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EDITORIAL

Sensul libertãtii crestine

Abordarea unei asemenea teme este întotdeauna beneficã,
deoarece de modul în care este înteleasã libertatea de cãtre om,
depinde si atitudinea sa mai mult sau mai putin responsabilã fatã de
semenii sãi. Pe de altã parte, dimensiunea libertãtii umane este parte
integrantã a antropologiei în general, si a celei crestine, în special.
Multe din actele reprobabile pe care le comit oamenii astãzi si în
orice timp, se explicã printr-o întelegere eronatã a libertãtii.

În teologia ortodoxã, darul libertãtii, ca manifestare plenarã a
persoanei umane, este înteles în legãturã cu realitatea chipului lui
Dumnezeu în om. Prin urmare, acest dar al libertãtii este vãzut în
sensul de manifestare a chipului lui Dumnezeu în om. Libertatea
omului este în legãturã cu iubirea lui Dumnezeu identicã cu Binele
absolut. Dumnezeu însusi este Libertatea deplinã, iar fiintele umane,
create de Dumnezeu dupã chipul Sãu, s-au învrednicit ele însele, de
libertate. Darul libertãtii conferã omului o valoare si o demnitate
unicã în univers, aflate în legãturã cu calitatea acestuia de chip al lui
Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul spune: „Ce ar folosi omului, de
ar dobândi lumea toatã, si îsi va pierde sufletul sãu? Sau ce ar da
omul în schimb pentru sufletul sãu?” (Marcu 8, 37).

Prin aceste cuvinte se pune o barierã în calea folosirii
nedrepte a libertãtii, în iluzia, cã omul ar putea, stãpâni cu adevãrat,
întreaga lume, dizolvându-si darul libertãtii sale. Ba mai mult,
Dumnezeu a conferit omului un asemenea dar, în baza cãruia acesta
se poate manifesta chiar împotriva lui Dumnezeu, ignorându-L
sau chiar negându-L pe Acesta. Este cu adevãrat o tainã a
iconomiei divine modul în care Dumnezeu se „autolimiteazã” în
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libertatea Sa absolutã, îngãduindu-i omului sã-si manifeste
libertatea sa, chiar într-un mod nedorit de Dumnezeu.

Prin însusi actul creãrii sale de cãtre Dumnezeu, libertatea
omului are un caracter ambivalent: ea se poate manifesta în directia
binelui, împlinind voia lui Dumnezeu, sau se poate manifesta într-
o directie opusã, ajungând la un esec existential. Drama primilor
oameni a constat tocmai în optiunea liberã într-o directie gresitã.
Mentinerea libertãtii omului în integritatea ei si în resorturile ei
autentice necesitã un efort constant din partea omului, ajutat de
harul cel de sus.

Întruparea Mântuitorului înseamnã tocmai aceastã restaurare
a libertãtii umane si a existentei sale în directia binelui. Ca atare,
libertatea bolnavã a omului poate fi vindecatã numai de cãtre Iisus
Hristos, Care a devenit Adevãrul suprem si al omului si al libertãtii
sale rãnite. Hristos îl restaureazã pe om întru Adevãr si în libertate.
„Dacã veti rãmâne în Cuvântul Meu, zice Mântuitorul, veti
cunoaste adevãrul si adevãrul vã va face liberi” (Ioan 8, 31 – 32).
În Hristos, deci, oamenii redobândesc adevãrata libertate, care
este legatã de adevãr, de dreptate si de bine, valori întrupate în
Persoana Mântuitorului Hristos, care le asigurã perenitatea pentru
vesnicie. În Hristos oamenii dobândesc „libertatea mãririi fiilor
lui Dumnezeu” (Romani 18, 21), urcând într-un plan spiritual,
determinat de Hristos, Biruitorul mortii si Izvorul vietii întru
Adevãr si libertate. „Libertatea, spune Patriarhul Bartolomeu I,
înseamnã a ne aduce aminte cã Cineva se interpune pentru
totdeauna între neant si noi. Astãzi libertatea se numeste Înviere”
(O. Clement, Adevãr si libertate. Convorbiri cu Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu I, Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 108).

Omenirea de astãzi trebuie sã-si îndrepte privirea spre Iisus
Hristos, în care poate redobândi adevãrata libertate. Libertatea
unitã cu rãul si pãcatul este una care înlãntuieste, desfigureazã si
înstrãineazã, în timp ce libertatea în Iisus Hristos este una seninã,
luminoasã, o libertate legatã de adevãr si bine si sustinutã de harul
lui Hristos. Numai astfel si omenirea de astãzi se poate bucura de
adevãrata libertate în Duhul Sfânt. Cãci „Duh este Domnul si unde
este Duhul Domnului acolo este libertatea” (II Corinteni 3, 17).

Redactia



Caius Cutaru

Ireversibilitatea timpului si melancolia
augustinianã

Abstract
The article refers to the problem of the irreversibility of the time

and to the melancholy that is being caused by this feature of the
time. The Beatitude Augustin was considered to be melancholic, but
he did not suffer a change of the temporal structure as an effect of
a psihical malady, but as an effort of spirituality. He regrets loving
God late, „sero te amavi”, but not too late. This is why the augustinian
melancholy is never changing to desperation, but it has a note of
sweet regret, which doesn’t paralyze in any way it’s activity.

MOTTO
„Pro nihilo enim habentur,
quae antequam veniant, adhuc non sunt;
cum venerint, iam non erunt;
non enim ut adsint veniunt, sed ut non sint.”1

Enarationes in Psalmos, 89, 6, II

1 „Nu are într-adevãr valoare ceea ce, înainte de a veni încã nu este, iar când a venit,
deja nu mai este: vine într-adevãr nu pentru a fi ci pentru a nu fi”, în Enarationes in
Psalmos, 89, 6, II;

STUDII
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Introducere
Timpul apartine acelei stranii categorii de entitãti pe cât de familiare

pe atât de impenetrabile. Este usor de constatat scurgerea inexorabilã a
timpului, dar devine extrem de dificilã încercarea de definire a lui. În
acest sens, Solomon Marcus avea dreptate atunci când fãcea urmãtoarea
remarcã: „Pe cât de usor îl intuim (timpul, n.n.), pe atât de greu îl
conceptualizãm. Nimeni n-a fost în stare sã-l defineascã”.2  S-au emis
mai multe definitii ale timpului, numai cã fiecare se referã la un anumit tip
de timp, si nu la timpul pur, la timpul în el însusi.

În ultima vreme, cercetãrile privind dimensiunea temporalã s-au
intensificat foarte mult, încât a devenit deosebit de greu sã mai tinem
pasul cu ele. Tot mai mult, timpul astronomic este concurat de cel atomic.
A fost atins un grad superior de precizie si rigoare în privinta mãsurãrii
timpului. „Reprezentãrile timpului fizic au fost revolutionate prin teoria
relativitãtii si prin fizica cuanticã, pentru ca alte reconsiderãri sã vinã din
perspectiva termodinamicii… tot asa cum timpul psihologic devine
întrucâtva izomorf cu cel relativist”.3

Modul în care omul controleazã timpul spune mult despre gradul de
dezvoltare a unei societãti. Începând încã din Evul Mediu se considera cã
pierderea timpului echivaleazã cu sãvârsirea unui pãcat greu înaintea lui
Dumnezeu, fapt ce avea sã indice grija tot mai mare pentru folosirea
rationalã a lui. În acest sens, Sfântul Bernard de Clairvaux spunea cã:
„Ni mic nu este mai de pret ca timpul”.4  Dar nu numai fiecare fiintã în
parte, ci si fiecare grup social sau umanitatea în ansamblul ei au ca scop
ameliorarea atentiei si a memoriei în vederea unei organizãri optime a
amintirilor, a asteptãrilor, a alegerilor sau a sperantelor.

Cultura medievalã va proceda, progresiv, la operatia de rationalizare
si laicizare a timpului divin. Fericitul Augustin observase deja cã „timpul
biblic se deschide atât cãtre dimensiunea eternitãtii, cât si cãtre aceea a
istoricitãtii.

Când vorbim despre conceptia augustinianã asupra timpului ne gândim
în primul rând la timpul subiectiv, la timpul trãit, cu dilatãri si concentrãri
dictate de stãrile sufletesti, un timp mãsurat în sufletul uman, cum avea
sã spunã Augustin, si nu la timpul obiectiv sau timpul fizic, mereu egal cu

2 Solomon Marcus, Timpul, Editura Albatros, Bucuresti, 1985, p. 5;
3 Ibid., pp. 6-7;
4 Ioan Biris, Istorie si culturã, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 192;

Studii
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sine însusi, mãsurabil cu instrumente tot mai perfectionate. În acelasi
timp, Fericitul Augustin rãmâne în istoria gândirii umane prin bazele pe
care le-a pus în domeniul teologiei istoriei.

În privinta demersului metodologic în studiul acestui mare Pãrinte
al Bisericii se poate afirma cã izvorul cel mai semnificativ al gândirii
augustiniene îl reprezintã platonismul si neoplatonismul,5  fapt ce îndeamnã
la însusirea temeinicã a acestor curente filosofice înainte de a initia studiul
în gândirea lui Augustin.6

În trecut s-a verificat cã unii cercetãtori se limitau la lectura dialogurilor
platonice si a Eneadelor lui Plotin, potrivit unei optici învechite, în timp ce
trebuie cu mult mai mult: este necesarã cunoasterea doctrinelor platonice
nescrise, a pozitiei precise asumate de Porfir si a propriei sale importante
pentru întelegerea pozitiei gânditorilor crestini, si în fine întelegerea
complexelor dezvoltãri ale neoplatonismului de la Plotin în continuare.7

De asemenea, interpretul lui Augustin trebuie sã aibã o anumitã
familiaritate cu problematica religioasã, si cu legãturile sale structurale
cu logosul: probleme determinante în platonism, în neoplatonism si cu
atât mai mult în cugetarea Fericitului Augustin.

În sfârsit, trebuie ca interpretul lui Augustin sã fie obisnuit cu tematica
metafizicã, cu o adecvatã întelegere a dimensiunii si a ariei problemelor
sale.8  Adevãrul este cã cei care se apleacã asupra gândirii marelui Pãrinte
al Bisericii din Nordul Africii, înzestrati cu întregul bagaj informational
deja amintit nu sunt foarte multi.

În lucrarea de fatã ne propunem sã insistãm asupra incitantului subiect
ce vizeazã melancolia augustinianã, ca rod al deformãrii structurii
temporale, insistând mai mult aspra melancoliei produse de scurgerea
ireversibilã a timpului, dar nu vom trece cu vederea nici deformarea
structurii temporale produse de tensiunea spre împãrãtia lui Dumnezeu.
Vom încerca sã arãtãm dacã Fericitul Augustin era melancolic si în ce

5 Aici este cazul sã amintim cã Cicero a avut o importantã esentialã în intrarea lui
Augustin în câmpul filosofiei, dar pentru a ajunge în inima problemelor de fond numai
platonicii au fost determinanti în devenirea filosoficã a marelui Doctor al Bisericii din
primul mileniu;

6 Werner Bierwaltes,  Agostino e il neoplatonesino cristiano, Prefazione e introduzione
di Giovanni Reale, Traduzione di Giuseppe Girgenti e Alessandro Trotta, Vita e Pensiero,
Milano, 1995, p. 16;

7 Ibid., p. 17;
8 Ibid.;
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mãsurã melancolia sa era urmarea unei patologii sau reprezenta doar
acea trãsãturã caracteristicã tuturor oamenilor de exceptie ”în ce priveste
filosofia, ªtiintele Statului, poezia sau artele”,9  dupã cum afirma Aristotel.
În rândul „melancolicilor”, Aristotel nu trece doar personaje mitice, cum
ar fi: Ajax sau Belerofon, ci si oameni de stat sau generali (Lysandru), si,
în aceeasi mãsurã, filosofi: Empedocle, Platon, Socrate.10

1. Melancolie si melancolici
1.1. Augustin - omul interioritãtii

Se stie cã Augustin este omul interioritãtii, iar filosofia sa reprezintã
o metafizicã a experientei interioare.11

Totusi, referindu-ne la mãrturiile cele mai explicite ale autorului
Confesiunilor, nu trebuie sã uitãm cã acest african pasionat, sensibil si
senzual, era atras în mod irezistibil cãtre lumea exterioarã, plinã de tentatiile
multiple pe care le-a descris cu minutiozitatea si cu regretul omului
schimbat (Confesiuni X, XXVII, 38)12 , printr-o convertire supranaturalã

(Confesiuni X, XXVII, 38),13  el s-a smuls viziunii obsedante a „formelor
frumoase si variate, a culorilor netezi si plãcute” (Confesiuni X, XXXIV,
51),14  pentru a se odihni definitiv în Dumnezeu (Confesiuni I, I, 1)15 .

