjurisdictionale, sã fim marginalizati politic,
sã ne proiectãm o imagine limitatã în fata societãtii, atât în tarã
cât si în strãinãtate.
Lumea noastrã este o lume a miscãrilor rapide. Viata umanã, în
toate dimensiunile si structurile sale, norme si valori, se aflã într-un
proces de schimbãri revolutionare. Putem spune cã Estul si Vestul
sunt foarte diferite în ce priveste civilizatia, religia, tehnologia si
dezvoltarea. Granitele dintre natiuni, culturi si rase au devenit
încetosate. Astãzi, toate istoriile si problemele diferitelor natiuni sunt
parte integrantã a unei istorii universale. Lumea secolului XX si XXI
este prin excelentã, o lume aflatã într-un continuu proces de
comunicare si dialog. Prin urmare, dialogul este o parte inevitabilã a
vietii umane. Întrebarea nu se pune: „de ce dialog?“ ci „cum sã
dialogãm?“
Într-o asemenea situatie, Biserica nu poate sta deoparte, doar ca
un observator. Biserica de astãzi trebuie sã fie o Bisericã a
dialogului. Ea trebuie sã vorbeascã deschis - fatã cãtre fatã.
Schimbãrile radicale si pluralismul crescând al zilelor noastre
îndeamnã Biserica, într-un fel sau altul, sã fie într-un dialog permanent cu lumea. Biserica nu poate ignora lumea. Trãirea unei vieti
axate doar pe sine îi va aduce pur si simplu distrugerea. Trebuie sã
se deschidã lumii, problemelor si preocupãrilor ei, conflictelor si
întrebãrilor, si sã rãspundã într-o nouã viziune cu modestie si curaj.
Voi, tineri ai „Syndesmos“ si toti prietenii vostri crestini sunteti
Biserica de azi, nu cea de mâine. Este obligatoriu sã cultivati prietenia
si sã vã vorbiti fatã cãtre fatã. Învãtati de la vecinul vostru de dincolo
de mãri, lãsati-l sã învete de la voi. Nu lãsati ca unul sã fie strãin
pentru celãlalt. „Syndesmos“ aduce o unicã si nobilã înviorare întro astfel de aventurã.
.....
Membrii organizatiei noastre trãiesc în conditii sociale, culturale,
economice si politice diferite. Istoricitatea noastrã aparte dã nastere
unor diferite moduri de veneratie si diferite forme de organizare si
perceptie. Este o varietate bogatã, o reflectie a bogãtiei Împãrãtiei
lui Dumnezeu. Aceastã diversitate face din „Syndesmos“, un
emotionant for unde tinerii ortodocsi îsi exprimã preocupãrile si
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aspiratiile lor. Învãtãm unul de la altul virtutea si credinciosia. Pãrerile
personale sunt schimbate, presupunând o îmbogãtire reciprocã si o
îndreptare a lor. Syndesmos-ul nu are nici o autoritate în afara
Bisericii.
....
Aceastã organizatie serveste ca o legãturã de unitate printre
miscãrile tinerilor ortodocsi; sprijinã relatiile, coordoneazã si ajutã
material aceste miscãri ale tinerilor; promoveazã printre tineri o
deplinã întelegere a credintei ortodoxe si o activã participare a tinerilor
în viata si misiunea Bisericii; propune o viatã întemeiatã pe
comuniunea euharisticã, Evanghelie si Sfintii Pãrinti; promoveazã
un dialog etnic si interreligios; reflectã si actioneazã pe fondul unor
probleme contemporane de importantã majorã; propovãduieste
solidaritate totalã si descãtusare privind raportul cu Bisericile vechi
orientale.
.....
„Syndesmos“ este de asemenea o frãtietate a diaconiei cu fapte si
receptivitate la nevoile Bisericii. Are o identitate si o constiintã de
sine. Descoperind o nevoie, dovedeste dinamism si responsabilitate în
rezolvarea ei. Puterea sa constã în abilitatea de a stimula initiative, ce au
ca suport munca în eparhii si parohii. În sfârsit, „Syndesmos“ este
îmbrãtisarea tuturor: toti ortodocsii, tânãr sau bãtrân, cleric sau mirean,
membrii oficiali sau neoficiali, sunt oaspeti importanti în cadrul acestor
evenimente. Nici unul nu pleacã dezgustat. Nici un ortodox nu este
exclus din înfrãtirea noastrã. Toti, copii, adolescenti, adulti sau bãtrâni
sunt bineveniti. Unii vin sã-si ofere serviciile, altii talentele; unul oferã
un cadou, celãlalt îl primeste; aici spunem o rugãciune, acolo rãspundem
unei nevoi.
.......
Prin programele sale diverse, Syndesmos încurajeazã tinerii
ortodocsi la angajament religios. Mai mult decât atât, îsi ajutã
membrii sã devinã constienti de dimensiunile morale-spirituale ale
umanitãtii si sã-si trãiascã viata potrivit valorilor crestine ortodoxe.
Existã un efort constient de sprijinire a membrilor acestei organizatii,
pentru ca acestia sã-si descopere si sã-si dezvolte aptitudinile. Fiecare
tânãr crestin ortodox este încurajat sã-si gãseascã puterile sale si sã
devinã încrezãtor în capacitãtile sale. În acest sens, „Syndesmos“
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are o obligatie istoricã fatã de tinerii din conducere, antrenati în
educatia teologicã. Existã numeroase cãi, prin care tinerii pot sã-si
descopere aptitudinile si sã initieze activitãti, pe care sã le punã în
aplicare: caritate, organizarea de conferinte, reprezentare în consiliile
bisericesti, publicatii si instructaje religioase. O împãrtire a atributiilor
îi face pe tinerii Bisericii capabili de înalte realizãri în folosul
comunitãtii umane, când li se dau sarcini de responsabilitate.
Viziunea Syndesmos nu a fost niciodatã îngustã. Se cultivã
schimburi benefice cu alte confesiuni crestine, mai ales prin
intermediul Consiliului Mondial al Bisericilor si Federatia Mondialã
a Studentilor Crestini.
.....
Toate marile civilizatii au descoperit cã energia tinerilor n-ar
trebui imediat directionatã spre fapte, ci mai întâi, sã li se dea
posibilitatea de a cunoaste la scoalã experienta altora, pentru a
beneficia în viitor de întelepciunea trecutului.
În Biserica Ortodoxã acest adevãr evident nu este o simplã
problemã obisnuitã. Aceasta are o dimensiune absolut teologicã,
pentru cã noi credem cã nu existã Bisericã fãrã Traditie. Credinta
ortodoxã nu este o sectã, este credinta universalã a Apostolilor,
Pãrintilor, sinoadelor, sfintilor si nu existã nici un mod de a putea trãi
sau predica, înainte de a învãta si deveni înrãdãcinat în Sfânta Traditie.
Reamintim încã o datã cuvintele Sf. Andrei Criteanul: „urcus prin
cunoastere“ si doar apoi „apropiere prin fapte“. Aceste cerinte
necesitã efort si rãbdare.
Crestinãtatea ortodoxã nu poate supravietui fãrã exemplul viu si
îndrumarea luminoasã a preotilor si mirenilor, care constientizeazã
în mod personal Ortodoxia. În orice caz, nici un tânãr nu poate
constientiza Ortodoxia fãrã cunostintele necesare. Cum de asa multi
tineri au pãrãsit Biserica pentru totdeauna? Pentru cã n-au gãsit aceste
cunostinte?
Prin intensificarea secularismului, în scoli si universitãti,
profesorii cunosc foarte putin despre Ortodoxie. Într-adevãr, scolile
si universitãtile sunt dominate de idei si discutii, strãine de principiile
de bazã ale credintei crestine. Mass-media vorbeste despre Ortodoxie
ca despre o religie strãinã si exoticã, o relicvã eticã si irelevantã a
Rãsãritului apus, sau o ocazie de conflicte stupide interne. În ultima
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vreme, Ortodoxia este asociatã cu purificarea etnicã si politica de
dezbinare.
Chiar în Europa de Rãsãrit, viata familialã nu mai este centratã
pe Bisericã, pe posturile si sãrbãtorile ei, pe ethos-ul si frumusetea ei
liturgicã. Astãzi toate aceste forme traditionale s-au schimbat, nu
numai datoritã secularismului ci si datoritã sectelor. Ortodoxia nu
mai este o problemã, în primul rând etnicã, nu mai este doar ceva
mostenit, ci si ales. A alege înseamnã sã lupti, sã te zbati pentru ceea
ce noi sustinem cã e adevãrat. În multe pãrti ale lumii, Biserica
Ortodoxã reprezintã o minoritate si pe deasupra, este si divizatã în
jurisdictii a cãror motivatie, în cele mai multe cazuri, nu are nimic
de-a face cu crestinismul ortodox, dar reflectã o putere a jocurilor de
interese etnice.
Ca Bisericã, trebuie sã fim pregãtiti sã înfruntãm problemele
timpurilor noastre, în lumina eternului adevãr al crestinismului ortodox
si înzestrând pe aceia care vor ocupa functii de conducere cu toate
mijloacele necesare pentru a desãvârsi misiunea lor. Sarcina educatiei
teologice este sã oferim viitorilor nostri preoti si tuturor crestinilor
ortodocsi, bãrbati si femei, aceste cunostinte. Este responsabilitatea
scolilor noastre teologice sã predea studentilor teologi discipline
duhovnicesti si stiintifice. Syndesmos crede cu tãrie cã educatia teologicã
trebuie sã fie sprijinitã, ea fiind cea mai de vârf prioritate a întregii Biserici.