Mai putin prin renuntare si mai mult prin sublimare s-a deschis Fericitul
Augustin recunoasterii si întrupãrii celor mai înalte valori. Trebuie citatã o
paginã, una dintre cele mai semnificative în privinta tendintelor sale

9 Timp si melancolie, Coord. Constantin Grecu si Corneliu Mircea, Editura Hestia,
Timisoara, 1996, p. 70; cf. Aristotel, Problemeta, XXX, 953 a XXX, 953 a 10;

10 Ibid, cf. nota 3;
11 Pierre Blanchard, L’espace intérieur chez saint Augustin d’après le Livre X des

«Confessions» în Augustinus Magister. Congrès International Augustinien (Paris, 21-24
septembre 1954), vol. 1, în „Études augustiniennes”, Paris, 1954, p. 536;

12 Fericitul Augustin, Confesiuni, Trad. de Nicolae Barbu, Editura Institutului Biblic
si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1994, X, XXVII, 38: „ªi iatã Tu
erai înlãuntrul meu, si eu eram în afarã, si acolo Te cãutam si dãdeam nãvalã, eu cel urât, în
cele lucruri frumoase pe care Tu le-ai fãcut… Mã tineau departe de Tine acele lucruri care,
dacã nu ar fi în Tine, nu ar exista”;

13 Confesiuni X, XXVII,  38: „M-ai chemat si m-ai strigat si ai rupt surzenia mea, ai
strãlucit si ai alungat orbirea mea, Tu ai rãspândit mireasma si am respirat si suspin dupã
Tine…”;

14 Confesiuni X, XXXIV, 51: „Ochii iubesc formele frumoase si variate, culorile
netezi si plãcute”;

15 Confesiuni I, I, 1: „… cãci ne-ai fãcut pe noi pentru Tine si nelinistit este sufletul
nostru pânã ce se va odihni în Tine”;

Studii
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profunde: „Dar ce iubesc eu, când Te iubesc pe Tine? Eu nu iubesc nici
frumusetea trupului, nici podoaba timpului, nici strãlucirea luminii, care este
prietenã acestor ochi, nici dulcile melodii ale cântecelor de toate felurile, nici
mireasma suavã a florilor si gãtelilor si aromatelor, nici mana si mierea, nici
membrele potrivite pentru îmbrãtisãrile trupului, nu acestea iubesc eu când
iubesc pe Dumnezeul meu. ªi totusi iubesc o oarecare voce si o oarecare
luminã si o oarecare mireasmã, si o oarecare mâncare si o oarecare
îmbrãtisare, când iubesc pe Dumnezeul meu, anume lumina, vocea, mireasma,
mâncarea, îmbrãtisarea omului lãuntric, unde fulgerã sufletului meu o luminã
pe care n-o cuprinde spatiul si unde sunã o melodie pe care nu o rãpeste
timpul, si unde miroase un parfum pe care nu-l împrãstie suflarea vântului, si
unde se simte gustul unei mâncãri pe care nu o micsoreazã lãcomia, si unde
sunt îmbrãtisãri pe care sãrutarea nu le desprinde. Iatã ceea ce iubesc când
iubesc pe Dumnezeul meu” (Confesiuni X, VI, 8).

Depãsind obstacolele, învingând tentatiile, îmbrãtisând adevãratele
valori, Augustin se ataseazã vietii interioare: „Sed melius quod interius”
(Confesiuni X, VI, 9).16  Însã a alege viata interioarã înseamnã a-L alege
pe Dumnezeu. Cunoasterea lui Dumnezeu mediazã cunoasterea de sine.
Cunoasterea de sine fãrã cunoasterea lui Dumnezeu îl aruncã pe om în
disperare, iar cunoasterea lui Dumnezeu fãrã cunoasterea de sine este
irealã si impersonalã, total ineficace.17

Augustin, într-o reflectie „avidã si îndârjitã, poruncitã de dragostea
orientatã înspre unirea cu Dumnezeu, cu îndrãzneala unui filosof si cu
umilinta unui sfânt,18  plonjeazã în «strãfundul constiintei umane».19  El se
întrebã ce este aceastã fiintã interioarã a cãrei atractie nostalgicã i se
impune - «Dar cine sunt eu acum, iatã chiar în timpul mãrturisirilor mele…
Asadar, vor sã mã audã cine sunt când mã mãrturisesc, cine sunt eu
înlãuntru, unde nu pot sã îndrepte nici ochiul, nici urechea, nici mintea»20

- unde îl va sesiza pe Dumnezeu, în imensitatea sufletului sãu. Din aceastã
întâlnire si din acest dialog, Fericitul Augustin îsi asteaptã salvarea.

16 Confesiuni X, VI, 9: „Dar este mai bun ceea ce este interior”;
17 Confesiuni X, I, 1: „Te voi cunoaste pe Tine, Cunoscãtorul meu. «Te voi cunoaste

pe deplin, precum am fost cunoscut eu». Tãria sufletului meu, intrã în el, pentru ca sã-l ai
si sã-l stãpânesti «fãrã patã sau zbârciturã»;

18 P. Blanchard, art. cit., p. 537;
19 Confesiuni X, II, 2;
20 Confesiuni X, III, 4;
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În forul sãu interior, Augustin îsi recupereazã trecutul aducându-l în
prezent, retrãindu-l melancolic, cu regretul iubirii târzii a lui Dumnezeu, a
vietuirii unui timp în afara divinitãtii care îi era interioarã: „Târziu Te-am
iubit. Frumusete atât de veche si atât de nouã, târziu Te-am iubit. ªi iatã
Tu erai înlãuntrul meu, si eu eram în afarã, si acolo Te cãutam…”
(Confesiuni X, XXVII, 38).

1.2. Era Augustin melancolic?
În studiul Melancolie augustinianã, profesorul parizian Yvon Brèès

insistã asupra teoriei lui Ludwig Binswanger21  despre melancolie, teorie
ce îsi are originea în cartea a XI-a a Confesiunilor Fericitului Augustin si
a fost reluatã în timp de cãtre Heidegger, Sartre si Merleau-Ponty.

Binswanger se deosebeste de acesti filosofi prin faptul cã el considerã
cã patologia poate altera structura temporalitãtii, însã dacã aceastã
structurã este transcendentalã, cu greu se explicã cum ar putea fi alteratã
de patologie. Dacã ea poate fi alteratã, înseamnã cã nu este într-adevãr
transcendentalã, ci pur psihologicã. Totusi, Binswnager nu remarcã aceastã
dificultate: pentru el, procesul temporalitãtii poate fi deformat în melancolie
si de asemenea, desi în altã manierã în manie. Deci, spre deosebire de alti
filosofi contemporani, el admite cã maladia poate afecta trans-
cendentalul.22  Dupã cum am mai arãtat, la baza conceptiei lui Binswanger
despre timp se aflã Fericitul Augustin, care admite si el posibilitatea
deformãrii acestei structuri, nu dintr-o perspectivã psihologicã, ci dintr-
una filosoficã si religioasã. În cartea a XI-a a Confesiunilor, Augustin
vorbeste despre o „proiectie tensionatã” spre eternitatea divinã ce are ca
efect deformarea structurii temporalitãtii pe care tocmai el a dezvãluit-o.

La Binswanger s-ar putea vorbi despre deformãri ale timpului cauzate
de maladia mintalã, în timp ce la Fericitul Augustin se poate vorbi numai
despre o deformare a temporalitãtii constituind un efort al spiritualitãtii:
„««si sã fiu cules de la vechile zile, urmându-L pe El Cel Unul, uitând de
cele trecute, nu spre cele ce vor fi, ci spre acelea care încã nu sunt»», nu
împrãstiat, ci concentrat, ««nu potrivit împrãstierii»», ci ««potrivit
concentrãrii tind spre rãsplata chemãrii de sus, unde sã aud glasul laudei

21 Teoria lui L. Binswanger se întemeiazã, la rândul ei, pe teorie lui Husserl despre
temporalitate ca protensie - prezentare - retentie (memorie);

22 Yvon Brèès, Melancolie augustinianã, în Timp si melancolie, Coord. Constantin
Grecu si Corneliu Mircea, pp. 68-69;
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si sã contemplu desfãtarea Ta»», care nici nu vine, nici nu trece”
(Confesiuni XI, XXIX, 39).

Yvon Brèès, în studiul sãu, se fereste sã adopte atitudinile extreme:
„atitudinea care ar vedea în mistica augustinianã un pur delir melancolic
si atitudinea care ar putea fi calificatã drept „respectuoasã” si care ar
consta în a refuza orice ipotezã a elementelor nevrotice sau psihotice la
Augustin, din teama de a nu stirbi cumva geniul unui Pãrinte al Bisericii”.23

Întrebarea pe care trebuie sã ne-o punem este urmãtoarea: pânã la
ce punct putem spune cã Fericitul Augustin era „melancolic”? În acest
demers, vom insista asupra unor pasaje din opera sa, concentrându-ne la
început asupra lui sero, care are sensul de „târziu” sau „prea târziu” si
care ar spune ceva despre alterarea temporalitãtii în melancolie.

1.3. „Sero te amavi”24

Melancolicul se plânge de sine însusi, de ceilalti, de viatã, de propria-
i inferioritate, de propriile greseli. Indiferent ce-ar fi, el se plânge. Acest
fapt îl aratã experienta clinicã cea mai banalã. Împrumutând de la
Nietzsche un joc de cuvinte, Freud spunea cã plângerile celor melancolici
sunt acuzatii împotriva lor însisi. Pentru Binswanger, ele se referã în mod
esential la trecut. „Melancolicul nu se multumeste sã deplângã
ineluctabilitatea trecutului; el nu înceteazã sã se situeze în trecutul ante-
rior, în trecutul considerat din punctul de vedere al momentului în care el
era încã viitor. Acum e prea târziu, dar el se zbuciumã pentru cã la un
moment anume era încã posibil ca evenimentul incriminat sã nu se fi
produs”.25

În cartea a X-a a Confesiunilor întâlnim acel „prea târziu” sau
„aproape prea târziu”, care reprezintã una din trãsãturile mentalitãtii
augustiniene. Nu deducem din aceste expresii doctrina despre predestinare
de care si Augustin se resimte în unele dintre lucrãrile sale, aici fiind
vorba despre un regret mai dulce, care evitã disperarea, nu fãrã sã o fi
atins, si care se stinge în final prin aflarea pãcii interioare. Desi poate fi

23 Ibid., p. 70;
24 În lucrarea Le thèème du regret: „Sero te amavi, pulchritudo…”, Revues des

études latines, 38, 1960, p. 264, Pierre Courcelle arãta cã „Sero este unul dintre cuvintele
pe care latinii le-au încãrcat cu cea mai mare plãcere cu afectivitate…”, cf. Yvon Brèès, art.
cit., nota 9;

25 Ibid., p. 74;
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întâlnitã în întreaga operã augustinianã, aceastã temã o gãsim exprimatã
cu o deosebitã fortã în celebra expresie „Sero te amavi…”, în care nota
melancolicã se îngemãneazã cu cea eroticã. Celebritatea acestui pasaj
derivã din faptul cã este vorba despre un poem, chiar în sensul tehnic al
cuvântului.26

În cele ce urmeazã vom analiza întregul poem augustinian din cartea
a X-a a Confesiunilor, scotând în evidentã nota de lirism subiacentã, dar
si melancolia în fata unui trecut ireversibil.

1. „Sero te amavi,
2. pulchritudo tam antiqua et tam nova,
3. sero te amavi.
4. Et ecce intus eras et ego foris
5. et ibi te quaerebam
6. et in ista formosa, quae fecisti, deformis inruebam.
7. mecum eras, et tecum non eram.
8. ea me tenebant longe a te,
9. quae si in te non essent, non essent.
10. Vocasti et clamasti et rupisti surditatem meam,
11. coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam,
12. fragrasti, et duxi spiritum et anhelo tibi.
13. gustavi et esurio et sitio,
14. tetigisti me, exarsi in pacem tuam.”27

 (Confesiuni X, XXVII, 38)
Acest pasaj este unul dintre cele mai bune exemple ale lirismului

Fericitului Augustin din Confesiunile sale.
Versurile 1 – 3
Primele trei versuri reprezintã un fel de preludiu care sugereazã si

tema poemului: dragostea lui Augustin pentru eterna frumusete28  a lui

26 Ibid., p. 82, cf. nota 8;
27 „Târziu Te-am iubit. Frumusete atât de veche si atât de nouã, târziu Te-am iubit.

si iatã Tu erai înlãuntrul meu, si eu eram în afarã, si acolo Te cãutam si dãdeam nãvalã, eu
cel urât, în aceste lucruri frumoase pe care Tu le-ai fãcut. Tu erai cu mine, si eu nu eram cu
Tine. Mã tineau departe de Tine acele lucruri care, dacã nu ar fi în Tine, nu ar exista. M-
ai chemat si m-ai strigat si ai rupt surzenia mea, ai strãlucit si ai alungat orbirea mea, Tu ai
rãspândit mireasma si am respirat si suspin dupã Tine, Te-am gustat si mi-e foame si sete,
m-ai atins si ard de dorintã dupã pacea Ta” (Confesiuni X, XXVII, 38);

28 În acest pasaj din cartea a X-a, avem de-a face cu o influentã platonicianã, „Sero te
amavi, pulchritudo…”. Dumnezeul cãruia i se adreseazã plângerea si adoratia este bineînteles
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Dumnezeu, dar este vorba despre o iubire plinã de melancolie, de regret,
deoarece este una tardivã. Regãsim, astfel, în textul lui Augustin, un fel
de „întârziere” melancolico - eroticã despre care am putea spune cã are
o rãdãcinã freudianã si alta binswangerianã.

 Simplitatea cuvintelor (sero, amavi, antiqua, nova), frecventa
vocalelor lungi în exprimarea regretului, a melancoliei (1 si 3: e, o, ã, a, i);
amestecul fericit al accentelor (e, a, u, i, o, e, a), antiteza (antiqua -
nova) pentru a sublinia cã Dumnezeu uneste în El „bogãtia si savoarea
vechiului cu prospetimea si cu farmecul noului,”29  repetitia lui sero te
amavi (în versurile 1 si 3), dublul suspin învãluind o privire de contemplare
înspre frumusetea (pulchritudo) divinã (2), fac din acest preludiu o
melodie purã, în acelasi timp simplã si bogatã, sincerã si sugestivã.

Urmeazã douã dezvoltãri contrastante. Primele versuri (4-9), reluând
în definitiv sero din debut, aratã în fata cãror frumuseti Augustin a întârziat
cu tristete, cu regret, în loc de a-L iubi pe Dumnezeu. Urmãtoarele versuri
(10-14), explicând acel te amavi, evocã irumperea de dragoste pentru
Dumnezeu din sufletul lui Augustin.

Versurile 4 – 9
Întâlnim, din nou, cãutarea lui Dumnezeu de cãtre Doctorul din

Hippona. Douã tablouri în care predominã nota de melancolie retraseazã
procesul îndepãrtãrii tânãrului: Dumnezeu era înãuntru30  si Augustin Îl
cãuta în afara lui însusi nãpustindu-se cu un suflet lipsit de frumusete
asupra frumusetilor pãmântesti, create totusi de Dumnezeu (4-6);
Dumnezeu era cu el, pe când el se lãsa retinut departe de fiinte care nu
subzistau decât prin Dumnezeu (7-9).