Presedentia Syndesmos este gata sã contribuie la spijinirea studentilor
merituosi, nominalizati de cãtre episcopul lor, pentru a începe sã studieze
teologia si limbile strãine la Oxford. În acest an vor fi doi candidati,
unul din Asia si celãlalt din Balcani, iar în anul urmãtor, cineva din
Orientul Apropiat. Odatã cu deschiderea la Cambridge a unui nou Institut
de Studii în domeniul crestinismului ortodox, va fi potrivit pentru
„Syndesmos“ sã faciliteze înscrierea studentilor capabili. As fi foarte
multumit dacã „Syndesmos“ ar putea înfiinta o fundatie cu burse pentru
educarea teologicã a tinerilor ortodocsi. Fãrã educatia teologicã, multe
elemente ale credintei noastre se pierd sau sunt deformate. Gândirea
noastrã devine polarizatã între liberalismul superficial si un zel fanatic,
care confundã Sf. Traditie a Bisericii cu sentimentalismul uman provenit
din practicile si traditiile locale.
În esentã, teologia este viata Bisericii. Fãrã teologie este
imposibil sã întelegem pe deplin întelesul Scripturii, al Traditiei si al
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inepuizabilelor comori de cunoastere si spiritualitate, cuprinse în
serviciile noastre liturgice. O cunoastere a teologiei ne permite sã
discernem nu numai adevãrul de minciunã, ci si o pãtrundere a
întelesurilor, ceea ce este foarte important. Fãrã teologie este imposibil
a prezenta o articulare a mãrturiei credintei noastre ortodoxe în lumea
contemporanã; pentru o astfel de mãrturie trebuie deopotrivã, sã
existe adevãrul revelatiei vesnice pãstrat de Biserica apostoleascã si
sã fie adresat contemporanilor, tineri si bãtrâni, care doresc sã
înteleagã sensul credintei pentru vietile lor.
Unde a dat gres „Syndesmos“? Într-o oarecare mãsurã,
„Syndesmos“ este un microcosmos al Bisericii Ortodoxe, în general, cu conflictele, neîntelegerile, divizãrile interne, prejudiciile,
manipulãrile si puternicile frãmântãri interne existente înlãuntrul ei.
Sã fiu mai explicit. Vorbim mult despre ecumenicitate si catolicitate,
însã noi procedãm în termenii unei culturi superioare care este idealã,
bogatã, albã si occidentalã. Norma noastrã este una occidentalã, un
umanism post-otoman. Asta-i clar. Grijile noastre, valorile noastre,
modurile noastre de exprimare, perceptiile noastre, interesele noastre,
publicatiile noastre si chiar înclinatiile noastre liturgice sunt elitiste
si unilaterale. Aceasta a devenit atât de mult parte a gândirii si
comportamentului nostru, încât o acceptãm fãrã discutii, chiar o
cultivãm si o aprobãm. Ce a învãtat „Syndesmos“ din prieteniile de
decenii cu membrii sãi din Africa, America Latinã, Orientul Depãrtat
si Asia? Cred cã n-am stiut sã beneficiem din întelepciunea si
spiritualitatea altora. Mai mult decât atât, în afara unui sens al
exclusivitãtii, am gresit prin implicarea în frãmântãri culturale,
spirituale si intelectuale.
Sã privim pe scurt situatia fratilor nostri ortodocsi din Bisericile
Orientale. Peste ani, vor putea avea loc discutii utiile între Ortodoxie
si Ortodoxia Orientalã. Recent, au fost adunate si publicate interesante
documente oficiale si neoficiale într-un volum intitulat „Spre unitate“
(Geneva 1998), editat de Christine Chaillot si Alexander Belopopsky.
Se afirmã cã toate obstacolele dogmatice dintre cele douã traditii pot
fi rezolvate. Totusi, în pofida acestora, n-am fãcut încã pasul urmãtor
- refacerea comuniunii depline dintre cele douã familii ale Bisericii.
Cu regret, „Syndesmos“ mediteazã si suferã pentru aceastã situatie
dureroasã. Suferã pentru cã nu are puterea sã modifice acest impas
eclesiologic. Suferã pentru cã membrii Bisericilor Orientale sunt tratati
ca cetãteni de mâna a doua în cadrul acestui for. Acestia nu pot fi
membri deplini ai „Syndesmos“ pânã ce Bisericile nu-si vor reface
unitatea euharisticã.
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Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei pledeazã pentru
reconcilierea din Balcani
Biserica ortodoxã a Albaniei întelege sã continue stabilirea de
legãturi de prietenie si de respect reciproc cu comunitatea musulmanã
albanezã, pentru a contribui la pãstrarea pãcii si a reconcilierii în
Balcani, a afirmat episcopul Anastasie al Tiranei, întâistãtãtorul
Bisericii ortodoxe din Albania, într-un interview acordat în 30 august, la buletinul de informatii ecumenice ENI, dupã reuniunea
anualã a Comitetului central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(CEB), la Geneva .Cunoscut pentru pozitiile sale moderate,
arhiepiscopul Anastasie a fãcut senzatie, la 27 august, la încheierea
dezbaterii consacrate bilantului celei de-a VIII-a Adunãri generale
a CEB, tinutã la Harare, în decembrie1998, la care unii i-au reprosat
cã a adus o atingere regimului dictatorial al presedintelui Robert
Mugabe, declarând: „Noi criticãm mult dictatorii când suntem la
Geneva, dar suntem foarte politicosi si foarte atenti cu ei când suntem
în tãrile lor”. ªi a adãugat: ”CEB-ul trebuie sã aibã curajul de a le
spune adevãrul în fatã”.
„Biserica ortodoxã din Albania s-a aflat într-o pozitie dificilã
când a debutat criza din Kosovo”, a declarat la ENI arhiepiscopul
Anastasie, el însusi de origine greacã. „Kosovarii îi acuzã pe
ortodocsii sârbi de a fi responsabili de suferintele lor si ei aratã
care sã fie atitudinea ortodocsilor din Albania”, a explicat el. „Noi
am fost la început tentati sã ne repliem în rugãciune, dar ne-am dat
repede seama cã nu am fi fideli nouã însine dacã nu am sti sã vedem
pe chipurile acestor oameni cã suferã chipul lui Hristos”, a
recunoscut el.
Datoritã ajutorului umanitar trimis de numeroase Biserici din
lume, Biserica ortodoxã din Albania care, dupã definitia datã de
primatul sãu, este „din punct de vedere material foarte sãracã, dar
foarte bogatã în prieteni”, a putut pune în practicã un program de
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ajutorare a refugiatilor din Kosovo. Astãzi, a afirmat arhiepiscopul,
„numerosi kosovari care înainte erau suspiciosi în ce ne priveste se
opresc în bisericile noastre pentru a se ruga si a multumi înainte de
a se reîntoarce [în Kosovo] la ei”. Biserica Albaniei are de altfel
intentia de a trimite în Kosovo echipe de benevoli specializate în
ajutorul umanitar pentru a continua la fata locului actiunea caritativã.
Arhiepiscopul Anastasie a luat de asemenea apãrarea Bisericii
ortodoxe sârbe. „ªtim cã Biserica sârbã nu a sustinut actiunile lui
Milosevic în Kosovo. noi stim cã regimul iugoslav nu a agreat valorile
Ortodoxiei, cãci înainte de criza din Kosovo el a actionat împotriva
Bisericii”, a zis el, înainte de a explica cã “tragicul rãzboi” din Kosovo
este rezultatul „acumulãrii de urã care a fost semãnatã în Balcani”.
Dupã el, dacã am dori sã punem capãt ciclului violentei care a
îmbrãtisat toatã regiunea, „ar trebui multã întelegere si ajutorul lui
Dumnezeu pentru promovarea reconcilierii”. „Singura sansã constã
în a convinge popoarele din Balcani sã trãiascã în pace împreunã si
sã integreze pe deplin restul Europei”, a afirmat el. „Popoarele din
Balcani au trãit împreunã în trecut, în epoca romanã, în epoca
bizantinã si în cea otomanã. De ce nu ar putea sã trãiascã împreunã
si în epoca democratiei?”, s-a întrebat el, înainte de a sublinia cã
responsabilii crestini si musulmani din Albania înteleg sã lucreze în
comun în acest sens. „Nu e usor, dar cine zice cã lucrurile usoare
sunt cele mai bune?” a adãugat el.
(Service Orthodoxe de Presse = SOP, septembrie-octombrie 1999)
Agenda viitoare de lucru a Comisiei de dialog dintre Bisericile
Ortodoxe si CEB
Comisia specialã de dialog dintre Bisericile ortodoxe si CEB
trebuia sã-si tinã prima sa sesiune în luna decembrie, a anuntat el, la
1 septembrie 199, la Geneva. Delegatii ortodocsi trebuiau sã se
întâlneascã pentru o reuniune pregãtitoare, în noiembrie, probabil la
Rhodos în Grecia. Crearea unei asemenea comisii s-a decis dupã
aVIII-a Adunare generalã a CEB, de la Harare (Zimbabwe), în
decembrie 1998, ca rãspuns la propunerea formulatã în acest sens
de consultarea interortodoxã asupra ecumenismului care s-a reunit
la Thesalonic (Grecia), în mai 1998. Totusi, datoritã problemelor de
organizare legate de aceasta, se pare, a reticentelor din partea unor
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Biserici ortodoxe de a participa la lucrãrile sale, comisia nu a putut fi
convocatã încã.
Dupã conferinta de presã comunã, cei doi copresedinti ai
comisiei, episcopul Rolf Koppe (EKD), pentru CEB, si Gabriel Habib
(Patriarhia Antiohiei), fostul secretar al Consiliului Bisericilor din
Orientul Mijlociu, actualmente responsabil al Bisericii Ortodoxe
pentru relatiile internationale în cadrul Cosiliului national al Bisericilor
din Statele Unite (NCC), au trasat marile linii de activitate, la
încheierea unei ultime reuniuni pregãtitoare, din 31 august. Comisia
va fi compusã din saizeci de membri – 30 de delegati ai Bisericilor
ortodoxe locale, pe de o parte, si 30 de reprezentanti ai diferitelor
alte Biserici membre ale CEB, pe de altã parte. Lucrãrile sale ar trebui
sã dureze trei ani si sã facã obiectul unui raport final în fata Comitetului
central al CEB.