Iisus Hristos, dar este de asemenea si Frumusetea care încheie ascensiunea eroticã din
discursul Diotimei. Nygren crede cã în aceasta ar consta originalitatea lui Augustin, aceea
de a fi salvat termenul amare în limba spiritualitãtii latine. Amare corespunde aici lui
„eran” pe care Plotin l-a folosit cu privire la Frumusete. La Eros, deci, si nu la acel „agapi”
evanghelic sau paulin. Trebuie sã precizãm cã, desi acel „agapi” crestin se prezintã, dintr-
o datã, ca fiind strãin Erosului, crestinismul timpuriu a încercat de asemenea sã-si anexeze
Erosul, prin intermediul unei lecturi crestine a Banchetului lui Platon si prin interpretãrile
sale neo-platonice. În aceastã anexare, Augustin a jucat un mare rol;

29 Œuvres de Saint Augustin 14, Les Confessions (Livres VIII- XIII), Traduction par
E. Trééhorel et G. Bouisson, Descléée de Brouwer, Paris, 1962, p. 570;

30 „Interior intimo meo”, cum avea sã spunã într-alt loc Augustin, adicã divinitatea
ne este mai intimã decât ne suntem noi însine;
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18Primul tablou rezumã îndelungatii ani de rãtãcire senzualã siintelectualã, pe când al doilea se aplicã mai degrabã ezitãrilor care auîntârziat mult timp convertirea, dupã cum sugereazã Fericitul Augustinîntr-un alt capitol al Confesiunilor sale: „Mã retineau nimicurile nimicurilorsi desertãciunile desertãciunilor, vechile mele prietene, mã trãgeau dehaina mea de carne si-mi murmurau încet: ««Ne dai drumul?»» si : ««Dinaceastã clipã nu vom mai fi cu tine în eternitate»» si ««Din acest momentnu-ti va mai fi îngãduit asta si asta în eternitate»». ªi ce-mi sugerau înceea ce am zis ««asta»» si ««asta»», ce-mi sugerau, Dumnezeul meu?”(Confesiuni VIII, XI, 26). În fata acestor constatãri, pe Augustin îlîncearcã pãrerile de rãu, melancolia în fata pierderii unui interval de timpirecuperabil acum. În chiar „punctul timpului, în care era sã devinãaltcineva” (Confesiuni VIII, XI, 25), adicã în momentul prezent în carefiinta umanã poate actiona, Augustin nu ducea hotãrârea pânã la capãt,rãmânând suspendat între un trecut pe care voia sã-l îndrepte si un viitorde construit pe alte repere axiologice: „… nici nu mã dãdea înapoi, nici numã înlãtura, ci mã tinea atârnat” (Confesiuni VIII, XI, 25).Paralelismul ideilor si uneori chiar al constructiei este evident:4-6: intus eras / ego foris / te quaerebam / formosa quae fecisti.7-9: mecum eras / tecum non eram / me tenebant / si in te…31Întâlnim aici marile idei ale Confesiunilor: prezenta intimã a luiDumnezeu în noi, mizeria omului care trãieste în afara propriei salepersoane si se rãtãceste în cãutarea Dumnezeului sãu, frumuseteafiintelor pãmântesti care nu e altceva decât un reflex al frumusetiiCreatorului.Stilul folosit de autor ne face sã simtim aceastã mizerie a omului fãrãDumnezeu. În aceeasi carte a VIII-a a Confesiunilor ni se aratã cum„nimicurile nimicurilor” si „desertãciunile desertãciunilor” asupra cãrorase apleca Augustin si cãrora le acorda importantã într-o anumitã perioadãdin existenta sa îi prilejuiesc regrete actuale.32 Antitezele (intus - foris,mecum eras - tecum non eram, formosa quae fecisti - deformis)31 Œuvres de Saint Augustin 14, Les Confessions (Livres VIII- XIII), p. 570;32 „si le auzeam la distantã mai putin de jumãtate, dar nu ca si când m-ar fi contrazisîn mod liber, iesindu-mi în cale, ci parcã soptind din spate si trãgându-mã pe furis când mãdepãrtam ca sã privesc înapoi. Totusi mã întârziau pe mine, care sovãiam, ca sã mã smulgsi sã mã scutur de ele si sã trec acolo unde eram chemat, când obisnuinta puternicã îmizicea: «Crezi cã vei putea trãi fãrã acestea?» (Confesiuni VIII, XI, 26);
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19subliniazã dureroasa stupiditate umanã: Dumnezeu se aflã în noi, iar noi Îlcãutãm în afarã! Cu o intentie infamã ne aruncãm asupra frumusetii! Ofrumusete care ar trebui sã ne conducã spre Dumnezeu, Creatorul ei sicare, din contrã, ne tine departe de El. Simplitatea juxtapunerilor (et…et… et) este mai expresivã decât o constructie savantã: este suficient sãapropiem douã expresii (intus eras et ego foris) pentru a simti contrastulpe care îl creeazã.Versurile 10 – 14Brusc, totul se schimbã: „ritmul se elibereazã si se precipitã în valurisuccesive, sonoritãtile se deschid pentru a izbucni în - a -, verbele deactiune la perfect, fãrã însotirea complementelor trec prin fata noastrã învaluri repezi, consoanele dure si zgomotoase se lovesc unele de altele caîntr-un surd zgomot de invazie.”33Este vorba despre irumperea lui Dumnezeu în sufletul chinuit alFericitului Augustin în valuri de asaltm, prin cele cinci simturi: se aude ochemare care se dezvoltã în strigare si rupe surzenia lui; o luminã tâsneste,se deschide (se desface) în strãlucire si alungã orbirea sa; un parfum serãspândeste în aer, el îl inspirã si se simte în întregime înmiresmat; gustãun fruct a cãrui foame si sete o pãstreazã; un simplu contact cu Dumnezeusi iatã totul se umple de sens.Aceastã punere în scenã strãlucitã, rapidã, fulgurantã, îl face peAugustin sã retrãiascã încã o datã momentul convertirii. Ea reproducemiscarea descrisã mai sus, în cartea a X-a a Confesiunilor, unde se exprimãîn felul urmãtor: „Nu Te iubesc, Doamne, cu o constiintã sovãielnicã, cicu una sigurã. Ai lovit inima mea cu cuvântul Tãu si Te-am iubit. Darcerul si pãmântul si toate câte sunt în ele, iatã din toate pãrtile îmi spun sãTe iubesc si nu înceteazã de a grãi tuturor…”.34 Punerea în scenã trebuierecititã pentru a întelege mai bine pasajul la care am fãcut referire maiînainte, atunci când am arãtat în ce frumuseti se împotmolise Augustin îndrumul lui spre divinitate: „Dar ce iubesc eu când Te iubesc pe Tine?…ªi totusi iubesc o oarecare voce si o oarecare luminã si o oarecaremireasmã si o oarecare mâncare si o oarecare îmbrãtisare…” (ConfesiuniX, VI, 8). Ordinea este aceeasi, mai putin pentru primele douã sensuri:aici vocea trece înaintea luminii, si asta, poate, fãcând aluzie la auzirea33 Œuvres de Saint Augustin 14, Les Confessions (Livres VIII- XIII), p. 571;34 (Confesiuni X, VI, 8);
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20vocii care i-a spus: „Tolle, lege”, si care a declansat convertirea luiAugustin.35Se poate constata o progresie a cuceririi inimii de cãtre Dumnezeu,care se acompaniazã cu o progresie a pãcii, termen care sugereazãconvertirea perfectã: „in pacem tuam”. Primele douã manifestãri ale luiDumnezeu sunt violente si zgomotoase (10-11): Dumnezeu apare, loveste,bate si face sã se prãbuseascã toate barierele (sase verbe de actiune,ritmul galopant, consoanele dure repetate c - t - p - r).În continuare (12-14) totul se linisteste putin câte putin, pe mãsurãce cucerirea divinã avanseazã: actiunea lui Dumnezeu nu mai estesubliniatã decât prin douã verbe, cinci altele descriind bucuria care pune stãpânire în mod progresiv pe Augustin;ritmul este mai suplu si mai îndulcit; timpul prezent se amestecã cu perfectulactiunii trecute; cuvintele devin mai dulci (anhelo, gustavi, esurio);accentele îsi sting strãlucirea (12: a - u - i - e - i; 13: a - u - i).36Toate aceste procedee lingvistice pun în evidentã suavitatea divinãcare se insinueazã în sufletul pe care Dumnezeu îl cucereste. ªi totul seîncheie cu o viziune a dragostei înflãcãrate (exarsi) si a pãcii sufletesti(in pacem), o pace spre care Augustin este încã pe drum, fapt sugerat sidin folosirea acuzativului, precedat de prepozitia in, dar a cãrei sperantãactualã ia locul nelinistitei cãutãri de altãdatã.Augustin regretã de a-l fi iubit pe Dumnezeu „prea târziu”, „oarecumîn modul în care, dupã Freud, melancolicul suferã cã nu îsi mai poateinvesti libidoul în obiectul pierdut, si în felul în care, dupã Binswnager, nuajunge sã trãiascã în modalitatea unui trecut inserat ««normal»» în triadaprotensie - prezentare - retensie evenimentul la care rãmâne astfel fixat.ªi prin aceasta Augustin este ««melancolic»»”.3735 Este vorba despre celebra scenã, din grãdinã, a convertirii lui Augustin la crestinism,care s-a petrecut în linistea grãdinii casei în care locuia la Milano, pe când se afla retras laumbra unui arbore, în prezenta lui Alypius. Aici a auzit, dintr-o casã vecinã, glasul unuicopil, care-i spunea: „tolle, lege” = „ia, citeste”. Deschizând la întâmplare Sfânta Scripturã,Fericitul Augustin dãdu peste textul din Epistola cãtre Romani 13, 13-14, în care sespune: „Sã umblãm cuviinciosi, ca ziua, nu în ospete si betii, nu în desfãtãri si în fapte derutine, nu în ceartã si în pizmã. Ci îmbrãcati-vã în Domnul Iisus Hristos, iar grija de trupsã nu o faceti spre pofte”. „Tot întunericul îndoielii s-a risipit”, mãrturiseste acum Augustin,cf. Confesiuni VIII, XII, 29;36 Œuvres de Saint Augustin 14, Les Confessions (Livres VIII- XIII), p. 572;37 Yvon Brèès, art. cit., p. 75;
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21La Augustin, însã, sero înseamnã „târziu”, „prea târziu!”, „prea târziudupã gustul meu”, dar niciodatã „în mod absolut prea târziu”. Regretul nuse transformã în disperare. ªi aceasta este ceva firesc de vreme ce pentrucrestin Dumnezeu este iubire, iar suferinta niciodatã nu duce la disperare,datã fiind nãdejdea în milostivirea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât,disperarea, deznãdejdea, pentru crestin sunt pãcate grave, pãcate împotrivaDuhului Sfânt, si ca atare neîngãduite. De aceea, regretul lui Augustin nuse transformã niciodatã în disperare, ci e vorba despre un regret maidulce. Cu toate acestea, nota de melancolie este continuu prezentã laAugustin. De exemplu, în textul Solilocviilor (387) citat de Jean Guitton înlucrarea Le temps et l’ééternitéé chez Plotin et Saint Augustin, Augustinajunge sã retrãiascã trecutul dinaintea greselii la fel ca melancolicul: „transibant tempora, et tardabam converti ad dominum, et differebam dedie in diem vivere in te et non differebam cotidie in memet ipso mori”(Confesiuni VI, 11).38Desi Augustin nu pare a fi victima deformãrii temporalitãtii care,dupã Binswanger, afecteazã melancolicul, el efectueazã o altã deformarea temporalitãtii, una care afecteazã viitorul. Aceastã deformare apare încartea a XI-a a Confesiunilor, în capitolele 29-39, în care Augustin are capunct de plecare reflexia asupra eternitãtii lui Dumnezeu, iar continutul îlreprezintã îndreptarea tensionatã, epectaticã a experientei umane atimpului spre eternitate.Pentru a-i sesiza originalitatea, trebuie mai întâi sã observãm cãdistentio de la început (ecce distentio est vita mia) nu înseamnã o risipiremoralã, ci aceastã structurã triadicã a temporalitãtii pe care o va relua siHusserl si succesorii sãi, si care e alcãtuitã din intentiones (trecut, prezent,viitor).39În acelasi timp, intentio, pe care Augustin o opune, câteva rândurimai jos, lui distentio (non secundum distentionen sed secundumintentionem) nu e nici una din cele trei intentiones constitutive aletemporalitãtii normale. În particular, nu este vorba, în mod esential, despreasteptarea unei vieti viitoare dupã moarte. Aici cuvântul a schimbat sensul38 „si timpul se scurgea, iar eu întârziam sã mã întorc spre Domnul. Amânam de peo zi pe alta sã trãiesc în tine, dar nu amânam defel sã mor în mine însumi cu fiecare zi”, cf.Jean Guitton în lucrarea Le temps et l’éternité chez Plotin et Saint Augustin, Librariephilosophique J. Vrin, Paris, 1959, p. 298;39 Y. Bres, op. cit., p. 75;
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22si desemneazã un fel de condensare a timpului care nu vizeazã viitorul, cieternitatea.40Despre acest tip de deformare a temporalitãtii s-a scris mult înliteratura de specialitate. Amintim aici lucrãrile de referintã ale lui PaulRicoeur,41Armando Rigobello,42 J. Chaix-Ruy43, Alberto Pincherle,44etc.2.Ireversibilitatea timpuluiDin primele rânduri ale cãrtii a XI-a a Confesiunilor, Fericitul Augustin cons-tatã cã problema timpului este una din cele pe care simtul comun le neglijeazã.„Aparenta claritate a cuvintelor folosite, obisnuinta care ne face sãconsiderãm ca singurã posibilã forma sub care ni se prezintã toatereprezentãrile noastre, ritmul care se impune tuturor evenimentelor vietiinoastre ne dau o falsã cunoastere a timpului si maschea-zã relativitatea mãsurilor noastre.”45 Chiar dacã abandonãm rutinasi începem analiza definitiilor celor mai banale si în acest caz dificultãtileapar, iar contradictiile se acumuleazã. Avem ocazia sã remarcãm ignorantanoastrã comunã, care ascunde ambiguitatea unui limbaj gata sã semultumeascã cu un acord exterior.Trãim în timp; el ne-a precedat în existentã. În fata noastrã se întindelantul nedefinit al evenimentelor a cãror urzealã o formeazã. Timpul neconstrânge sã-i acceptãm ritmul întotdeauna egal, pe care dorinta noastrãnu îl poate accelera, pe care fericirea noastrã nu îl poate încetini. El estecauza tuturor deceptiilor, a nelinistilor, a angoaselor noastre. El introduceîn viata fiecãruia „instabilitatea si incertitudinea; el amestecã cu bucuriilenoastre aceastã surdã, dureroasã anxietate a fugii inexorabile a orelorscurte; poetul în van îi cerea sã-si opreascã zborul sãu inexorabil46;40 Ibid;41 Paul Ricoeur, Temps et récit. L’intrigue et le récit historique, vol. I, Éditions duSeuil, Paris, 1983, p. 50;42 Armando Rigobello, Intentio - extensio - distentio, modello ermeneuticodell’hristologia agostiniana Editore Antenore, Padova, 1972, p. 135;43 J. Chaix - Ruy, Le problème du temps dans les Confessiones et dans La citédeDieu, în „Giornale di Metafisica” 4-5 (1945), pp. 464-465;44 Alberto Pincherle, Vita di sant’Agostino, Edizioni Laterza, Roma - Bari, 2000, p. 193;45 J. Chaix - Ruy, La perception du temps chez Saint Augustin, în „Cahiers de laNouvelle journéée”, nr. 17, Librairie Bloud et Gay, Paris, 1930, p. 73;46 „O, timp! Opreste-ti  zborul”, exclama poetul pentru a eterniza o clipã de fericire.Dar aceastã dorintã este irealizabilã si aproape imposibil de gândit. Pentru a constientizaacest lucru e suficient sã ne întrebãm împreunã cu Alain: „Cât timp îsi va întrerupe timpulzborul?”;
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23întotdeauna egal cu el însusi; el trece si ne ia cu sine. El este simbolulînsusi al destinului.”47În timp ce spatiul este reversibil, adicã poate fi parcurs în directiiopuse, putându-ne întoarce în punctul de plecare, timpul este ireversibil,neputând fi parcurs decât într-o singurã directie, dinspre trecut prin prezentînspre viitor, ceea ce numim sãgeata timpului. În timp nu ne mai putemîntoarce pentru a modifica trecutul. De exemplu, nu mai pot retrãi din nouanul care a trecut; din contrã, nu încetez sã mã îndepãrtez de acest ancare a trecut, iar în aceastã trecere a timpului si amintirea mea despre elevolueazã si se transfigureazã. „Timpul ia cu sine totul fãrã întoarcere, elmã împiedicã sã fixez indiferent ce.”48 În acest sens, Heraclit, sensibil laschimbarea perpetuã a universului si la imposibilitatea de a reveni asupratrecutului spunea: „Nu te poti scãlda de douã ori în acelasi râu”, iar timpulîl personifica spunând despre el cã este un „copil care se joacã, mutândmereu pietrele de joc”.Proust a fost afectat mai mult ca oricare altul de ireversibilitateatragicã a timpului, împotriva cãreia inima noastrã se revoltã în zadar.49Asistând, la sfârsitul vietii sale la o seratã mondenã, el se întâlnestecu oameni pe care i-a cunoscut altãdatã, dar asa de mult schimbati detrecerea timpului, încât are impresia cã asistã la un bal mascat. O blondãpasionatã dupã vals s-a deghizat într-o femeie bãtrânã si greoaie, iar unlocotenent ferches într-un colonel cu pãrul alb, ceea ce avea sã-l facã peProust, privind aceastã scenã, sã spunã: „Dar […] capetele acelea grimatefãrã voie de multã vreme, nu se mai lasã demachiate la sfârsitulpetrecerii”.50Împotriva ireversibilitãtii timpului nu putem lupta, oricât am încerca.Ca o tentativã de a infirma aceastã afirmatie, M. Proust a elaborat teoriamemoriei afective, în care se spune cã magia amintirii poate sã ne restituie,cu toatã nuanta lor emotivã anumite clipe privilegiate. În realitate, nu vom47 Ibid., p. 74; a se vedea în acest sens si lucrarea lui J. Chaix - Ruy, Saint Augustin.Temps et histoire, în „Études augustiniennes”, Paris, 1956;48 Andréé Vergaz si Denis Huisman, Curs de Filosofie, Trad. de Alexandru VasileDrãgan, Editura Humanitas, Bucuresti, 1995, p. 75;49 Ibid.; despre ireversibilitatea timpului a se vedea si Mario Bunge, ªtiintã si filosofie,Trad. de Acsinte Dobre, Editura politicã, Bucuresti, 1984, pp. 186-189;50 Marcel Proust, Timpul regãsit, II, Trad. de Eugenia Cioculescu, Editura Minerva,Bucuresti, 1977, p. 68;
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24regãsi niciodatã, cu ajutorul memoriei, trecutul fidel, asa cum a fost trãit,deoarece evocarea prezentã nu poate face abstractie de ceea ce amdevenit între timp, de întreaga experientã de viatã acumulatã si care îsipune amprenta asupra rememorãrii trecutului. De aceea, putem spunecã amintirile evolueazã cu noi.Istoria culturii ne pune înainte mitul eternei reîntoarceri,51 ca expresiea refuzului ireversibilitãtii timpului istoric, care este si timpul existenteipersonale. În cuvântul înainte al cãrtii sale: Mitul eternei reîntoarceri,Mircea Eliade afirma cã societãtile arhaice, ale cãror conceptiifundamentale le cerceta, „desi cunosc si ele o anumitã formã de««istorie»», se strãduiesc sã nu tinã seama de ea. Studiind aceste societãtitraditionale, o trãsãturã ne-a uimit în mod deosebit: revolta împotriva timpuluiconcret, istoric, nostalgia unei reîntoarceri periodice la un timp mitic aloriginilor, la Marele Timp.”52 Iar faptul cã aceastã conceptie despre timpulsacru la care se revine mereu si de refuz a timpului profan care învechestefiinta umanã, distrugând-o, s-a dovedit a fi îmbrãtisatã în multe traditiireligioase ne demonstreazã universalitatea de care s-a bucurat.Stoicii credeau si ei cã la capãtul unui ciclu de multe mii de ani, înurma unui incendiu universal, întreg cursul timpului este reluat cu aceleasiperipetii. Nietzsche credea si el cã istoria universalã, cu miile de amãnunteale fiecãrui eveniment, se repetã la nesfârsit.53S-ar pãrea cã mitul reversibilitãtii timpului si-ar avea originea înreversibilitatea timpului naturii, opusã adesea ireversibilitãtii timpului: întimp ce fiinta umanã îmbãtrâneste continuu, natura se regenereazã înfiecare an. Numai cã aceastã întinerire perpetuã nu este decât aparentã,deoarece si plantele îmbãtrânesc an de an. Timpul nu poate fi privit ca unsimplu ritm, ca un parcurs circular care ar trece prin aceleasi locuri fãrã-ncetare. Timpul nu este, cum voia Platon în Timaios: „imaginea mobilã aeternitãtii imobile”,54 iar ireversibilitatea rãmâne caracterul sãu esential.51 A se vedea în acest sens Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, Trad, de MariaIvãnescu si Cezar Ivãnescu, Editura Univers enciclopedic, Bucuresti, 1999;52 M. Eliade, op. cit., p. 7;53 Andréé Vergaz si Denis Huisman, op. cit., p. 76;54 „Atunci s-a gândit sã facã, cumva, o copie mobilã a eternitãtii si, în timp ceorânduia universul, a fãcut dupã modelul eternitãtii statornice în unicitatea sa o copie carevesnic se miscã potrivit numãrului - adicã ceea ce noi numim timp” (Timaios 37 d-e), cf.Platon, Opere, VII, Trad. de Cãtãlin Partenie, Editura stiintificã, Bucuretti, 1993, p. 150;
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25Neputinta tragicã fatã de ireversibilitatea temporalã se dezvãluiedeopotrivã în experientele care pun fiinta umanã în fata trecutului si înacelea care o îndreaptã spre viitor. Chinul remuscãrii55, melancolia cuaspectul sãu mai diminuat (mai dulce) exprimã neputinta în fata trecutului:cândva am fãcut o alegere, în mod liber, alegere pe care acum o considergresitã, dar în trecut, adicã atunci când am actionat as fi avut posibilitateasã actionez altfel. Astãzi nu mai pot face nimic, ceea ce e fãcut rãmânefãcut. „Actul care îmi apãrea liber atunci când nu era decât un proiect derealizat, astãzi este împlinit fãrã sã mai pot face ceva în acest sens. Princruda vrajã a timpului, actul meu a devenit destin. Actul libertãtii mele,devenind un act trecut, s-a metamorfozat în fatalitate.”56 Fãrã îndoialãcã timpul este ireversibil si eu nu mai pot face ca ceea ce am înfãptuit sãnu fi fost înfãptuit. Dar pot, luând cunostintã de acest trecut, sã-i dau unsens nou si sã trag învãtãminte pentru viitor. „Dupã remuscarea sterilãvine cãinta fecundã, iar neputinta initialã s-a convertit în libertate.”57Existã nu numai o conceptie despre timpul vãzut ca un Cronos careîsi devoreazã fiii, adicã un timp care sfâsie, care angoaseazã, ci si conceptiadespre timpul care vindecã (panaceu universal), care alinã, care împlinestesi maturizeazã. Timpul nu exprimã numai neputinta mea, deoarece el estedimensiunea progresului, a unuia spiritual în cazul lui Augustin. În acestfel autorul Confesiunilor îsi rãscumpãrã timpul pierdut din trecut.În acelasi timp, putem afirma cã trecutul nu dobândeste semnificatiesi valoare decât pornind de la proiectele prin care încerc sã-mi construiescviitorul, ceea ce este valabil nu numai pentru memoria personalã a fiecãruiadintre noi, dar si despre trecutul istoric. Din acest punct de vedere, trecutulFericitului Augustin de pânã la momentul convertirii, din perspectiva vietiiulterioare posedã o anumitã valoare numai deoarece înglobeazã elementelenecesare progresului spiritual.În întreaga operã a Fericitului Augustin întâlnim toate aceste note,descrise anterior, putându-se vorbi despre melancolia augustinianã, ceidrept, nu în sens patologic, ci într-unul religios, metafizic: regretul de a-Lfi iubit pe Dumnezeu prea târziu, melancolia în fata unui trecut care s-a55 A se vedea în acest sens sentimentele de culpabilitate ale lui Augustin care par sãcreascã o datã cu vârsta. Amintim, în acest sens, celebrul episod al furtului perelor de carese va simti vinovat mult mai târziu, în perioada convertirii;56 Andréé Vergaz si Denis Huisman, op. cit., p. 76;57 Ibid., p. 83;
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26scurs în mod implacabil si la care nu se mai poate reveni. Într-adevãr,trecutul intrã sub incidenta fatalitãtii, în sensul cã nu mai poate fi schimbat,însã pentru Augustin aceastã realitate nu-l conduce la disperare, deoareceprin convertire si prin existenta ulterioarã el s-a împãcat cu divinitatea,intrând in pacem.3.ConcluziiSentimentul de melancolie îl cuprinde pe Augustin dupã convertireasa la crestinismul traditional,58 iar sentimentele de culpabilitate pentrugreselile anterioare sporesc o datã cu trecerea timpului.În lumina convertirii la adevãrata învãtãturã a lui Hristos, greselilecopilãriei chiar, capãtã o altã amploare, fapt ce determinã nota melancolicãce reiese din întreaga cugetare augustinianã si care este rãspânditã înîntreaga sa operã. În felul acesta, întreaga viatã trecutã devine pãcat, nupentru cã era deja pãcat, ci pentru cã se constituie de acum înainte caatare, din perspectiva preceptelor morale crestin aplicate în existentacotidianã. Dupã etapa convertirii, memoria afectivã scrupuloasã a luiAugustin va scoate la suprafatã tot felul de acte, dintre care unele suntadevãrate greseli morale (trãirea în concubinaj si copilul din flori,Adeodatus), altele sunt puerile (furtul perelor), iar altele sunt absolut natu-rale59 (elanurile sexualitãtii adolescentine).Din aceastã stare nouã de neofit (proaspãt intrat în crestinism)provine si accentuarea trãsãturilor melancolice mostenite prin tempera-ment, din relatiile cu mama si din experientele infantile. De aceea, nu edeloc gresit sã spunem cã tocmai crestinismul regãsit este cel careintensificã melancolia lui Augustin. În acelasi timp însã, crestinismul regãsiteste si cel care l-a salvat de remuscãri intense, de disperarea care nueste proprie unui crestin; de aceea, „melancolia” augustinianã nu eniciodatã disperarea melancolicului psihiatric. Regretul de a-L fi iubit peDumnezeu „târziu” (sero te amavi) nu devine niciodatã „prea târziu”.Aceastã faimoasã structurã a temporalitãtii, pe care unii o considerãpsihologicã, iar altii transcendentalã a fost conceputã de Augustin si eapoate fi alteratã de un elan religios care nu este, totusi, lipsit de un oarecareraport cu melancolia.58 Nu mã refer aici la apartenenta sa la secta maniheicã, timp de nouã ani, înainteaconvertirii sale la crestinismul traditional, adicã acela la Bisericii;59 Naturale, dar nu în întelesul moralei crestine pe care o va pune în practicã Augustindupã convertire;
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27Miron ErdeiViata si activitatea omileticã aEpiscopului Dr. Grigorie Gh. Comsa alAraduluiAbstractThe study below presents the main points of forming the person-ality of Grigore Comsa. He was bishop in Arad between 1925 and1935. It is shown the bishop’s large activity in all fields, but it’s hisactivity as a preacher, as a teacher of his people that is emphasized. 1. Viata S-a nãscut la 13 mai 1889 în Comana de Sus (jud. Brasov) din pãrintiiGheorghe si Ana, care i-au dat o aleasã educatie religioasã. ªcoala primarão urmeazã în satul natal, avându-l ca dascãl chiar pe tatãl sãu, care aslujit ca învãtãtor la aceastã scoalã timp de 33 ani. Dupã 8 ani de studiu laLiceul de Stat din Fãgãras, îsi ia bacalaureatul în anul 1908. Urmeazã cuconvingere studiile teologice la Seminarul „Andreian” din Sibiu, unde timpde 3 ani a fost bibliotecar si vice-presedinte al Societãtii de lecturã „Andreiªaguna”. Datoritã rezultatelor sale bune la învãtãturã, Consistorularhidiecezan îi oferã o bursã de 1000 coroane anual pentru continuareastudiilor juridice la Universitatea din Budapesta, unde dupã 4 ani de studiu,în 8 mai 1915, a obtinut titlul de doctor în drept juridic. Tot aici a studiat înparalel si la Facultatea de Teologie Catolicã, în special Omiletica si Dreptul