Gabriel Habib a subliniat cã Biserica Ortodoxã si CEB trebuie
„sã facã fatã problemelor comune care au apãrut în lumea
modernã”. Totusi, a adãugat el, e clar cã „ortodocsii au propriul lor
punct de vedere” asupra acestor probleme. Printre temele care vor
figura pe ordinea de zi a comisiei, nu vor fi numai chestiuni pastorale
si sociale, a mai arãtat el, ci de asemenea subiecte propriu-zis
teologice, cum ar fi : sensul botezului si al euharistiei, aspra cãrora
Biserica Ortodoxã si Bisericile protestante din CEB nu au împãrtãsit
întotdeauna aceeasi apropiere. Gabriel Habib s-a declarat totusi optimist. „Consiliul Ecumenic al Bisericilor este în plinã înnoire”, a zis
el, înainte de a arãta cã parteneriatul practicat în sânul Consiliului în
ultimii cincizeci de ani trebuie încã sã evolueze si cã ortodocsii
trebuie sã-si adapteze metodele lor de lucru la aceastã realitate în
schimbare.
Întrebat asupra unei eventuale retrageri din CEB, în urma
patriarhiilor din Georgia si Bulgaria, a unor anumite Biserici ortodoxe,
episcopul Rolf Koppe a afirmat cã nu crede în decizii de genul acesta,
admitând cã nu este posibil sã îndepãrtãm aceastã posibilitate în
mãsura în care „nimeni nu stie ce se poate întâmpla în urmãtorii trei
ani”. Gabriel Habib a adãugat cã dupã pãrerea sa „nici o Bisericã nu
va pãrãsi CEB înainte de sfârsitul activitãtii comisiei speciale”, ceea
ce dã timp „ca ortodocsii sã se simtã mai bine integrati în CEB” si
presupune ca ei sã ia o parte activã în CEB în timpul mandatului
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comisiei. El a afirmat de asemenea cã, dupã pãrerea lui, Biserica
Bulgariei si-ar putea reconsidera decizia sa de a nu mai participa la
lucrãrile CEB.
Bisericile ortodoxe si protestante au aceeptat principiul unei
comisii speciale pentru a încerca sã elimine frictiunile care au apãrut
între ele în sânul CEB de câtiva ani. Ortodocsii îsi exprimã serioase
preocupãri fatã de numeroasele luãri de pozitie ale CEB, fie cã este
vorba despre declaratiile despre drepturile minoritãtilor sexuale, de
preotia femeilor si despre prozelitismul anumitor curente iesite din
protestantism în fostele tãri din Est, în special. Pentru multe Biserici
ortodoxe, în special cele din Grecia, din Rusia si din Serbia, aceste
tendinte considerate „inacceptabile si complet strãine Traditiei”
contribuie la cresterea “prãpastiei dintre protestanti si ortodocsi”,
dupã cum o aratã documentul adoptat la încheierea consultãrii
interortodoxe de la Tesalonic Deja, în 1997 si 1998, bazându-se pe
aceste argumente, Bisericile din Georgia si Bulgaria s-au retras din
CEB. De altfel, ortodocsii, care formeazã 25% din bisericile membre
ale CEB, se tem ca proportia lor sã nu se diminueze în instantele
ecumenice, datoritã divizãrii comunitãtilor iesite din Reformã, ceea
ce antreneazã o crestere constantã a prezentei protestante în sânul
CEB, în timp ce numãrul ortodocsilor rãmâne stabil. Fondat în 1948,
CEB regrupeazã 336 de biserici protestante, anglicane si ortodoxe
din întreaga lume.
(SOP - septembrie-octombrie 1999)
Arhiepiscopia greacã din Statele Unite are un nou mitropolit
Încã din sesiunea sa din 19 august 1999, Sfântul Sinod al
Patriarhiei ecumenice a ales în fruntea arhiepiscopiei grecesti din
Statele Unite pe mitropolitul Dimitrios (Trakatellis), de 71 de ani,în
locul arhiepiscopului Spyridon, de 54 de ani, care a fost prealabil
înlocuit din aceastã functie. Întronizarea arhiepiscopului Dimitrios
trebuia sã aibã loc la New York, în 18 septembrie. Aceastã schimbare,
care intervine în urma numeroaselor cereri în acest sens adresate
Patriarhiei ecumenice, urmãreste sã punã capãt crizei pe care o
traverseazã arhiepiscopia de trei ani datoritã conflictului apãrut între
arhiepiscopul Spyridon si o mare parte dintre clericii si laicii ortodocsi
greci din America.Asociatia responsabililor laici ortodocsi greci din
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America (GOAL), care s-a constituit în martie 1998 pentru a reclama
o schimbare de atitudine a arhiepiscopului Spyridon sau retragerea
sa, a anuntat de altfel, putin dupã alegerea noului arhiepiscop, cã a
decis auto-dizolvarea sa. Cu aproape 550 de parohii regrupând
aproximativ un milion cinci sute de mii de credinciosi, arhiepiscopia
fondatã în 1992, constituie din punct de vedere numeric, cea mai
importantã jurisdictie ortodoxã pe continentul nord american.
Într-un comunicat difuzat la New York, arhiepiscopul Spyridon
a subliniat cã îsi abandoneazã însãrcinarea ”din motive total
independente de intentiile sale personale”. Declarând cã-i iartã pe
cei care în cursul celor trei ani i s-au opus, a prezentat o pledoarie
privind activitatea sa în Statele Unite, insistând asupra dezvoltãrii
serviciilor de comunicatie ale arhiepiscociei, îndeosebi deschiderea
uneia din primele situri ortodoxe pe web, tesãtura electronicã
mondialã. Din punctul sãu de vedere, Patriarhia ecumenicã a fãcut
cunoscut cã arhiepiscopul Spyridon va fi ”în curând chemat la alte
functii”. Potrivit unor surse citate de presa greacã, el ar putea fi numit
reprezentant al Patriarhiei ecumenice pe lângã CEB, la Geneva.
Alegerea arhiepiscopului Spyridon în iulie 1996 a fost în general bine primitã, deoarece pentru prima datã arhiepiscopia avea sã
fie condusã de un responsabil nãscut în Statele Unite, dar acesta din
urmã, nestiind, se pare, mãsura specificitãtii vietii bisericesti si
pastorale din Statele Unite, s-a vãzut repede foarte controversat
datoritã autoritarismului sãu, absentei viziunii ecleziale si politicii
de cadre, care au condus la plecarea numerosilor membri din consiliul
arhiepiscopiei si a patru profesori de la Institutul de Teologie „Sfânta
Cruce” de la Boston (Massachusetts). Alegerea sa întârziatã în fruntea
Conferintei permanente a episcopilor ortodocsi canonici din America
de Nord (SCOBA), un organ de coordonare interjurisdictionalã, a
accentuat aceastã nevoie. În martie 1998, aproape cinci sute de
responsabili ortodocsi greci laici din America, reuniti la Chicago, au
criticat în mod deschis metodele arhiepiscopului Spyridon. În
octombrie 1998, cinci alti mitropoliti ai arhiepiscopiei s-au
desolidarizat în mod public de arhiepiscop. Diversele tentative de
împãcare întreprinse sub egida Patriarhiei ecumenice, ultima ca datã
fiind la mijlocul lunii iulie, s-au soldat cu un esec.
În 26 august, la întoarcerea de la Istanbul, scaunul Patriarhiei
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ecumenice, unde a primit binecuvântarea patriarhului Bartolomeu I,
noul arhiepiscop al Statelor Unite a declarat la Atena cã el întelege
sã “aducã pacea, armonia, reconcilierea si unitatea” între credinciosi
si sã surmonteze tot cea ce „a adus prejudiciu misiunii Bisericii”.
Recunoscând diversitatea etnicã si culturalã din Statele Unite, el a
admis cã noile generatii din sânul comunitãtii grecesti din America
preferã sã foloseacã engleza si cã au pierdut o parte din legãturile lor
cu traditiile bizantine si grecesti. Miza, a arãtat el în fata presei
ateniene, este de a surmonta problemele care rezul-tã din aceastã
izbucnire culturalã: “O dublã apartenentã identitarã nu este un semn
sãrãcie, ci de bogãtie, si ar fi un pãcat sã o pierdem. Aceasta este
poate, momentan, o problemã, dar e preferabil sã ne strãduim sã o
pãstrãm”. Altã prioritate, a adãugat el, ar fi de a relansa vocatiile de
preotie si de a reorganiza Institutul de Teologie Sfânta Cruce.
Nãscut în 1928 la Tesalonic (Grecia), licentiat al Facultãtii de
Teologie de la Atena si al Institutului de la Harvard, arhiepiscopul
Dimitrios este un teolog reputat, specialist în Noul Testament. El
dispune de o mare autoritate moralã în comunitatea greceascã din
Statele Unite, tarã pe care o cunoaste bine deoarece a studiat timp de
unspreuece ani la Institutul de Teologie Sfânta Cruce, ca si la
Universitatea Harvard în calitate de profesor invitat. Episcop auxiliar
al Arhiepiscopiei Atenei în 1967, a fost ales de Sfântul Sinod al
Bisericii Greciei, în 1968, mitropolit al diocezei de Atica, dar a refuzat
aceastã alegere pentru a nu cauza imixtiunea regimului coloneilor în
viata Bisericii. Autor a numeroase articole si opere de exegezã biblicã
si patristicã, în special referitoare la epistolele Sfântului Pavel si la
tratatele apologetice ale Sfântului Iustin (secolul al II-lea), cãrora lea consacrat teza sa de doctorat, el vorbeste curent limbile greacã,
englezã, germanã si francezã.