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28bisericesc. În Budapesta a fost timp de un an vice-presedinte al Societãtii„Petru Maior”. 1În 10 octombrie 1915 a fost hirotonit diacon de mitropolitul IoanMetianu, întrând în cler fãrã a se cãsãtori. A oficiat ca diacon pânã în1919 la catedrala mitropolitanã, având în acelasi timp si functia de secretaral „Telegrafului Român” si timp de aproape doi ani profesor de Religie laGimnaziul de Stat din Sibiu. În timpul rãzboiului a fost închis în temniteleunguresti, fiind acuzat de spionaj. Dupã realizarea României Mari, a avutfunctia de secretar de resort la Presedentia Consiliului Dirigent al Românieiîntregite.2 Din anul 1920 a ocupat functia de defensor în serviciulMinisterului Cultelor si Artelor, dupã care a fost numit subdirector si apoisubdirector general, în perioada când acest minister era condus de O.Goga.3 În tot acest timp a slujit ca diacon la biserica „Amza” din Bucuresti,desfãsurând o rodnicã activitate literar-bisericeascã. Dintre numeroaselesale lucrãri amintim volumul „Istoria predicii la români”, apãrut la Bucurestiîn 1921. Pentru meritele sale incontestabile, mitropolitul Bãlan l-a distinscu titlul de iconom, iar regele Ferdinand I i-a conferit în anul 1923 „RãsplataMuncii pentru Bisericã, clasa I „si „Coroana României, în grad de Ofiter”4.În anul 1921 obtine titlul de Licentiat al Facultãtii de Teologie din Bucuresti,iar în 1925 titlul de doctor în teologie. Patriarhul Damianos al Ierusalimuluii-a conferit în acelasi an „Ordinul «Sfântul Mormânt»” în gradul decomandor, pentru serviciile aduse ortodoxiei. 5Dupã alegerea sa la 3 mai 1925, cu 30 de voturi din 55, pentru scaunulepiscopal al Aradului, noul ales a fost hirotonit întru arhiereu în 14 iunie 1925,la catedrala din Sibiu de mitropolitul Bãlan, împreunã cu episcopii Iosif alCaransebesului, Bartolomeu al Râmnicului si arhiereul Filaret alCaransebesului. A fost investit de regele Ferdinand I la Castelul Peles dinSinaia în 20 iunie 1925, împreunã cu episcopul militar dr. Ioan Stroe,6 iarinstalarea s-a fãcut în catedrala din Arad, la 12 iulie 1925 de cãtre episcopulIosif al Caransebesului, ca mandatar al mitropolitului Bãlan, de fatã fiindnenumãrate autoritãti civile si militare din eparhie si din judetele limitrofe.1Red., Moartea P.S. Sale Episcopului Grigorie, în B.ªc., nr. 21, 1935, p. 2.2Ibidem, p. 2.3 Idem, Episcopul Grigorie Comsa al Aradului, în T.R., nr. 24, 1935, p. 1.4 Idem, Moartea P.S. Sale Episcopului Grigorie, în B.ªc., nr. 21, 1935, p. 2.5 Ibidem, p. 2.6 Idem, Investirea P.S Sale episcopul nostru Grigorie, în B.ªc., nr. 26, 1925, p. 2.
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29Noul episcop al Aradului, tânãr si voios, chipes si optimist, cu o figurãatleticã ce pãrea „o veritabilã întrupare a sãnãtãtii umane desãvârsite”7si-a continuat activitatea literarã, adãugând celor 12 lucrãri apãrute pânãîn 1925, un lung sir de cãrti si lucrãri valoroase, care în cei 10 ani dearhipãstorire au ajuns la cifra record de 100 tipãrituri. Dintre acesteaamintim lucrarea „Tineretul României”, apãrutã în 1933 si premiatã deAcademia Românã.8 Cartea „Pentru Tron si tarã” apãrutã în 1932, a fostprefatatã de marele istoric N. Iorga, iar cartea „Pãrintii mei” apãrutã în1934, a fost prefatatã de poetul O. Goga. Toate aceste lucrãri, precum sio serie de articole publicate în ziarele si revistele din tarã, au fost bineprimite si apreciate de cercurile bisericesti si literare, motiv pentru care,la propunerea a 16 membri ai Academiei Române, episcopul Grigorie alAradului a fost ales membru al Academiei Române pentru activitatea samultilateralã.9 Cu acest prilej, prof. N. Iorga a afirmat cã îl asteaptã oascensiune în Biserica Ortodoxã Românã cu o si mai mare prestantã.10Ca episcop, Grigore Comsa s-a remarcat prin lupta sa neobositã sinebiruitã pentru apãrarea credintei ortodoxe în fata prozelitismului sectar,precum si luminarea celor ce s-au abãtut de la calea cea dreaptã, cuscopul revenirii lor la credinta în care s-au nãscut. Râvna sa pentruluminarea si propãsirea neamului, devotamentul sãu pastoral, precum siîmplicarea sa în problemele timpului, au fãcut sã fie supranumit „episcopmisionar” de participantii la Congresul misionar de la Chisinãu din 1929,11iar multi din cei care l-au cunoscut au vãzut în persoana sa „un apostoldin alte vremi”.12 În cei 10 ani de pãstorire s-a bucurat de numeroaserealizãri, prin implicarea sa directã sau la sugestiile sale. Astfel, Seminarulteologic de 3 ani, la începutul anului scolar 1927/̀28, a fost ridicat la rangulde Academie Teologicã cu 4 ani de studii. Au fost înfiintate 43 de parohiinoi în satele în care n-au existat înainte nici preot si nici bisericã, iar 10 filiiau fost fãcute parohii. S-au zidit 41 de biserici, 11 paraclise si au fostreparate 179 de biserici. Dintre toate acestea, 71 de biserici au fost sfintitede P. S. Grigorie. A fãcut 379 de vizite canonice, care au fost considerate7 Idem, Moartea Ep. Grigorie Comsa, în Ren., nr. 22, 1935, p. 4.8 Idem, P.S ep. Grigorie, laureat al Academiei Române, în B.ªc., nr. 25, 1933, p. 1.9 Idem, Rãsplata unei munci, în B.ªc., nr. 23, 1934, p. 5.10 Protopop S. Stana, Zece ani de la moartea episcopului dr. Grigorie Gh. Comsa, înB.ªc., nr. 22, 1945, p. 166.11 Dr. N. Popovici, O carte de mult timp doritã, în B.ªc., nr. 15, 1930, p. 4.
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30un record pe care nu l-a atins nici un episcop din tara noastrã.13 Au fostzidite, cumpãrate si amenajate 130 de scoli parohiale, iar parohiile au fostîmpropietãrite cu 2468 iugãre de pãmãnt.14Pentru îndrumarea religios-moralã si culturalã a tineretului s-aconstituit Societatea „Sf. Gheorghe” în 169 de parohii, iar pentru elevelede la scolile secundare din Arad si Timisoara s-a constituit Societatea„Sf. Ecaterina”.Pentru îndrumarea religios-moralã si culturalã a celorvârstnici s-a organizat în 72 de parohii „Oastea Domnului” care au fostsupravegheate si conduse de preotime.ªi-a dat toatã silinta ca Societatea „Frãtia Ortodoxã Românã” sã seorganizeze si la Arad pentru sporirea religiozitãtii credinciosilor. Au fostreorganizate si activate 117 de case culturale, iar în 171 de parohii s-auorganizat coruri bisericesti. În 90 de parhohii s-a înfiintat „Sfatul Pãcii”,pentru toate întocmindu-se statute speciale. A stãruit sã se îmbogãteascãbiblioteca epahialã, precum si bibliotecile protopopesti si parohiale.15A organizat misionarismul pe protopopiate, si pentru buna organizaresi desfãsurare a acestuia, a editat brosura „Instructiuni cu privire laactivitatea si propaganda misionarã în Eparhia Aradului”.A continuat publicarea de noi numere în „Biblioteca crestinuluiortodox”, ajungând pânã la brosura cu numãrul 123, dintre care 52 denumere au fost scrise de P.S. Grigorie si a înfiintat colectia „Bibliotecapreotului ortodox” publicând pânã la brosura numãrul 6, din care 4 numereau fost scrise de acelasi episcop.Pentru prodigioasa sa activiate, pe lângã distnictiile amintite mai sus,episcopul Grigorie a mai primit decoratia „Coroana României în gradul deMare Cruce” conferitã de regele Mihai în 1930 prin Regentã si ordinul„Meritul Cultural pentru Bisericã” în gradul de Cavaler clasa I, acordatde regele Carol al II-lea în 1934.16A fost ales membru de onoare a nenumãrate organizatii si societãticulturale, dupã cum urmeazã: „Ateneul Nicolae Iorga”, SocietateaScriitorilor Români, Societatea studentilor în teologie „Academia Ortodoxã”din Cernãuti, Societatea „Academia Artelor Frumoase” din Timisoara,12 Red., Episcopul Grigorie Comsa al Aradului, în T.R., nr. 24, 1935, p. 1.13 Idem, Rãsplata unei munci, în B.ªc., nr. 23, 1934, p. 5.14 Idem, Moartea P.S. Sale Episcopul Grigorie, în B.ªc., nr. 21, 1935, p. 3.15 Ibidem, p. 3.16 Ibidem, p. 2.
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31„Cercul militar din Arad”, Societatea culturalã artisiticã „Gh. Muzicescu”din Bucuresti si Societatea culturalã „Jiul” din Tg.-Jiu. A fost ales presedintede onoare al „Institutului Social Banat-Crisana”, al corului „Armonia” dinArad, al Societãtii studentilor teologi „Episcopul Grigorie” din Arad, alcãminului cultural „Episcopul Grigorie” din Topolovãtul Mare, precum sial altor organizatii culturale.17Pretuit atât în viatã cât si dupã viatã, episcopul Grigorie a fostconsiderat de cei care l-au cunoscut mai aproape „un pom nobil si fertil,în care Dumnezeu a altoit harul divin”,18 iar volumul sãu de muncãnemaiîntâlnit pânã atunci, a stârnit respectul si admiratia contemporanilorsãi. Generalul Bãlãsescu elogioazã activitatea neaobositului episcop, carea constituit pentru credinciosi „calea care prin muncã si credintã ne ducela cele mai înalte si admirabile stãri sufletesti”.19Despre modul în care îsi rostea predicile sale, ne putem lãmuri dinurmãtoarea descriere: „Glasul lui de tunet cutremura boltilor si zguduiavãzduhul ori de câte ori slujea sau cuvânta în uimirea ascultãtorilorcredinciosi, sau a adversarilor legii noastre strãbune. Cãci era un oratortemut si neobosit, care nu scãpa nici un prilej spre a vesti un adevãrevanghelic, ori a înfiera o rãtãcire omeneascã”.20 Dupã 10 ani de lamoartea marelui episcop, protopopului S.Stana i-au rãmas nesterse înmemorie predicile marelui orator, în care acesta „se avânta pânã laînãltimile insondabile ale misterelor ceresti”,21 oferind posteritãtii princuvintele mângâietoare ale nostalgiei, chipul înflãcãratului predicator: „Cufãptura sa impunãtoare, cu verva sa oratoricã, cu vocea sa superbã si cumâna ridicatã în sus, glãsuia ca un profet din veacuri agitate, miscândtalazurilor sufletelor în valuri vibrante …”22În viata sa particularã, episcopul Grigorie a trãit auster, ca un cãlugãrmodest, împãrtindu-si comorile sale sufletesti cu mãsura unui mecenat.Casa sa era asemeni sufletului sãu de crestin si pãrinte primitor: deschisãpentru toatã lumea ce venea sub povara necazurilor.23 Episcopul Grigorie17 Ibidem, p. 2.18 Protopop S. Stana, art. cit., p. 165.19 General Bãlãsescu, Scrisoarea unui distins general cãtre cãtre P.S. Sa episcopulGrigorie, în B.ªc., nr. 51, 1932, p. 1.20 Red., ?? Ep. Gr. Comsa, în Ren., nr. 22, 1935, p. 4.21 Protopop S. Stana, art. cit., p. 165.22 Ibidem, p. 165.23 Ibidem, p. 166.
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32Comsa si-a încheiat misiunea pãmânteanã la 25 mai 1935, în urma uneibanale infectii de piele, având doar 46 de ani. A fost înmormântat laMãnãstirea Hodos-Bodrog. Cei care i-au cunoscut viata sa curatã, auavut convingerea cã în momentul în care s-a închis lespedea mormântuluisãu, pentru el s-a deschis larg portile istoriei, rãmânân pentru urmasiexemplu de apostolie si de abnegatie rarã.242. Pastoralele episcopului dr. Grigorie ComsaSpre deosebire de ceilalti ierarhi ardeleni, atât pastoralele cât sicuvântãrile episcopului Grigorie al Aradului se remarcã prin-o extensiuneredusã a continutului, dar care trãdeazã o combustie interioarã atentsupravegheatã a autorului, ce se transformã pe parcurs într-o puternicãexplozie de idei, informatii si argumentãri irezistibile, chiar si pentru celmai pasiv ascultãtor. Scrise în perioada acalmiei interbelice, pastoralelesale poartã pecetea nevoii de schimbare, de abandon a tot ce este rãu side revenire la tot ce este bun si românesc, în vederea progresului religios,economic si social. Aceasta va constitui programul sãu de activitate, pecare îl prezintã într-o pastoralã scrisã imediat dupã instalarea sa.25O schimbare obiectivã s-a petrecut odatã cu Nasterea Domnului,dar nu este suficient sã cunoastem doar urmãrile binefãcãtoare aleînvãtãturii Mântuitorului asupra omenirii, ci este nevoie de o schimbaresubiectivã, pe care o realizãm prin „o viatã curatã, dacã ne oprim dingoana dupã averi si avem dragoste între noi”.26Aproape toate pastoralele scrise în cei 10 ani de arhipãstorire sereferã, direct sau indirect, la nevoia acestei schimbãri interioare, oferindsistematic metode si mijloace conventionale accesibile tuturorcredinciosilor pentru plinirea lor duhovniceascã.Prima conditie a schimbãrii noastre este realizarea pãcii prinHristos; nu pacea lumii, care este amãgitoare si vremelnicã, ci aciasta,care este „adevãratã si durabilã”.27 Pacea se poate realiza prin lepãdareade pãcat si patimi; cale pe care „cei buni si curati la inimã merg încet darcu pasi siguri spre Adevãr, fiind siguri cã rãstignindu-si patimile se vorbucura pururea de Învierea lui Hristos”.28 Aceastã Pastoralã de Pasti din24 Ibidem, p. 166.25 Episcop Grigorie Comsa, Pastoralã, în B.ªc., nr. 31, 1925, p. 1-3.26 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 50, 1925, p. 2.27 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 51, 1929, p. 3.28 Idem, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 16-17, 1928, p. 2.
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331928 a avut o mare înrâurire asupra eparhiotilor sãi, motiv pentru care,P.S. Grigorie a primit o scrisoare de felicitare si multumire din parteacredinciosilor din Igris, în finalul cãreia, semnatarii promit cã „nu ne vomdepãrta de la tine Stãpâne”.29 Episcopul Grigorie considerã cã este odatorie fundamentalã a-i îndemna sã fie cât mai virtuosi, deoarece oricâtedaruri am avea, fãrã inimã curatã, nu avem nimic: „Poti cânta «Hristos aînviat din morti» ca sã rãsune biserica, totusi aceasta nu ajunge, dacã nuesti om virtuos”.30O datorie de cãpetenie a credinciosilor este cercetarea bisericii,pentru a se oferi un exemplu bun copiilor. De aceea „sã nu uite cãrturariisi tãranii nostri, care nu cerceteazã regulat sfânta bisericã, urmãrile pildeilor: fãcându-se vinovati de pierderea acelor suflete fragede, care tot mairar si mai rar vor rosti cuvântul Iisus”.31Cei bogati material sunt îndemnati sã facã milostenie, îmbogãtindu-se astfel si spiritual.32 Pentru a se bucura de mângâierea lui Dumnezeu,episcopul Grigorie îndeamnã pe credinciosi „sã fie smeriti”, oferind înacest sens o multime de exemplu din istoria omenirii si argumentatii logice:„Lumea te batjocoriceste, dar tu prin aceasta nu esti nici mai mult nicimai putin decât ceea ce esti… Deci nu vã truditi spre fapte mari în fatalumii, ci împliniti voia lui Dumnezeu…Prin muncã smeritã faceti-vã datoriade români ortodocsi”.33Ceea ce trebuie sã caracterizeze societatea româneascã estedragostea, ea putând depãsi criza existentã deoarece starea economicã„nu este un blestem al averii ci o boalã a sufletelor. Inimile noastre suntbolnave. Sã dãm Domnului aceste inimi si sã nu asteptãm multumirea dela urcarea preturilor, ci de la dragostea dintre noi…”.34 El cere luiDumnezeu sã reverse peste neam si credinciosii sãi „darul iubirii, princare am putea aduce în tara noastrã cel mai mare bine, pe care-l asteptãmcu totii”.35 Iubirea noastrã sã se îndrepte si spre cele netrecãtoare,sufletesti, respectând hotarul pus de Dumnezeu în cele materiale, întrucât29 Red., Omagiile crestinilor de la Igris, în B.ªc., nr. 19, 1928, p. 7-8.30 Episcop Grigorie Comsa, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 17, 1927, p. 3.31 Idem, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 12, 1926, p. 3.32 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 51, 1926, p. 3.33 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 52, 1928, p. 3.34 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 51-52, 1930, p. 3.35 Idem, Pastoralã de Anul Nou, în B.ªc., nr. 51-52, 1930, p. 5.
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34„bunãtãtile pãmântesti ne sunt folositoare, dar peste acel hotar ele suntprimejdioase”.36Episcopul Grigorie stãruie în pastoralele sale în a convinge pecredinciosi de necesitatea iubirii de semen, motivând cã „o tarã nu se tinenumai cu case prevãzute cu etaje peste etaje, într-o vreme când bisericilestau neterminate. Hristos ne cere sinceritatea gândurilor, dezinteresulpersonal ; cere sã fim ca pomul cel bun care rodeste, cere sã zidim viatanoastrã pe iubirea aproapelui, rãbdare, suferintã, credintã puternicã. Prinaceste virtuti ne-am ridicat ca neam la vrednicia României-Mari, pe carevrãjmasii o pizmuiesc de moarte”.37 Iubirea crestinã conditioneazãperfectionarea umanului si asigurã bunãtatea pe pãmânt.38În Pastorala de Anul Nou din 1932, episcopul Grigorie revine asupranevoii de înnoire prin virtuti, întrucât „cei ce rãmân în pãcate sunt oamenivechi”.39 O mare virtute pe care trebuie s-o aibã crestinii este credinta.Omul fãrã credintã „se poate îmbrãca luxos, poate mânca si bea, darînlãuntrul sãu constiinta îl mustrã, precum viermii rod trupul în siciriu”.40Omul credintei este treaz si încrezãtor în Dumnezeu, el este curajos siplin de caracter , fie cã e bogat, fie cã e sãrac, el are liniste în suflet si aremulte de nãdãjduit.41Celor care sunt în necazuri, suferinti si neajunsuri, dar rabdã cucredintã, Dumnezeu le va rãsplãti potrivit dreptãtii Sale: „...mare esterãbdarea sãracilor, deci mare trebuie sã fie si dãrnicia”.42 În lumea aceastanu este nici o dorintã bunã care s-ar putea împlini fãrã durere, fãrã rãbdare,fãrã muncã si jertfã.43 De mare ajutor în desãvârsirea noastrã este postul,considerându-l „una din cãile înãltãrii spre Dumnezeu”.44Respectând toate aceste îndemnuri pãrintesti, ei vor fi buni crestini.Episcopul Grigorie îi îndeamnã sã fie si buni patrioti, deoarece „vrãsmasiinostri ar bea cu sete din izvoarele noastre si s-ar îmbogãti din muntii36 Idem, Pastoralã de Înviere, în B.ªc., nr. 14, 1931, p. 2.37 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 52, 1932, p. 3.38 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 52, 1933, p. 3.39 Idem, Pastoralã de Anul Nou, în B.ªc., nr. 52, 1932, p. 2.40 Idem, Pastorale de Pasti, în B.ªc., nr. 16, 1933, p. 2.41 Ibidem, p. 3.42 Idem, Scrisoare pastoralã cãtre toti credinciosii din Eparhie, în B.ªc., nr. 51, 1933,p. 2.43 Idem, Pastoralã de Anul Nou, în B.ªc., nr. 1, 1934, p. 2.44 Idem, Scrisoare pastoralã pentru Postul Sf. Pasti, în B.ªc., nr. 6-7, 1934, p. 2.
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35nostri cu orice pret, furându-ne drepturile sfinte si vesnice, dacã nu am fila datorie…Dar pânã când va mai curge apã pe Murãs, Nistru si Dunãre,noi vom sti sã fim la datorie ascultând de stãpânire, iubindu-ne tara si peiubitul ei rege…”. 45Amintind despre jertfa lui Hristos, cere credinciosilor sã dea dovadãde jertfelnicie deoarece au de construit biserici, catedrale, biblioteci sicase culturale: „Fãrã de jertfã esti mai putin decât o floare. Floarea vestejitãcel putin a rãspândit plãcuta ei mireasmã pânã când era cu petaleledeschise, dar tu, ce esti oare crestine dacã n-ai jertfit?”. 46Pãrintii crestini au o mare datorie fatã de copiii lor. Prin nasterea sicresterea lor în fricã de Dumnezeu, ei vor ocoli crimele, furturile, petrecerilepãcãtoase, neascultarea 47 iar neamul nostru românesc va avea tot maimultã viatã în Dumnezeu. 48 Copii trebuie feriti de urã, de dezbinare, desocietatea rea, de alcoolism si plãcerile trupesti „de care râde diavolul side care se bucurã vrãjmasii toti ai neamului nostru”. 49 Pãrintii trebuie sãdea exemple bune si frumoase copiilor, pentru a-si aminti de ei cu drag.Legãtura dintre pãrinti si copii e cea mai scumpã, pentru cã „ea nu sepoate rãscumpãra cu nici o greutate de aur si argint”. 50P.S. Grigorie justificã periodic însemnãtatea împlinirii acestor cerintecrestinesti ce ne asigurã fericirea; stare spiritualã care „nu poate veni dela lume, ci numai si numai de la Dumnezeu”. 51 Fericiti pe pãmânt nu suntacei oameni care au putere, „strãlucire si averi, ci slugile lui Dumnezeucare îsi petrec viata priveghind, adicã rugându-se si fãcând fapte bune”.52 Episcopul Aradului recunoaste cã nu ar putea cânta frumusetileprimãverii cântate de poeti si pãsãrile cerului, „dar voi lãuda pe Dumnezeupentru darurile dãruite nouã prin Înviere: viata de veci în fericire”. 53Tocmai de aceea, în Pastorala de Anul Nou din 1935 revine asupra acesteiidei, subliniind cã „nu numãrul lantelor de pãmânt aduce fericirea ciascultarea de Dumnezeu si de legile tãrii”. 5445 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 52, 1934, p. 2.46 Idem, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 14, 1929, p. 3.47 Idem, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 15, 1930, p. 3.48 Idem, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 16-17, 1928, p. 2.49 Idem, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 18-19, 1932, p. 2.50 Idem, Pastoralã de Anul Nou, în B.ªc., nr. 1, 1929, p. 3.51 Idem, Pastoralã de Anul Nou, în B.ªc., nr. 52, 1929, p. 2.52 Idem, Pastoralã (la 6 ani de la înscãunare) în B.ªc., nr. 26, 1931, p. 1.53 Idem, Pastoralã de Pasti, în B.ªc., nr. 15-16, 1934, p. 1-2.54 Idem, Pastoralã de Anul Nou, în B.ªc., nr. 1, 1935, p. 3.
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36Ca reactie la actiunile prozelitiste ale sectarilor, episcopul Grigorie îiîntreabã pe acestia în pastoralele sale de ce nu aduc pe evrei la crestinism,iar nouã „sã ne lase în pace sfânta noastrã credintã”. 55 Pentru lãmurireafenomenului sectar din tara noastrã, episcopul Grigorie scrie o pastoralãspecialã, în care descoperã rãtãcirea sectarã, oferind exemple concretedin viata baptistilor, exemple ce contravin învãtãturilor pe care lepropovãduiesc.56 Credinciosii sunt îndemnati sã nu ia seama la vorbeleademenitoare ale celor care propovãduiesc false fericiri, ci sã avemîncredere în viitorul tãrii si al neamului pe care Dumnezeu le-a ocrotittotdeauna, sã trãim în cumpãtare si iertare ajutând si pe cei oropsiti.57A luat atitudine fatã de comunismul sângeros, amintind datoria tuturorde a pãzi românismul deoarece acesta „a ajuns pânã acolo încât sãdespartã pe copii de pãrintii lor si sã-i creascã statul… Comunismul umblãcu momeli si cu lingusiri risipitoare iar Biserica lui Hristos suferãîngrozitor”. 58 Într-o pastoralã specialã, face un apel cãtre toti preotii sicredinciosii români sã se roage pentru credinciosii rusi aflati sub teroareabolsevicã, folosind la Florii, în cadrul ecteniei, urmãtoarea rugãciune:„Pentru ca sã caute cu ochiul cel milostiv asupra sfintei sale Biserici si s-o pãzeascã nevãtãmatã si nebiruitã de eresuri, de necredintã si prigoanesi cu paza Sa s-o îngrãdeascã, Domnului sã ne rugãm”. Recomandã cã lasfârsitul Sf. Liturghii, preotul împreunã cu toti credinciosii, sã rosteascã îngenunchi o rugãciune pentru pãzirea neamului românesc. 59Spre deosebire de ceilalti ierarhi ardeleni din prima jumãtate a veaculuiXX, episcopul Grigorie se remarcã prin pastoralele trimise si cu prilejulaltor praznice crestinesti, sau a unor evenimente ce au stârnit interesulmarelui episcop. Astfel au fost scrise pastorale cu ocazia Anului Nou, aRusaliilor, pentru Postul Sf. Pasti si al Crãciunului, cu prilejul împlinirii aunuia sau mai multor ani de pãstorire, cãtre credinciosii din Rusia aflatisub teroarea comunistã si cãtre preotii si protopopii din Eparhia Aradului.În Pastorala de Rusalii din 1928, episcopul Grigorie condamnãconcubinajul, divortul si scãderile populatiei. 60 Descrie contrastul zguduitor55 Idem, Pastoralã, în B.ªc., nr. 31, 1925, p. 2.56 Idem, Pastorala „Primejdia Baptismului”, în B.ªc., nr. 20, 1928, p. 1-6.57 Idem, Carte Pastoralã (pentru Postul Crãciunului), în B.ªc., nr. 46-47, 1931, p. 4.58 Idem, Pastorala de Pasti, în B.ªc., nr. 15, 1930, p. 3.59 Idem, Pastorala P.S. pentru Biserica si crestinii ortodocsi din Rusia, în B.ªc., nr.13, 1930, p. 2.60 Idem, Pastorala „Concubinajul, divorturile si scãderile populatiei”, în B.ªc., nr.19, 1928, p. 1-5.
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37dintre cele douã duhuri: duhul cel rãu si duhul cel bun. Duhul cel rãu allumii s-a îmbunat prin pogorârea Duhului Sfânt „ca sã întãreascã si sãajute inima noastrã slabã de puteri si sãracã în porniri bune”. 61 Dumnezeune-a dat pe Duhul Sfânt ca prin acesta viatã sã avem, binestiind cã „sufletula fost dat omului nu pentru trup, ci trupul a fost dat pentru suflet”. 62Alãturi de bucuria Rusaliilor stã marea bucurie a Nasterii Domnului,deoarece „pânã nu s-au cântat cântecele crestinesti ale Crãciunului, fiintaomeneascã era în desnãdejde, dar de când se cântã «Nasterea Domnului»,de atunci rãsãrit-a lumii lumina cunostineteeei. De când se cântã «Hristosse naste, mãriti-L» - toti care s-au apropiat de Domnul prin Bisericã, aufost mângâiati si luminati!”. 63Sãrbãtoarea crestineascã nu trebuie sã fie doar o zi de petrecereveselã, ci o zi de cugetare crestineascã, cu nãdejdea cã „de la vetreleromânesti modeste, dar crestinesti, trebuie sã se nascã si acei oamenialesi ai nostri, care, plini de frica Domnului si de iubire caldã si iertãtoaresã ne conducã pe drumurile curate si fericite ale vietii”. 64În Pastorala trimisã cu prilejul împlinirii a doi ani de pãstorire, trateazãdespre slujirea preoteascã si datoria preotilor de a cãlãuzi la mântuiresufletele credinciosilor, asa cum si el se osteneste. 65 În urmãtoarelepastorale de acest gen, cere credinciosilor sã fie alãturi de preoti si Bisericãîn vederea împlinirii idealului comun. Pentru realizarea unei catehizatiicât mai temeinice, se vor înfiinta scoli duminicale pentru cunoastereaadevãrului.66 Face dãri de seamã ale activitãtii sale pastorale, 67 cere maimultã colaborare între Bisericã si scoalã, armatã si administratie, deoarece„…vrãjmasii unuia din aceste aszãminte sunt si ai celorlalte, motiv pentrucare nici una nu poate fi fãrã cealaltã„…68 Îsi mãrturiseste nãdejdea cãpoporul român „va strãluci si cu fapte de o desãvârsitã viatã crestineascã,având pe deplin iubirea lui Dumnezeu si stima lumii”. 6961 Idem, Pastoralã de Sf. Rusalii, în B.ªc., nr. 20, 1929, p. 3.62 Idem, Pastoralã de Sf. Rusalii, în B.ªc., nr. 22, 1931, p. 2.63 Idem, Pastoralã de Crãciun, în B.ªc., nr. 52, 1927, p. 1.64 Idem, Pastoralã de Anul Nou, în B.ªc., nr. 51-52, 1931, p. 4.65 Idem, Scrisoare pastoralã cãtre protopopi, preoti si credinciosi, în B.ªc., nr. 27-28, 1927, p. 1-2.66 Idem, Pastoralã (cu prilejul împlinirii a 4 ani de pãstorire), în B.ªc., nr. 29, 1929, p. 1-2.67 Idem, Pastoralã ( cu prilejul împlinirii a 6 ani de pãstorire), în B.ªc., nr. 26, 1931, p. 2.68 Idem, Pastoralã ( cu prilejul împlinirii a 7 ani de pãstorire), în B.ªc., nr. 28, 1932, p. 2.69 Idem, Dupã opt ani de episcopat. Scrisoare pastoralã, în B.ªc., nr. 28, 1933, p. 2.