(SOP - septembrie-octombrie 1999)
Reunirea celui de-al XII-lea consiliu al Bisericii Ortodoxe din
America
Al XII-lea consiliu al Bisericii Ortodoxe din America s-a tinut între
25 si 30 iulie 1999, la Pittsburgh (Pennsylvanie). Mai multe mii de
delegsti, clerici si laici, si tot atâtia invitati si observatori au luat parte la
aceastã adunare în jurul întâistãtãtorului, mitropolitul Teodosie al
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Washingtonului, si al altor doisprezece episcopi. Pe marginea sesiunilor
de lucru, consacrate citirii rapoartelor de activitate pentru perioada scursã
si a revizuirii statutelor Bisericii din America, douã comunicãri au fost
prezentate ãn sesiune plenarã, primul de cãtre episcopul Kallistos (Ware),
auxiliarul arhiepiscopiei Patriarhiei ecumenice în Marea Britanie, cu
tema “Este timpul de a actiona pentru Domnul : ofranda lui Hristos prin
El însusi si a noastrã”, a doua de cãtre Jaroslav Pelikan, profesor emerit
la Universitatea din Yale si specialist sn istoria Bisericii vechi, asupra
sensului expresiei kata panta (“în tot”) în cynonul euharistic al liturghiei
bizantine.
Evenimentul cel mai marcant al acestui consiliu a fost, dupã
pãrerea unanimã a participantilor, discursul rostit dupã marele dineu
de închidere în 29 iulie, de mitropolitul Teodosie, care a fãcut o
vibrantã pledoarie în favoarea unei Biserici unificate pe continentul
nord american, invitând pe fiecare sã “arunce vãlurile grele si
orbitoare ale formalismului, nationalismului si ignorantei” si sã
coopereze în favoarea manifestãrii unei Ortodoxii puternice si vii.
Acest discurs, întrerupt în mai multe reprize de ovatii, a fost apoi
adoptat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America ca
exprimâd pozitia sa oficialã asupra acestei probleme. A asistat de
asemenea, în calitate de invitat de onoare la acest dineu si mitropolitul
Maxim de Pittsburgh(arhiepiscopia greacã a patriarhatului ecumenic
din Statele Unite).
Subliniind cã în America de Nord Biserica Ortodoxã se aflã întrun context radical diferit de cel în care alte Biserici ortodoxe au trãit
de-a lungul secolelor, mitropolitul Teodosie a afirmat sus si tare în
discursul sãu : „Noi nu suntem o Bisericã de stat. Nu suntem o Bisericã
captivã. Nu suntem o Bisericã încãrcatã de un trecut bogat, care sã
fie în acest fel imobilizatã de aceastã mostenire secularã”. El i-a
invitat pe ortodocsii americani sã-si dezvolte darurile care le sunt
proprii : angajamentul misionar, spiritul de libertate si de deschidere
în domeniul teologic, o viatã liturgicã si spiritualã reînnoitã,
dezaprobând faptul cã “la acest sfârsit de secol XX, Biserica din
America continuã prea adesea, din nefericire, sã se identifice cu
trecutul”. În cele mai multe dintre cazuri, ortodocsii din America
actioneazã, a constatat el, “ca si cum Biserica lor ar constitui o parte
din imperiile care nu mai existã”. “Rezultatul acestei orientãri a fost
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captivitatea pe care ea si-a impus-o în legãturile formalismului,
nationalismului si ignorantei”, a adãugat el, înainte de a denunta ca
si consecintã a acestei aserviri diviziunea ortodocsilor pe continentul
nord american.
Reamintind cã de treizeci de ani Biserica sa a “invitat Bisericile
mame ale diferitelor episcopii etnice (prezente pe continentul nordamerican) sã recunoascã necesitatea ca America sã aibã o Bisericã
localã, canonicã si unificatã”, mitropolitul a constatat cu amãrãciune
cã situatia nu s-a schimbat pânã în prezent. “Lipsa de unitate a
Bisericii trebuie sã fie denuntatã. Nu mai este posibil sã se ascundã
mult timp în spatele unei retorici care tinde sã promoveze o realitate
care nu existã. Referintele la celebrarea euharisticã, la cooperarea
panortodoxã si la mãrturia unei teologii comune nu mai poate masca
neunirea ierarhiei ortodoxe din America de Nord. (...) Statu quo-ul
este nu numai anormal, ci el contrazice ecleziologia noastrã
ortodoxã. Este timpul acum pentru toti ortodocsii din America sã
zicã cu o singurã voce cã statu quo-ul este inacceptabil”, a declarat
el, înainte de a se adresa patriarhului ecumenic Bartolomeu I, “care
prezideazã în dragoste”, pentru a-i cere sã convingã întâistãtãtorii
altor Biserici locale sã “recunoascã faptul cã Biserica Orto-doxã
din America de Nord trebuie sã fie o entitate unificatã si autocefalã”.
“În momentul în care numerosi episcopi vorbesc abundent despre
mizele si depre oportunitãtile mileniului urmãtor, noi trebuie sã
mãrturisim cã ne este teamã sã începem sã recunoastem si sã
rãspundem la oportunitãtile acestui secol”, a continuat primatul
Bisericii Ortodoxe din America. Subliniind cã aceste diviziuni
constituie “o piedicã la o prezentã autenticã si profundã a Ortodoxiei”
în societatea americanã, el a regretat cã Biserica Ortodoxã “nu e
capabilã sã formuleze un rãspuns clar la întrebãrile pe care
modernitatea le-a pus în corsul acestor ultimi cincizeci de ani”.
Revolutiile stiintifice, industriale, religioase si politice au avut un
impact direct aspra Ortodoxiei mondiale. „Maniera noastrã de a
aborda aceste revolutii a condus Biserica noastrã la o izolare care a
împiedicat-o sã aibã un dialog creator cu lumea exterioarã si sã
influenteze cultura modernã”, a continuat el, înainte de a spune :
“Pentru Bisericã a venit timpul sã înceteze de a actiona cu teamã si
din ignorantã”.E convenabil a se rãspunde “într-o perspectivã
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evanghelicã” la chestiunile pe care le pune societatea astãzi si a vorbi
cu o “voce clarã si comprehensibilã”, în special tinerilor, a adãugat
el, reafirmând convingerea sa cã în America “se deschide Bisericii
Ortodoxe o oportunitate fãrã precedent de a mãrturi-si de a predica
Evanghelia lui Iisus Hristos”.
Formatã din vechile parohii ale episcopiei ruse din America de
Nord a cãrei întemeiere urcã în timp pânã la sosirea în Alaska a
primilor misionari ortodocsi veniti din Rusia în 1794, mitropolia
ortodoxã din America a primit autocefalia din partea Patriarhiei de
Moscova în mai 1970, act care pânã în prezent nu a fost recunoscut
de toate Bisericile Ortodoxe. Biserica autocefalã din America a ales
de a se plasa în perspectiva viziunii traditionale a Bisericii locale si
de a continua sã lucreze în acest sens, în special în sânul Conferintei
permanente a episcopilor ortodocsi canonici din America de Nord
(SCOBA), un organ de concentrare si de coordonare
interjurisdictionalã. Din punct de vedere numeric, ea constituie a
doua comunitate ortodoxã din tarã, cu aproximativ un milion de
credinciosi si în jur de sase sute de parohii si comunitãti în Statele
Unite, în Canada si în Mexic.
(SOP - septembrie-octombrie 1999)
Colocviu international în Belgia, consacrat rolului Sf. Euharistii
în cãutarea unitãtii Bisericilor
Un colocviu ecumenic international consacrat locului Euharistiei
în cãutarea unitãtii dintre Biserici s-a tinut între 31 august si 2
septembrie, la mãnãstirea benedictinã din Chevtogne, aproape de
Namur. Colocviul a reunit paisprezece teologi preoti si laici (anglicani,
catolici, protestanti si ortodocsi), veniti din Belgia, Rusia, Franta,
Italia, Anglia, Suedia si Germania. Douãsprezece comunicãri au
permis sã se punã problema sensului euharistiei, consideratã de unii
(anglicanii si protestantii) ca un mijloc care permite Bisericilor sã
sustinã progresul lor spre unitatea vãzutã, si de altii (ctolicii si
ortodocsii) drept capãtul ultim pe drumul unitãtii. Peter Bouteneff,
teolog al Bisericii Ortodoxe din America si secretarul comisiei
Credintã si Constitutie a CEB a explicat pozitia Bisericii Ortodoxe,
dupã care numai unitatea bisericeascã deplinã si întreagã poate
deschide comuniunea euharisticã. O masã rotundã a tras concluziile
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activitãtii colocviului. Pentru pãrintele Herve Legrand, profesor la
Facultatea de Teologie catolicã din Paris, înainte de a deschide
împãrtãsirea euharisticã dintre Biserici, o mai bunã cunoastere
mutualã este necesarã pentru a nu rupe corelatia dintre celebrarea
euharistiei si adunarea crestinã. “Nu putem comunica împreunã atâta
timp cât nu avem comuniunea realã. Trebuie sã începem prin a face
împreunã ceea ce putem face împreunã si ceea ce pânã acum am
neglijat :sã decidem împreunã, sã învãtãm împreunã, sã mãrturisim
împreunã Evanghelia”, a zis el.
(SOP - septembrie-octombrie 1999)
Sesiune de studii liturgice organizatã la Institutul teologic
Saint Serge din Paris
A patruzeci si sasea sãptãmânã de studii liturgice organizate de
Institutul de Teologie Saint- Serge la Paris s-a tinut între 29 iunie si 2
iulie 1999, având ca temã : “Imnografia”. Douãzeci si patru de
teologi veniti din Franta, Italia, Belgia, Elvetia, Germania, Republica Cehã si din Rusia, dintre care doisprezece catolici, sase protestanti
si sase ortodocsi, au prezentat comunicãri despre formarea si practica
imnograficã în diferite traditii crestine. Patru mari teme au fost retinute
: “Marile traditii imnografice si principiile lor”, “Repere istorice- autori
si curente”, “Analize tematice si traditii liturgice”, “Receptarea si
autoritatea imnelor”. Comunicãrile foarte variate, au permis totusi
sã se degaje mai multe puncte comune din toatã imnografia crestinã.