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38Justificarea grijei sale neaobosite pentru turma sa cuvântãtoare, ogãsim mãrturisitã în pastorala trimisã cu prilejul împlinirii a 9 ani de pãstorire:„Iubirea mea pentru voi nu va înceta pânã la moarte, ca sã pot zice cãtreDumnezeu la judecatã: «Doamne Dumnezeule, pe care i-ai dat mie i-amînvãtat sã pãzeascã poruncile Tale»”.70 Într-o Pastoralã specialã îiîndeamnã pe credinciosi sã-si plãteascã impozitele cãtre stat, întrucât,dacã ne iubim tara, avem si obligatii fatã de ea. 71În douã scrisori pastorale, episcopul Grigorie s-a adresat în mod spe-cial protopopilor, preotilor si diaconilor din Eparhia Aradului, atrãgându-leatentia asupra puterii pe care o au prin hirotonie; asupra datoriei de de aînzestra credinciosii cu cãrti religioase, pentru a nu le citi pe cele sectare; obligativitatea de a înfiinta cercul tinerimii „Sf. Gheorghe” 72 si datoriade a predica. Pentru a veni „în ajutorul preotilor nostri mai putin iscusiti înlucrare de predici si sã le înlesnim diregãtoria predicatorialã, scutindu-nesi pe noi si pe dânsii de asprimea canonului apostolic al 58-lea”, 73 episcopulGrigorie îi înstiinteazã cã a reusit sã încheie un ciclu de predici complet,prin ultimul volum intitutlat: „De la leagãn pânã la moarte”. În finalulPastoralei, cere preotimii sã-si facã datoria de slujitori ai cuvântului luiDumnezeu.În ultima sa Pastoralã din 1935, comparã pe credinciosul care are peDumnezeu ca centru al vietii sale, cu arborele adânc înfipt în pãmânt, cuapa mãrii, care pentru cã e adâncã e linistitã- apa micã putând fi usormiscatã - iar „o inimã lipsitã de iubire, este ca un izvor ascuns în nisip,pentru cã n-a gãsit calea spre mare, unde toate râurile curg”. 743. Cuvântãrile ocazionaleTalentul oratoric al episcopul Grigorie Comsa s-a remarcat încã dintimpul studiilor teologice când a rostit primele predici, fãcându-si debutulsi în domeniul literar-bisericesc, în „Revista Teologicã” si „TelegrafuluiRomân” din Sibiu. 75 Cele mai multe cuvântãri ocazionale ale episcopul70 Idem, Dupã nouã ani de episcopat, în B.ªc., nr. 28, 1934, p. 2.71 Idem, Pastoralã pentru plata impozitelor cãtre stat, în B.ªc., nr. 8, 1935, p. 1-2.72 Idem, Scrisoare Pastoralã a P.S. Episcop Grigorie cãtre Prea cucernicii protopopi,preoti si diaconi din Eparhia Aradului, în B ªc., nr. 1, 1926, p. 1-2.73 Idem, Scrisoare Pastoralã cãtre Prea cucerncii protopopi si preoti din EparhiaAradului, în B.ªc., nr. 10, 1927, p. 1-2.74 Idem, Pastoralã de Pasti, în B. ªc., nr. 16, 1935, p. 2.
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39Grigorie au fost publicate în revista „Biserica si ªcoala”, ulterior ele fiindadunate în mai multe volume de predici, care vor face obiectul unui studiuaparte în cadrul acestui capitol.Primele sale cuvântãri au fost cele rostite cu ocazia sfintirii si instalãriisale ca episcop, despre care aflãm cã „predica a fãcut o bunã impresieaclamându-se noul episcop”.76 În cuvântarea rostitã cu ocazia investiriisale la Sinaia, încredinteazã pe rege „cã la granita de Vest a tãrii noastreeste un arhiereu hotãrât a lucra din toate puterile la asezarea Evanghelieica bazã a vietii noastre si a face astfel seninãzarea viitorului”. 77Cuvântarea rostitã la instalarea sa în scaunul episcopal al Aradului,poate fi socotitã o admirabilã perlã a omileticii românesti, creatã în inimaunui român sensibil la glasul Bisericii, care-i cere sã fie adevãrat pãrintesi pãstor: „Glasul acesta este sfânt pentru mine si când atât de vast mi seînfãtiseazã câmpul activitãtii mele viitoare mã vãd în situatia pãrinteluispre fii, a pãstorului spre turmã si a comandantului spre oaste. Precum senaste lumina din soare, cuvântul din minte si cuvântãtoarea putere dincuvântãtorul suflet, asa se va desprinde si din sufletul meu orice strãduintãsi orice pornire spre binele neamului si Bisericii Ortodoxe Române”. 78Promite cã va iesi în arenã pentru a începe lupta de a învãta poporul, siastfel va avea fericirea de a vedea rezultatele cuvântului, dintre care celemai însemnate trebuie sã fie mãrturisirea pãcatelor si faptele vrednice depocãintã. 79 Subliniind datoria de a pãzi Biserica de dusmanii ei seculari,episcopul Grigorie descrie exigentele ce-i vor caracteriza activitatea, cumãsurile de precautie adecvate, pentru a nu depãsi hotarele acesteia:„Eu voi fi în toatã clipa gata de muncã, voi fi serios dar fãrã înãltareomeneascã, impunând respect, însã plin de umanitate, ferm în a comanda,dar afabil cu toatã lumea, impartial însã gata spre a îndatora, umilit, dar75 Cuvântãre ocazionalã rostitã la : catedrala din Sibiu, în T.R., nr. 30, 1916, p. 118-119; T.R., nr. 31, 1916, p. 121-122 si T.R., nr. 47, 1916, p. 189-191; Anul Nou, în T.R.,nr. 2, 1917, p. 6-7; duminica de dupã ziua Sf. Cruci, în F.D., nr. 37, 1921, p. 1-3; pentruapãrarea credintei, în F.D., nr. 21, 1923, p. 1-3; despre Sfânta Traditie si adventisti înF.D., nr. 21, 1923, p. 1-3.76 Red., Sfintirea P.S Sale Episcopului nostru Dr. Grigorie Comsa, în B.ªc., nr. 25,1925, p. 3.77 Idem, Investirea P.S Sale episcopului nostru Grigorie, în B.ªc., nr. 26, 1925, p. 1.78 Idem, Cuvântarea P.S Sale Dr. Grigorie Gh. Comsa la instalarea în scaunulepiscopesc al Eparhiei Aradului, în B.ªc., nr. 30, 1925, p. 2-3.79 Ibidem, p. 3.
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40fãrã înjosire, unind dulceata cu energia si rugând pe Dumnezeu din toatãinima si din tot sufletul ca asa sã iubeascã turma pe pãstor, precum sipãstorul iubeste turma”. 80 Cuvântarea sa a fost rostitã „cu o vervãoratoricã ce captiveazã întreg auditoriul si cu o voce metalicã ce pãtrundeca un ecou puternic”. 91Începând cu anul 1926 au fost publicate cuvântãrile rostite ladeschiderea Adunãrii eparhiale, 82 în care cerea îndreptarea atentiei asupraa 4 mari scãderi cu care se confrunta societatea româneascã: alcoolismul,luxul, divorturile si concubinajurile. Cere implicarea directã a Bisericiideoarece „samarieanul milostiv n-a predicat celui cãzut între tâlhari desprelipsa dragostei a preotului si levitului ci i-a legat rãnile si a avut grijã deel”.83 Propune în acest sens înfiintarea unui fond al sãracilor. În ceea ce-l priveste, recunoaste cã nu i se cuvine nici un merit pentru bogata saactivitate; ea fiind fãcutã pentru a tine aprinsã flacãra apostolatului înpreotii sãi. Scopul Adunãrii eparhiale nu este de a se lãuda „cu bogãtia decunostinte ce o avem despre Hristos ci spre a vedea ce am fãcut si cetrebuie sã mai facem spre a trãi în Hristos”, 84 subliniind importanta sinecesitatea împlinirii datoriei Bisericii fatã de neam: „Numai când Bisericae deplin constientã de misiunea ei si luptã din rãsputeri sã o realizeze,numai atunci poate fi ea cu adevãrat folositoare neamului printr-o activitatecare prin nimic altceva nu poate fi substituitã „.85Preocupat intens de buna organizare a preotimii în vederea împliniriimisiunii ei, episcopul Grigorie era prezent la întrunirile preotesti din cadrulAsociatiei clerului „Andrei ªaguna” 86 si a „Frãtiei Ortodoxe Române”,nu numai în interiorul eparhiei ci si în afara acesteia. În cuvântãrile rostitecu aceastã ocazie, cere preotilor sã se implice în viata socialã a parohiei,80 Ibidem, p. 4.81 Ibidem, p. 8.82 Cuvântari rostite la deschiderea Adunãrii eparhiale, în: B.ªc., nr. 22, 1927, p. 3-5;B.ªc., nr. 21, 1928, p. 1-3; B.ªc., nr. 21, 1930, p. 1-3; B.ªc., nr. 21, 1931, p. 1-3; B.ªc., nr.23-24, 1932, p. 1-4; B.ªc., nr. 21, 1939, p. 1-2; B.ªc., nr. 20, 1934, p. 1-3.83 Red., Vorbirea P.S Sale Episcopului Grigorie la deschiderea Sinodului eparhial, înB.ªc., nr. 19, 1926, p. 3.84 Idem, Deschiderea Adunãrii eparhiale, în B.ªc., nr. 19, 1929, p. 1.85 Idem, Cuvânt de deschidere, în B.ªc., nr. 20, 1929, p. 5-6.86 Cuvântãri rostite la Asociatia clerului „Andrei ªaguna”, în : B.ªc., nr. 32, 1925, p.3-4; B.ªc., nr. 48, 1925, p. 2; B.ªc., nr. 46, 1927, p. 1-2; B.ªc., nr. 2, 1929, p. 1-2; B.ªc.,nr. 30, 1929, p. 1-3; B.ªc., nr. 7, 1931, p. 4-5; B.ªc., nr. 13, 1933, p. 1-4; B.ªc., nr. 33,1933, p. 1-3; B.ªc., nr. 45, 1934, p. 1-2; B.ªc., nr. 46, 1934, p. 1-2.
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41amintindu-le cã datoria clerului ortodox este de a-si închina toatã viataBisericii, fiind capabili de orice sacrificiu pentru propovãduirea adevãruluicrestin.87 Abordeazã problemele cu care se frãmântã tara, acuzãindiferentismul multora fatã de propaganda împotriva B.O.R., afirmândcã credinciosii sunt „dolarizati” prin influentele de din afara tãrii. În fataacestor pericole Biserica nu stã nepãsãtoare, ci desfãsoarã diverseactivitãti religioase: conferinte, cercuri religioase si înfiinteazã societãtireligioase pentru informarea si formarea religioasã a credinciosilor. 88 LaCongresul misionar din Chisinãu atrage atentia preotilor cã nu vor puteavorbi oamenilor despre Dumnezeu, dacã nu vor vorbi ei întâi cuDumnezeu.89A fost mereu în mijlocul tinerilor teologi îndemndu-i la studiuneântrerupt pentru deplina lor formare profesionalã, sfãtuindu-i sã-siagoniseascã si dragostea fatã de semeni, fãrã de care tezaurul decunostinte este zadarnic.90 Cuvântãrile sale frumoase si pline de avânt austârnit „admiratia si entuziasmul tinerimii si a întregii asistente”. 91Depredicile sale s-au bucurat si tinerii din scolile si facultãtile românesti pecare îi cerceta cu multã bucurie, vorbindu-le din adâncul sufletului sãu depãrinte iubitor. 92 A pus un accent deosebit pe educatia religioasã atineretului, 93 cerând mamalor sã-si învete copii sã cinsteascã pe MaicaDomnului. Nu este suficient sã-si împodobeascã casa cu icoana MaiciiDomnului, „ci sunt datoare sã sãdeascã icoana ei în sufletul pruncilorlor”. 94 În cuvântarea rostitã cu ocazia spovedirii celor 900 de elevi de87 Red., Cuvântarea P.S Grigorie la Congresul Asociatiei clerului „Andrei ªaguna”la Alba Iulia, în T.R., nr. 79, 1929, p. 2.88 Idem, Discursul P.S Grigorie rostit la Congresul preotilor misionari, în B.ªc., nr.45-46, 1928, p. 1-5.89 Idem, Cuvânt rostit de P.S Grigorie la Congresul misionar din Chisinãu, în B.ªc.,nr. 43, 1929, p. 2-4.90 Cuvântãri la deschiderea sau închiderea anului scolar la Academia Teologicã, în :B.ªc., nr. 27, 1928, p. 3-4; B.ªc., nr. 41, 1928, p. 1-2; B.ªc., nr. 41, 1931, p. 3-4.91 Red., Cuvântare la inaugurarea Academiei Teologice, în B.ªc., nr. 40, 1927, p. 2-3.92 Cuvântãri adresate tinerilor, în : B.ªc., nr. 42, 1931, p. 4; B.ªc., nr. 23-24, 1932,p.13-14; B.ªc., nr. 35, 1933, p. 1-3; B.ªc., nr. 50, 1933, p. 3-4; B.ªc., nr. 16, 1937, p. 7.93 Episcopul Grigorie Comsa, Rolul pãrintilor în educarea copiilor, în B.ªc., nr. 11,1931, p. 1-5.94 Idem, Predicã la Nasterea Nãscãtoarei de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria,în B.ªc., nr. 37, 1932, p. 2.
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42scoalã secundarã, învãtatul ierarh le vorbeste despre însemnãtatea aceluimoment, 95 iar studentilor arãdeni le cere sã meargã pe fãgasul culturiiromânesti, pentru a fi de nãdejde în viitorul românismului, elogiind smereniasavantului, necesarã pentru înãltare în cele ale cugetului. 96 EpiscopulGrigorie nu a omis cercetarea recrutilor din Garnizoana Arad, cãrora le-a rostit „o admirabilã cuvântare” despre datoriile lor fatã de rege, tarã,pãrinti si credinta noastrã ortodoxã. 97În timpul pãstoririi sale a acordat un sprijin sustinut Societãtii „Sf.Gheorghe”, care în 1935 functiona în 169 de parohii din Eparhia Aradului.Scopul acestei societãti era de a se îngriji de dezvoltarea vietii religioasea membrilor ei, care erau tineri între 15-24 de ani. Din 1 ianuarie 1933 aapãrut un supliment lunar al revistei „Biserica si scoala” intitulat „Luminatineretului”, a cãrei menire era formarea tinerei generatii românesti înlumina idealului crestin.Intuind consecintele grave declansate de curentele subversive alecomunismului si tinta atacurilor sectare neântrerupte împotriva trupuluimistic al lui Hristos si a trupului istoric al Bisericii, episcopul arãdean si-aconcentrat potentialul sãu misionar pentru apãrarea spiritualitãtii românesti,îndemnând întreaga preotime româneascã sã desfãsoare o intensãactivitate apologeticã.Atrage atentia asupra pericolului sectar într-o cuvântare rostitã înSenat, în care aratã cã baptismul din România este o plantã exoticã, acãrei aparitie o putem explica doar pe cale politicã. 98 Pornind de la ideeacã religia nu se poate identifica cu nationalitatea, devizã lansatã de unguriicare nu vedeau cu ochi buni înumultirea scolilor confesionale ortodoxe si„mai ales faptul cã preotul era conducãtorul firesc al acestui popor”, 99episcopul Grigorie descoperã cauzele si descrie conditiile create de ceiinteresati pentru aparitia baptismului în aceastã parte a tãrii. Pentru aproduce o prãpastie între cler si popor, ungurii au apelat la baptism, „cãcicine se fãcea baptist nu mai plãtea dãri pentru scoala confesionalã sipentru alte scopuri bisericesti care se identificau pe de-antregul cu scopurile95 Red., Spãlarea pãcatelor, în B.ªc., nr. 15, 1933, p. 1-3.96 Idem, Cuvânt tinut de P.S. în catedrala din Arad, pentru congresistii Federeatieistudentilor universitari arãdeni, în B.ªc., nr. 36, 1933, p. 1-3.97 Rubrica „Informatii”, în B.ªc., nr. 21, 1934, p. 7.98 Episcopul Grigorie Comsa, Biserica, statul si baptismul, în B.ªc., nr. 23, 1928, p. 7.99 Ibidem, p. 7.