Imnografia a fost de multe ori definitã ca un act al Bisericii, care este
depozitul adevãratei credinte si doxologii. În dezvoltarea imnografiei,
psalmii au avut o influentã determinantã, chiar dacã au apãrut creatii
independente, legate de traditia patristicã. Numerose comunicãri au
fost consacrate studiului traditiilor imnografice din medii diferite,
ceea ce permite sã se degaje anumite legãturi între Orientul si
Occidentul crestin. S-a subliniat de asemenea cã imnul este creat
pentru un eveniment liturgic dat, dar de asemenea si într-un cadru
geografic precis, si de aceea este posibil sã vorbim despre o “istorie
a mântuirii” ca despre o “geografie a mântuirii”. În încheiere s-a
subliniat cã fondul teologic si forma esteticã, atât poeticã cât si
muzicalã, corespund, chiar dacã în trecut estetismul a suscitat în
anumite medii monastice puternice reticente. Ca în fiecare an, actele
acestei sãptãmâni liturgice au fãcut obiectul unei viitoare publicatii
din Edizioni Liturgiche, la Roma.
(SOP - septembrie-octombrie 1999)
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Lars Thunberg Omul si cosmosul în viziunea
Sfântului Maxim Mãrturisitorul, Editura
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucuresti, 1999, 181p.
În procesul istoric de precizare a învãtãturii de credintã, Sfintii
Pãrinti au avut un rol de primã mãrime, fiind cei care au trãit încã de
pe pãmânt în proximitatea lui Dumnezeu si au încercat sã transpunã
în limbajul conceptual rodul acestei trãiri mistice. De aceea, operele
lor rãmân mereu actuale, mereu valabile, scãpând de efectul
distrugãtor al timpului. Ope-ra Sfântului Maxim Mãrturisitorul
constituie un exemplu în acest sens. Desi Sfântul Maxim este unul
dintre cei mai de seamã gânditori crestini din toate timpurile, pânã
nu de mult gândirea sa a fost foarte putin cunoscutã în Apusul
Europei si în America de Nord. În ultimele decenii însã, ea a fost
studiatã mai amplu. Cartea propusã de noi si care constituie o lucrare
de pionierat, reprezintã o ilustrare a acestui fapt. Autorul ei, Dr. Lars
Thunberg a fost recunoscut ca una dintre cele mai de seamã autoritãti
în acest domeniu, propunând o prezentare generalã a conceptiei
despre om si cosmos a Sfântului Maxim Mãrturisitorul.
Lucrarea este structuratã pe sapte capitole, precedate de prefata
lui A.M. Allchin în care face un apel la unitatea crestinã, dându-l ca
exemplu pe Sfântul Maxim care “a fost un om ce a trãit între Rãsãritul
crestin si Apusul crestin, fiind tot atât de familiarizat cu Roma, cât si
cu Constantinopolul” (p. 7).
Cele sapte capitole ale lucrãrii surprind diverse aspecte ale
teologiei Sfântului Maxim: Dimensiunea trinitarã, dimensiunea
soteriologicã, teandricã, social-naturalã sau cea liturgicã si
sacramentalã, dupã ce în prealabil, în capitolul I autorul face o scurtã
prezentare a vietii Sfântului, surprinzând etapele formãrii sale
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teologice si a urcusului duhovnicesc care a însotit acest parcurs
teologic.
Teologia Sfântului Maxim acoperã întreaga gamã de teme
teologice clasice, constituindu-se ca întreg, dar în trecut s-a accentuat
mai ales aspectul hristologic al teologiei sale, insistându-se îndeosebi
asupra Persoanei si lucrãrii lui Iisus Hristos, prin Care toate lucrurile
create sunt înãltate cãtre Dumnezeu de la Care au venit. Meritul lui
Lars Thunberg din acest punct de vedere este acela cã el deschide
dimensiunile teologiei marelui pãrinte rãsãritean spre a lumina cât
mai multe dintre temele clasice ale reflectiei teologice, reusind astfel
sã evite reductionismele de pânã acum.
Rolul eclesiastic al Sfântul Maxim, cât si contributia sa la gândirea
crestinã trebuie stabilite în urma efortului depus pentru a întelege
textele sale asa cum sunt ele, cu dificultatea interpretativã ce le
caracterizeazã. “Terminologia sa - dupã cum aratã si L. Thunberg este întrucâtva scolasticã, însã, fiind rãsãritean, intentia sa nu a fost
niciodatã scolasticã în sens negativ. Dorinta sa a fost de a fi exact si
de a face luminã în hãtisul problemelor de care s-a ocupat”(p. 10).
De aici rezultã si aspectul tehnic, greu de pãtruns, pe care îl îmbracã
textul Sfântului Maxim.
Remarcãm, de asemenea, postfata pãrintelui profesor Dumitru
Popescu de la Facultatea de Teologie din Bucuresti, care aduce
lãmuririle necesare în legãturã cu unele afirmatii fortate (de exemplu,
în problema lui Filioque sau a rolului episcopului roman, etc), care
nu se mai situeazã în perimetrul gândirii ortodoxe a marelui pãrinte
rãsãritean.
Toate aceste argumente ar trebui sã ne facã receptivi fatã de
lucrarea lui Lars Thunberg, care s-a strãduit sã surprindã câteva
aspecte din opera inegalabilã a celui care si-a apãrat cu propria viatã
mãrturisirea de credintã în ostilul mediu monotelit de atunci.
Prep. univ. drd. Caius Cutaru
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Mariana Flaiser, Terminologia muzicii în limba
românã, Iasi, Casa Editorialã „Demiurg“, 1997, 232 p.
Volumul de fatã ocupã un loc distinct în literatura, deopotrivã
muzicologicã si filologicã, de specialitate, constituindu-se într-o carte
de referintã ce trebuie sã stea la îndemâna oricãrui specialist si om
de culturã interesat de problematica terminologiei muzicale si a
muzicii în general.
Lucrarea apare ca o exegezã lingvisticã a terminologiei
muzicale, studiatã în procesul sãu de formare ca limbaj de comunicare
specializatã profesionalã, în cele trei mari domenii definitorii ale
culturii noastre muzicale: 1) al muzicii cultice ortodoxe de sorginte
bizantinã; 2) al muzicii culte-profesioniste si 3) al muzicii populare.
Problematica fomãrii, evolutiei si modernizãrii lingvistice a
terminologiei muzicale românesti este abordatã atât în plan diacronic,
cât si-n plan sincronic, luând în considerare atât criterii lingvistice,
cât si criterii extralingvistice, prin studierea unui numãr impresionant
de lucrãri ce vehiculeazã terminologie muzicalã.
Cele trei mari domenii ale formãrii si dezvoltãrii terminologiei
muzicale enuntate constituie si cele trei mari capitole de analizã
lingvisticã specializatã, structurate în subcapitole si sectiuni. În
fiecare capitol se urmãreste cu meticulozitate evolutia terminologiei
muzicale în etapele istorice ale devenirii sale, evidentiind provenienta
fiecãrui termen în parte, procesul si modalitãtile de românire a
terminologiei preluatã din alte culturi, circulatia si frecventa
terminologiei, compartimentarea specializatã a terminologiei sub
aspect semantic si semiologic. Ineditul domeniului de exegezã oferit
de Mariana Flaiser, complexitatea nivelelor de analizã, coroboratã
cu rigurozitatea planului de investigatie lingvisticã ne convinge sã
recomandãm cu cãldurã achizitionarea acestei cãrti pentru
bibliotecile specializate si particulare, ea fiind o contributie de
referintã în domeniul lingvisticii si muzicologiei.
Conf.univ.dr. Constanta Cristescu
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Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, „Atât de
mult a iubit Dumnezeu Lumea“, 12 scrisori
pastorale de Crãciun si Pasti, Editura Trinitas, Iasi
1996.
„Cãci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, pentru oameni
este pus în slujba lui Dumnezeu“ (Evrei 5,1)
Arhiereii contemporani, membri ai Sfântului Sinod, au astãzi un
rol foarte important în împlinirea imperativului divin, de a propovãdui
dupã rânduiala lui Melchisedec, urmând astfel exemplul
Mântuitorului. O dovadã vie, în acest sens, o constituie valoroasa
carte: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea“ a I.P.S. Daniel,
Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.
Cartea cuprinde 12 scrisori pastorale de Crãciun si Pasti, cu
valoroase adevãruri de credintã, folositoare tuturor credinciosilor si
cu temeinice îndrumãri pentru clerul si credinciosii interesati de viata
religioasã a poporului nostru.
Fiindcã trãim într-o perioadã în care credinta ortodoxã este
subminatã si criticatã de curente crestine noi si strãine, considerãm
folositoare cunoasterea si întruparea adevãrurilor luminoase din
cuprinsul cãrtii, de genul celor urmãtoare: „Iisus Hristos este
Dumnezeu unit vesnic cu Omul, într-o legãturã mai tare decât
moartea, pe care nimeni si nimic nu o mai poate distruge“ (p.21);
„Crestinismul este mai întâi de toate taina iubirii lui Dumnezeu pentru
lume, precum si strãdania si bucuria omului de a rãspunde la aceastã
iubire“ (p.31); „El Iisus S-a fãcut, a trãit printre oameni si a
împãrtãsit conduita vietii noastre pãmântesti pânã la moarte, pentru
ca pe cei din pãcate si din morminte sã-i ridice la viata adevãratã,
lipsitã de pãcat si moarte si anume la viata cereascã“ (p.57), la care
evident, nãzuieste orice crestin, adicã noi toti. Pentru a putea beneficia de acest dar ceresc, I.P.S.S. Daniel, ne avertizeazã prin urmãtorul
adevãr de credintã: „Fãrã legãtura vie, prin credintã si iubire, cu
persoana vesnic vie, a lui Iisus Hristos, cel rãstignit si înviat din
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morti, toatã credinta si toatã viata Bisericii nu ar aduce nimic nou
în lume si nu va avea sens“ (p.59).
Spre mândria si întãrirea credintei si a Bisericii noastre
strãmosesti, de retinut urmãtorul omagiu: „În nici o altã Bisericã nu
este prãznuitã Învierea, precum în Biserica Ortodoxã, noaptea de
Pasti, fiind numitã pe drept cuvânt o „noapte de luminã“, iar Pastile
„Sãrbãtoarea sãrbãtorilor“. Puterea Ortodoxiei în istorie a fost
puterea credintei sale în Învierea lui Hristos, prin care s-a arãtat cã
iubirea si adevãrul sunt mai tari decât ura si nedreptatea, decât
pãcatul si moartea“(p.65).
Alãturi de aceste adevãruri de credintã cartea mai contine
valoroase si binevenite îndrumãri si norme de conduitã crestinã,
retinând din aceastã categorie câteva deosebit de valoroase, dupã
cum urmeazã: „Sã iesim întru întâmpinarea lui Hristos cel înfrigurat
si însingurat din satele si orasele noastre“ (p.13); „Trebuie sã
redescoperim astãzi si sã învãtãm pe tinerii nostri sã pretuiascã
virtutile crestinesti ale poporului nostru: credinta, nãdejdea,
dragostea, cinstea, dreptatea, hãrnicia, bunãtatea, facerea de bine,
adicã omenia“ (p.16); „Dacã în unele privinte suntem astãzi rãmasi
în urmã, între tãrile Europei, sã ne strãduim sã fim printre primii în
sporirea credintei în Dumnezeu“ (p.17); „În fiecare parohie, cu
dãrnicie si fãrã întârziere sã fie adunate ajutoare pentru bolnavi,
bãtrâni, vãduve, sãraci pentru ca la darul iubirii lui Dumnezeu fatã
de noi, sã rãspundem cu darul iubirii noastre fatã de Hristos cel
smerit si sãrac, tainic prezent în cei care asteaptã ajutorul nostru“
(p.36).
De retinut ca merit deosebit, cã Î.P.S.S Daniel este cât se poate
de actual, rãspunzând îndeosebi cerintelor epocii pe care o trãim,
propunându-ne tuturor credinciosilor ortodocsi urmãtoarele: „Fiecare
din noi suntem chemati sã fim în jurul nostru martori si slujitori ai
pãcii si bucuriei lui Hristos cel înviat, mai ales în spitale, orfelinate,
închisori, azile de bãtrâni si case în care se aflã oameni în suferintã
si sãrãcie, întristare si singurãtate, tulburare si teamã“ (p.75).
În ansamblul lor, mãretele adevãruri de credintã si înteleptele
îndrumãri pastorale ale acestei cãrti, constituie un tezaur pretios de
credintã si de conduitã crestinã, de importantã deosebitã, pentru care
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multumim Î.P.S.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei si Basarabiei.
Pr.lect. univ.dr. Ioan Rudeanu

Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II,
Ed.Deisis, Studiu introductiv si traducere diac. Ioan
I.Icã Jr., Sibiu, 1999, 382 p.
Spatiul românesc teologic-bisericesc se bucurã în ultimul deceniu
de osteneala de exceptie a pãrintelui diac. Dr. Ioan I.Icã Jr. Preoti,
studenti, dascãli de teologie îl simt tot mai deplin ca „îndreptãtor
credintei“, constiintã teologicã de referintã, darul lui Dumnezeu cea rourat peste ani lungi de trudã ale unei tinereti închinate exclusiv
pregãtirii pentru slujirea Ortodoxiei cu condeiul unei inimi si minti
întru care discernãmântul patristic lucid se miscã, distinge, desparte
si evalueazã fãrã ezitare grâul din (si în) contextul a douã milenii de
cugetare, confruntare si sintezã la care lumea a fost provocatã prin
Întrupare.
Editura „Deisis“ si cãrtile sale au devenit fundamentale pentru
orice teolog ortodox ca si pentru omul a cãrui culturã este trup al
Învierii. Pe linia acestor cãrti se înscrie si partea a doua a Scrierilor
Sf. Simeon Noul Teolog, cele 34 de Cateheze propriu-zise, completate
cu douã confesiuni- rugãciuni mistice, fericit numite Cateheze (35 si
36), pentru cã asemeni Imnelor iubirii, desi sunt prozã, sensibil
apropiate imnului, sunt în acelasi timp pagini de simtire a inimii ce
se exprimã în ritmuri dogmatice.
Catehezele sunt precedate, asa cum ne-a obisnuit Editura Deisis,
de un profund si odihnitor studiu introductiv al traducãtorului.
Consideratiile introductive abordeazã „problematica filologicã si
istoricã“ a Catehezelor Sf. Simeon si sunt o fericitã completare a
datelor despre provocarea misticã a vietii pe care Noul Teolog al
începutului de mileniu II (949-1022) a îmbiat-o discursului teologic
bizantin si celui de dupã el. Pãrintele Ioan I.Icã Jr. completeazã datele
si referintele biografice despre Sf. Simeon cu „cea mai proaspãtã si
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argumentatã abordare istoricã a sensului personalitãtii si reformei
monahale a Sf. Simeon“ (p.12), respectiv cu teza profesorului de
patristicã de la Union Theological Seminary din New York, pãrintele
John McGuckin. Domnia sa propune o nouã întelegere si interpretare
a vietii si activitãtii Sf. Simeon, anume „plecând de la textul operei
si contextul epocii“ (p.12). Contextul priveste faptul politic al vremii
de care Sf. Simeon nu era strãin, respectiv lupta pentru liderism dintre
gruparea aristocratiei provinciale si tendintele centralizatoare si
autocritice ale dinastiei ereditare ce voia sã restrângã puterea si
privilegiile si autonomia celei dintâi. Sf. Simeon apartinea aristocratiei
feudale ce dorea un împãrat care sã-si sprijine si exprime autoritatea
pe ea. Ori bazileul Vasilios II Macedoneanul (976-1025), a cãrui
domnie a coincis cu viata activã a Sf. Simeon, a sfãrâmat visul de
putere al partidului aristocratic. Profesorul John McGuckin crede cã
intrarea în mãnãstire în 976 a Sf. Simeon a fost deopotrivã si „ refugiu
politic si convertire religioasã“ (p.13). Alegerea, dupã doar trei ani
de ucenicie, a Sf. Simeon ca egumen al mãnãstirii Sf. Mamas, n-ar fi
fost, în primul rând, o recunoastere a sfinteniei sale (cum socotesc
majoritatea biografilor, începând cu Nichita Stetathos) ci doar „un
gest de recunoastere cu conotatii politice clare în subtext“ (p.13). În
cadrul eclesiatic monahal, Sf. Simeon si-ar fi reconstituit pozitia
aristocraticã pierdutã la palat. Asa s-ar explica restaurarea clãdirilor
complexului monahal de la Sf. Mamas, „hramurile fastuoase“
frecventate de „întreaga aristocratie a capitalei“ (p.14), dar si reactia
casei imperiale de a dispune „sechestru pe averile mãnãstirii“ si
confiscarea aurului, ca si procesele si exilul Sf. Simeon (p.14).
Termenii conflictului erau mai putin teologici (Sf. Simeon era departe
de a fi eretic) cât seculari: lupta surdã pentru întâietate între monarhul
curtii imperiale si autoritatea fostului aristocrat Simeon care nutrea
si manifesta pe linie spiritualã o autoritate superioarã atât tronului
împãrãtesc cât si celui patriarhal. Expulzarea Sf. Simeon din
Constantinopol pe tãrmul asiatic al Bosforului, ar fi, subliniazã teza
profesorului englez, o consecintã fireascã a conflictului amintit.
Pe aceeasi linie ar trebui înteleasã si opozitia monahilor din Sf.
Mamas fatã de egumenul lor, Sf. Simeon. Ei ar fi fost în numãr mare
reprezentanti ai „familiilor princiare ale vremii“ (p.14), intrând astfel
firesc în opozitie fatã de egumenul care cerea ascultare absolutã,
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chiar motivatã de experienta misticã a Luminii dumnezeiesti. Mai
mult, Pãrintele John McGuckin evalueazã discursul teologic al Sf.
Simeon, privind simtirea harului si vederea Luminii si a lui Hristos
„aisthetos“ tot pe linia liderismului bazileu - aristocrat. Astfel
„experienta harului“ e folositã drept scut pentru „revendicarea unei
autoritãti absolute pe seama pãrintelui duhovnicesc sau egumenului
harismatic“ (p.17).
Desigur aceastã „abordare istoricã“ a sensului personalitãtii si
reformei monahale a Sf. Simeon propusã de profesorul englez va
trebui si va fi luatã în considerare de patrologi. Trebuie sã mãrturisim
însã, cã în ciuda realismului si logicii cu care ea se impune, credem
cã în etapa misticã propriu-zisã a vietii si discursului cateheticoteologic al Sf. Simeon, explicatia propusã pare a avea nuante de tip
„refulare-sublimare“ frudianã si ar trebui primitã cu rezerve.
Paternitatea duhovniceascã, ca rod al experientei extatice a Luminii,
nu credem c-ar mai putea fi bãnuitã ori legatã si, prin aceasta, coborâtã
într-un calcul deloc onest, al unui efort de redefinire în stil monahal
a bazei de putere de tip aristocratic (p.17).
Lectura Catehezelor Sf. Simeon, ca de altfel toate scrierile acestui
neegalat mistic, este coplesitoare. Bogãtia problematicii abordate
depãseste incomparabil titlurile ce anuntã catehezele. Fiecare
catehezã are noi subcapitole dar si acestea sunt depãsite de mai
multele probleme ce sunt abordate. Temele preferate ale Sf. Simeon,
dragostea nãvalnicã de sus ce-l mistuie si-l aseazã întru „pãtimirea
misticã“, dar si-n dorul (...) cãutãrii si-n dinamismul îndrãgostitului,
apoi tema lacrimilor iubirii, a unirii euharistice, a învierii tainice, a
simtirii luminii, a extazului sau „betiei tainice“, toate ca roade ale
Duhului Sfânt, sunt îmbiate concomitent cu temele ascetice ale
postului, cãintei, înfrânãrii, tãcerii si lacrimilor pentru pãcate.
Sensul existentei - aflarea si unirea cu Dumnezeu, unica
posibilitate de învesnicire a umanului. Aceasta înseamnã mântuirea,
care nu trebuie trãdatã cu nici un chip (cat.2). Lacrimile, ca dar de
sus, („care tâsnesc din lumina dumnezeiascã“ - p.34) deschid poarta
unei „metagnoseos“ (p.35). Dar nu o simplã cunoastere discursivã a
realitãtilor dumnezeiesti, ci o nouã viatã: „mintea vede privelisti
strãine, se lumineazã întreagã si se face luminoasã... pentru cã însãsi
mintea e luminã... iar lumina e vie si se dã celui ce vede“(p.37).
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Eforturile ascetice au drept tel vederea lui Hristos „aisthetos“ (simtit,
sensibil)(p.39), iar cine nu ajunge la aceasta „ se înstrãineazã în
chip limpede“ si „e vrãjmas al lui Dumnezeu si strãin de Împãrãtia
cerurilor“ (p.42). Asceza sau „fãptuirea trupeascã“ si „lucrarea
duhovniceascã“ (vremea simtirii luminii si vederii lui Hristos) sunt
inextricabil legate si necesare. Temele sunt adâncite prin prezentarea
Sf. Antonie si a Sf. Arsenie cel Mare. Viata lor e o „încordare“ de
integrare a trupului si sufletului în ratiunea, lumina si viata Duhului
Sfânt. Sf. Antonie, ne tâlcuieste Sf. Simeon, sãlãsluia în mormânt ca
un mort (paradigmã a etapei ascetice - omorârea patimilor), pentru
a-l învia Hristos (etapa vietii duhovnicesti ca dar de sus). „Doamne
unde erai pânã acum?“ - exclama întrebãtor oarecând Marele
Antonie ! Sf. Simeon vede în întrebare bucuria cunoasterii simtite
(aisthetos) a lui Hristos. „Unde erai“ - adunã în sine vremea luptelor
ascetice, iar „pânã acum“ aratã „deja-ul“ vederii, simtirii venirii
Stãpânului (p.109). Monahii, cãrora le vorbeste Sf. Simeon trebuie
sã-i imite pe aceia „cu fapta si cu osteneala“ spre „ a se învrednici
de acelasi har“ (p.110). De harul vederii „aisthetos“ a lui Hristos sa învrednicit în zilele lor si Sf. Simeon Evlaviosul (duhovnicul,
pãrintele Sfântului Simeon) a cãrui ostenealã si rodire sunt apoi
prezentate (p.112-116).
Cãinta si lacrimile revin pe tot parcursul cãrtii. Cea dintâi dã
prilejul Sf. Simeon unui profund comentariu asupra cãderii lui Adam.
Tâlcuirea, cum observa B. Krivocheine (p.79, nota 7 subsol)
îmbogãteste antropologia si hristologia cu idei noi. Lacrimile sunt
indispensabile împãrtãsirii. „Sã nu ne cuminecãm fãrã lacrimi“ (p.52
u.) - îndemn preluat de la Sf. Simeon Evlaviosul si dezvoltat de Sf.
Noul Teolog într-o finã analizã a sufletului ce n-are lacrimi. Nu firea
ci vointa e de vinã. Firea iesitã de la Dumnezeu e bunã, dar prin
vointã fãptura inteligibilã se perverteste. Vointa, gândul si fapta
neintegrate în Dumnezeu se întorc spre sine si firea se „înãspreste“
iar lacrimile pier (p.54). De la principiu, ca un bun pedagog, Sf.
Simeon trece la exemplificarea practicã, fãcând o radiografie a vietii
si petrecerii monahilor nesilitori din obste (pp.56-63). Sfatul final
(p.67) cu permanentã actualitate: „fãrã exercitiu nu apare
strãpungerea“ (p.69). Dacã strãpungerea prin exercitiu este partea
noastrã, în schimb „vasul murdar îl poate spãla (reface ontologic)
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doar Hristos euharistic“ (pp.70,71).
Neîntrecute observatii face Sf. Simeon asupra relatiei dintre trup
si suflet. Miscãrile celui dintâi nu sunt pricina pãcatului, ci dimpotrivã,
orice pãcat trupesc e un atentat al spiritului împotriva cãrnii, cãci
mintea se revarsã si hrãneste cu alte valori decât cele treimice si care
duc necesar la moarte (cat. 25, p.263-269).
Cateheza 28 pune în discutie una din cele mai spinoase probleme
ale teologiei: validitatea hirotoniei atunci când candidatul nu este în
conditiile canonice ale tainei. Sf. Simeon conchide dupã o scurtã
argumentare cã „ a lega si dezlega“ „ nu e al tuturor preotilor, nici al
celor ce sunt preoti pur si simplu, ci al celor ce slujesc Evanghelia în
duh de smerenie si duc o viatã ireprosabilã...“ (p.299). Iar cei hirotoniti
simoniac, ori prin presiunile umane, „preotii fãcuti din oameni si prin
oameni sunt furi si tâlhari“ (p.300).
Dobândirea stãrii harice, de vedere a Luminii dumnezeiesti este
cu putintã tuturor (cat.29 si 32). „Nevolnicia“ - adicã negarea
preconceputã, din comoditate, aposibilitãtii vietii în har - este „nu
numai o erezie“ ci suma tuturor ereziilor „depãsindu-le si
acoperindu-le, prin lipsa ei de evlavie si excesul blasfemiei ei, pe
toate acelea“ (p.3109.
Viata misticã, pe care o propune Sf. Simeon nu este una a
sentimentului si subiectivismului incontrolabil, ci e una profund
dogmaticã, axatã pe reflexia petristicã (a Traditiei) asupra Revelatiei.
Astfel dobândirea curãtiei si vederea luminii e lucrarea Sfintei Treimi.
În viata misticã „usa“ este Fiul... „cheia“ este Duhul Sfânt... iar „casa“
este Tatãl (p.341). Viata haricã, sau darul iconomiei treimice se
dãruieste nouã sacramental (p.342).
Cartea se încheie cu douã cateheze (35 si 36) ce sunt de fapt
confesiuni mistice si nu cuvântãri propriu-zise adresate monahilor,
în care Sf. Simeon multumeste lui Dumnezeu pentru negrãitul har ce
l-a primit. Rugãciunile mistice dezvãluie coplesitoarea dragoste cel mistuie, dar pãstreazã „regula fidei“ nelãsând loc nici efuziunii
sentimentale bolnãvicioase, nici reveriei imaginatiei. Lumina în care
Dumnezeu se descoperã e o luminã fãrã formã, e apofatism deplin
si-n acelasi timp e o apropiere si dãruire. „Dumnezeu nu se aratã
într-o figurã sau întipãrire, ci luând chip într-o luminã neînteleasã,
neapropiatã si fãrã chip - cãci nu putem spune sau exprima mai
mult - dar Cel nevãzut Se aratã în chip arãtat si Se face cunoscut în
chip foarte cunoscut si se vede în chip foarte limpede...“ (p.365366). Apropierea si unirea cu Dumnezeu constituie de fapt destinul
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fiintei umane.
Desigur problematica Catehezelor Sfântului Simeon Noul Teolog
e mult mai vastã decât cele semnalate în aceastã prezentare. E o
carte ce nu poate lipsi din cultura teologicã, dar e o carte - rugãciune,
ca-ntreg scrisul Sf. Simeon de altfel, ce nu poate fi abordatã decât
întru smerita închinare a genunchilor plecati.
Pr. lect. univ. drd. Vasile Vlad

Irenee Hausherr S.I. - “Paternitatea si
îndrumarea duhovniceascã în Rãsãritul
crestin„, Prefatã Kallistos Ware al Diokleei, postfatã
P.Thomas Spidlik, Traducere din limba francezã de
Mihai Vladimirescu, Editura Deisis, Sibiu 1999, 318 p.
Înainte de a fi un tratat sistematic de spiritualitate rãsãriteanã
înzestrat cu un aparat critic bogat si exigente academice, cartea de
fatã a eruditului teolog catolic iezuit Irenee Hausherr e dominatã de
concizie si claritate, adresându-se tuturor crestinilor doritori de
realizare si împlinire duhovniceascã, cu pretentia mãrturisitã de a
expune aspectul spiritual, învãtãtura, principiile teologice si
psihologice, care au dominat practica îndrumãrii duhovnicesti în
Rãsãritul crestin (p.27).
Profesor de spiritualitate rãsãriteanã la Institutul Pontifical Oriental din Roma timp de 48 de ani (1927-1975), Pãrintele Irenee
Hausherr a promovoat de la catedrã si în tainice convorbiri personale,
redescoperirea si integrarea în viata Bisericii Catolice a „valorilor
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spirituale inestimabile din venerabilul Rãsãrit“ (p.25).
Cartea este prefatatã de episcopul Kallistos Ware al Diokleei,
subliniindu-se un adevãr esential, acela cã practica îndrumãrii
duhovnicesti în Rãsãrit vine sã ancoreze în lumea de azi, pustiitã de
pãcatul desfigurator al omului autonom, ideea fundamentalã prezentã
încã la generatiile dintâi crestine: desãvârsirea vine prin ascultare de
legea lui Dumnezeu, prin dobândirea iubirii aproapelui, prin sfintirea
integralã a vietii umane pusã sub acoperãmântul de foc al Duhului Sfânt
purtat de duhovnici iscusiti. Aceastã ucenicie duhovniceascã împlinitã
la bãtrânul cu viatã îmbunãtãtitã e axa fundamentalã a progresului spiritual în conceptia rãsãriteanã. „Bãtrânii obisnuiau sã spunã: de vei vedea
un frate tânãr urcându-se la cer prin propria sa voie, trage-l de picioare
si îl trânteste la pãmânt cã de nici un folos nu-i este... de se încrede în
altul si se supune pe deplin acestuia... încredintându-si voia sa în mâinile
pãrintelui sãu duhovnicesc, el va fi neosândit înaintea lui Dumnezeu,
fiindcã Dumnezeu nu cere de la el altceva decât lepãdarea împreunã
cu ascultarea“ (p.6).
Bãtrânul îmbunãtãtit e o figurã centralã a primelor secole crestine,
mai ales începând cu monahismul egiptean. „Harismatic si profetic,
el a primit slujirea sa prin lucrarea nemijlocitã a Duhului Sfânt. Nu
este investit de o mânã omeneascã ci de mâna lui Dumnezeu. E o
expresie a Bisericii ca eveniment, iar nu a Bisericii ca institutie“
(p.7). În viata Bisericii nu existã linie de separatie între elementul
profetic si cel institutional: fiecare din ele se dezvoltã împreunã cu
celãlalt si se împleteste cu el. Functia bãtrânilor, harismaticã prin ea
însãsi, e legatã cu o functie clar definitã în cadrul Bisericii, cea a
preotului duhovnic, dar nu se identificã cu ea. În vreme ce duhovnicul
trebuie sã fie întotdeauna preot, bãtrânul poate sã fie si un simplu
monah care nu este preot, sau o simplã monahie, un simplu laic sau
o simplã laicã; existã pãrinti duhovnicesti si maici duhovnicesti (p.8).
El se iveste în mod spontan, fãrã nici o autorizare exterioarã... în
viata necontenitã a comunitãtii crestine devine limpede poporului
credincios al lui Dumnezeu - paznicul adevãrat al Sfintei Traditii - cã
o persoanã sau alta are darul paternitãtii sau maternitãtii duhovnicesti.
În mod liber si neoficial, oamenii încep sã se apropie de el sau de ea
pentru sfaturi si îndrumare. Fiii duhovnicesti sunt cei care îl descoperã
pe bãtrân chiar si lui însusi (p.9).
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Sub presiunea factorilor exteriori si fãrã poate sã ne dãm seama
ce se petrece în noi, luãm asupra noastrã lucrarea învãtãtoreascã,
predicatorialã si pastoralã, fãrã o cunoastere mai profundã a pustiei,
a tãcerii creatoare, pe care o are retragerea. Învãtându-i pe ceilalti,
începem încetul cu încetul sã ne învãtãm pe noi însine. Ne dãm seama
de neputinta noastrã de a vindeca rãnile umanitãtii numai cu programe
filantropice. Autosuficienta noastrã dispare, ne recunoastem
incapacitatea si începem sã întelegem ce anume vrea sã spunã Hristos,
atunci când zice: „un singur lucru însã e de trebuintã“ (Luca 10).
Acesta e momentul în care un om va începe sã ia poate drumul unui
bãtrân. Cu experienta sa personalã, cu lupta lui pentru ostenelile
altora, vine sã ia asupra sa cãlãtoria interioarã, sã urce scara tainicã a
lui Dumnezeu, singurul loc unde poate gãsi o solutie autenticã pentru
problemele lumii.
Organizatã minutios în nouã capitole, lucrarea Pãrintelui
Hausherr acoperã aproape în totalitate problematica relatiei spirituale
pãrinte-ucenic, urmãrindu-se în fiecare etapã a prezentãrii,
argumentul patristic si cel scripturistic. Preliminariile contureazã
acceptiunea autorului în ce priveste îndrumarea duhovniceascã pe
care urmeazã sã o analizeze: „practic nu vom da acest nume
exercitiului public al slujirii învãtãtoresti si jurisdictionale a Bisericii,
ci îl vom rezerva relatiilor dintre un pãvãtuitor învãtat si experimentat
în cãile duhului si un ucenic doritor sã profite de aceastã stiintã si
experientã“ (p.35). Conotatiile termenului de pãrinte duhovnicesc
sunt relevate în capitolul doi, urmând ca cel de-al treilea capitol sã
trateze despre calitãtile morale, intelectuale si ierarhice ale unui
Pãrinte: smerenia si iubirea, clarviziunea si discernãmântul, asumarea
destinului celuilalt. Analizând datoriile Pãrintelui Duhovnicesc,
precum si necesitatea deschiderii sufletului fatã de cel avansat în
lupta duhovniceascã, autorul pãtrunde cu analiza îndrumãrii
duhovnicesti în sfera datoriei si necesitãtii crestinilor de a-si asuma
statutul de ucenici si de a împlini ceea ce este necesar progresului
spiritual: credinta si ascultarea fatã de un pãrinte cu viatã îmbunãtãtitã,
relatia de iubire pentru pãrintele duhovnicesc, manifestã pânã în cele
mai intime resorturi ale fiintei, descoperirea gândurilor ca mijloc
profilactic împotriva pãcatului, paza mintii: „trebuie vegheat
neîncetat la usa inimii întrebând fiecare gând care se înfãtiseazã:
esti de-al nostru sau de-al vrãjmasului?“ (p.216)
Cartea cuprinde un capitol privind îndrumarea unor „categorii
speciale“, a maicilor si a mirenilor, reliefând valoarea adevãratei
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Dimitrios Salachas, Il diritto canonico delle Chiese
orientali nel primo millennio confronti con il
diritto canonico attuale delle Chiese orientali
cattoliche: CCEO, prefazione di Patrick Valdrini,
Roma – Bologna, Ed. Dehoniane, 1997, 445 p.
Lucrarea de fatã face parte din altele trei pe care profesorul
Dimitrios Salachas le-a publicat în cursul ultimilor ani, si anume: Les
sacraments de l’initiation chretienne (bapteme, confirmation,
eucharistie) dans le nouveau code de droit canonique de l’Eglise
catholique romaine, Thessalonique, 1989 (traducerea francezã a
originalului grec, 1994). De aceastã datã autorul se intereseazã în special de traditiile si izvoarele care au servit la elaborarea noului cod
oriental pentru a vedea în ce mãsurã teologii însãrcinati cu aceastã lucrare
s-au conformat bine cu directivele care li s-au dat în legãturã cu acest
subiect. Într-adevãr, unul din “principiile directoare pentru revizuirea
dreptului canonic oriental” cerea, printre altele, cã “noul cod oriental
trebuie sã se inspire din traditia comunã si sã exprime cã ea este cuprinsã:
a) în traditia apostolicã; b) în canoanele sinoadelor rãsãritene; c) în
colectiile canonice rãsãritene si în obiceiurile comune ale Bisericilor
Orientale si care nu au cãzut în desuetudine”. Toatã lucrarea profesorului
Salachas constã în a arãta cã aceste directive au fost respectate foarte
bine si cã în codul actual se regãsesc marile linii ale legislatiei primului
mileniu. Aceasta nu este o istorie a dreptului canonic oriental al primului
mileniu care face obiectul acestei lucrãri, contrar la ceea ce s-ar putea
întelege prin titlul lucrãrii, ci o confruntare a canoanelor codului din
1990 cu dispozitiile legislative în vigoare din primele secole.
Materia este repartizatã în cinci pãrti, împãrtite ele însele în
subtitluri, în conformitate cu traditia orientalã. În linii mari, autorul
abordeazã temele celor treizeci de titluri ale actualului cod. Prima
parte trateazã despre observarea legilor, despre magisteriul bisericesc
si despre Sfânta Scripturã ca izvor fundamental a legislatiei canonice.
Partea a doua este consacratã sinodului episcopilor si institutiei
patriarhale. În partea a treia este vorba de eparhii si de episcopi,
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despre clerici si despre viata monahalã; în partea a patra despre cultul
divin, taine, ierurgii, locul cultului, iar partea a cincea si ultima trateazã
despre sanctiunile bisericesti, procedura de judecatã si despre
administratia bunurilor bisericesti. Pentru fiecare problemã, autorul
dã texte din vechiul drept care au servit ca izvoare. Cititorul poate
compara foarte bine vechile texte, care sunt reproduse, cu continutul
canoanelor noului cod si pentru a-si da seama de conformitatea celor
douã legislatii, adicã aceea a primului mileniu si aceea a dispozitiilor
actuale în vigoare.
Ca titlu informativ, am am relevat unele izvoare la care autorul
a fãcut apel si din care el reproduce extrase. Vom prezenta aici aceste
izvoare, indicând si nunãrul de extrase reproduse: Canoanele
Apostolice sau Canoanele Sfintilor Apostoli, citate de 75 de ori;
Constitutiile Apostolice, citate de douã ori; Sinoadele ecumenice:
Niceea (325) – 37 ori; Constantinopol (381) – 13 ori; Efes (431) – 4
ori; Calcedon (451) – 29 ori; Sinodul II Trulan (691) – 47 ori;
Sinoadele locale: Ancira (341) – 26 ori; Neocezareea (314-319) – 8
ori; Gangra (340) – 2 ori; Antiohia (341) – 26 ori; Laodiceea (343381) – 22 ori; Constantinopol (394) – 3 ori; Cartagina (419) – 39
ori; Constantinopol (861) – 10 ori; Constantinopol (869-870) – 7
ori; Sfintii Pãrinti: Petru al Alexandriei (+311) – o singurã datã;
Atanasie cel Mare (+373) – 4 ori; Vasile cel Mare (+379) – 21 ori;
Timotei al Alexandriei (+385) – 20 ori; Grigorie de Nyssa (+395) – 4
ori; Teofil al Alexandriei (+412) – 20 ori; Chiril al Alexandriei (+444)
– 4 ori.
Aceste referinte scot în evidentã interesul pe care îl prezintã
opera profesorului Salachas pentru aceia care doresc sã facã un
comentariu istoric al noului cod de drept canonic; ele usureazã foarte
mult lucrarea.
Pr. lect. univ. dr. Constantin Rus