Studii



43românesti”. 100 Ei ziceau cã „trebuie zdrobitã cu orice pret BisericaOrtodoxã Românã care a biruit pe toti schismaticii si a rãmas aproapeindivizatã”. 101 Prin aceasta ei au urmãrit împlinirea maximei biblice: „Bate-voi pãstorul si se vor risipi oile”. (Mc. 11: deoarece „numai astfel seexplicã ivirea botezãtorilor unguri între români, în judetele Arad si Bihor,circa prin anii 1870-1880”. 102 Oferind o avalansã de date si nume cubotezele fãcute de unguri la granita de vest, episcopul Grigorie subliniazãcã „guvernul lui Coloman Tisza îi favoriza ca pe niste fii adevãrati pebaptisti. Chiar Attila Csopjak în istoria lui recunoaste acest adevãr „cãmisiunii acesteia maghiare trebuie sã i se multumeascã pentru rãspândireabaptismului între români”. 103 Regretã cã trebuie sã spunã aceste lucruri,pe care le prezintã nu din „animozitate…fatã de unguri, ci numai si numaidin dragoste pentru adevãr”. 104 Acest adevãr trebuie sã-l cunoascã sidomnii senatori, cãrora pentru a le dovedi cât de putin îi preocupã acestadevãr, le prezintã afirmatia unui fost deputat ungur, Oliver Almay dinjudetul Arad, care „a acordat si un ajutor pentru ca sã se clãdeascã ocapiste baptistã în comuna Cil”. 105 Mai mult, citeazã afirmatia fãcutã în1913 de ziarul maghiar „Arady Kozlööny”, care preciza cã „chestiuneanationalã româneascã ar trebui dezlegatã asa, ca poporul român sã fiedezlegat de sub conducerea preotilor români. E de mare însemnãtate cãchestia româneascã, cel putin în parte poate fi dezlegatã cu ajutorulbaptismului. Baptismul poate ajunge la cuceriri de necrezut în judetulAradului, lucrul acesta îl consider ca foarte important, deoarece în acestchip poporul român scapã de sub influenta preotilor fanatizatori”. 106Apreciazã sinceritatea istoricului Gyöörffy Istvan, care în 1915 afirmaîntr-o lucrare a sa urmãtoarele: „Foloasele baptismului pentru noi maghiariisunt incalculabile …Sã se lãteascã cât se poate de mult, cãci el conducepe români la maghiarizare. Autoritãtile care ar împedica întinderea saliberã pãcãtuiesc împotriva intereselor nationale maghiare”. 107 Relateazãcã în revista „Szeretet” nr.15 septembrie 1926, se mentioneazã cã100 Ibidem, p. 7.101 Ibidem, p. 7.102 Ibidem, p. 7.103 Ibidem, p. 7.104 Ibidem, p. 7.105 Ibidem, p. 7.106 Ibidem, p. 8.107 Ibidem, p. 8.
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44Bucovina nu cunoaste baptismul, deci „munca aici va fi grea, cãci poporuleste fanatizat de Biserica Ortodoxã”. 108Pentru justificarea afirmatiilor sale, episcopul Grigorie aduce o multimede argumente reale, printre care si declaratia predicatorului din Radna, carea afirmat cã „sunt pãcãtosi acei care au murit în rãzboiul pentru fãurireaRomâniei Mari”,109 pe cei care au numit bisericile ortodoxe grajduri, pe preotianimale târâtoare, lipitori care sug sângele din om, pe episcopi i-au fãcutcâini somnorosi care ar trebui împuscati, mãrturisind si nãdejdea cã „ziuasocotelii lor se apropie cu aceeasi sigurantã ca zilele de varã, când vezimugurii înverzind”. 11 În partea a doua a acestei cuvântãri, se aratã cã baptistiifac si propagandã comunistã, motiv pentru care unii din ei au fost închisi. 111În partea a treia, oferã o multime de cazuri de tulburare a vietii satului debaptisti, amintind în continuare afirmatia lui Mihai Eminescu fãcutã în”Curierul” din Iasi în 1876 cã „nici un neam de pe fata pãmântului nu are maimult drept sã cearã respectarea sa decât tocmai românul, pentru cã nimeninu este mai tolerant decât dânsul”. 112 La noi au gãsit toti adãpost „si nimeninu s-a silit a-i face ortodocsi. Deci ar trebui sã informãm pe strãini cã noi nupersecutãm ci pretindem ca cei ce au drepturi sã-si îndeplineascã si datoriile”.113Fãrã dorinta de a profeti, P.S. Grigorie aratã cã indiferent de hotãrârileluate prin Legea cultelor, baptistii vor continua sã insulte Biserica si taraîn strãinãtate si nu vor respecta legile si vor folosi ca armã „plângerea penedrept în fata strãinãtãtii”.114 În cele din urmã el atentioneazã auditorulcã „nu teama de strãinãtate trebuie sã fie preocuparea noastrã decãpetenie, ci teama de dezagregare a unitãtii sufletului neamuluiromânesc”, 115 deoarece la noi baptismul nu este identic cu cel din Angliasi America.O atitudine similarã a luat si fatã de Concordat, rostind o energicã sibine documentatã cuvântare în Senat. 116108 Ibidem, p. 8.109 Ibidem, p. 9.110 Ibidem, p. 9.111 Ibidem, în B.ªc., nr. 23, 1928, p. 4.112 Ibidem, în B.ªc., nr. 25, 1928, p. 9.113 Ibidem, p. 9.114 Ibidem, p. 9.115 Ibidem, p. 9.116 Red., Biserica împotriva Concordatului, în B.ªc., nr. 25-26, 1929, p. 1-6.
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45Constient de aportul mare pe care îl pot aduce laicii în sustinerea misiuniiBisericii, episcopul Grigorie a urmãrit mentinerea unui contact continuu culumea intelectualã, participând si rostind cuvântãri la o serie de întruniri simanifestãri cu caracter social-cultural. 117 În cuvântarea tinutã la sedintaSocietãtii sportive „Gloria” Arad, aratã cã Biserica nu condamnã educatiafizicã, dimpotrivã, ea trebuie sã fie un mijloc de consolidare sufleteascã, altfelea nu se realizeazã deplin: „Antrenarea muschilor fãrã antrenarea sufletelorîn Duhul dragostei este cu neputintã”.118Temele cele mai frecvent abordate de episcopul Grigorie Comsa aufost cele legate de familie, institutia vitalã a societãtii românesti, care seconfrunta cu cei doi mari dusmani ai ei: divortul si concubinajul; douãplãgi care duceau la scãderea populatiei si afectau grav moralitatea natiuniiromânesti. Aducând elogii femeilor ortodoxe, le solicitã sã se implice înviata socialã, ducând mesajul crestin si în afara Bisericii, precum a fãcutsi Maria Magdalena care „nu s-a multumit sã stie vestea Învierii, ci acomunicat-o si altora”. 119În cuvântarea rostitã la Teatrul national din Cluj cu prilejul adunãrii„Frãtiei Ortodoxe Române”, îndeamnã auditoriul „sã pregãteascã terenul”apostolatului preotesc si sã apere rezultatele bune ale muncii preotilor”.120Episcopul arãdean a rostit mai multe preidici cu caracter comemorativ,121117 Cuvântre ocazionalã rostitã la : Congresul preotesc din Lugoj, în F.D., nr. 47,1927, p. 2-3; Congresul medicilor din România, în B.ªc., nr. 52, 1927, p., 5; inaugurareateatrului din Timisoara, în B.ªc., nr. 21, 1928, p. 3-4; sfintirea steagului Societãtii de ajutor„Expresul”, în B.ªc., nr. 42-43, 1928, p. 1-2; aniversarea a 10 ani de la Adunarea nationalãde la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, în B.ªc., nr. 51, 1928, p. 1-2; conferinta pentruprotectia populatiei sustinutã la Timisoara, în B.ªc., nr. 14, 1929, p. 3-4; dezvelireabusturilor lui G. Cosbuc si a A. D. Xenopol la Arad, în B.ªc., nr. 25-26, 1929, p. 6-9;Congresul inginerilor, în B.ªc., nr. 40, 1929, p. 1; Congresul „Astrei”, în B.ªc., nr. 48,1930, p.,1; sfintirea monumentului ridicat în memoria lui Dimitrie tichindeal, în localitateaBecicherecul Mic, în B.ªc., nr. 1, 1933, p. 3-5; sfintirea steagului meseriasilor români dinArad, în B.ªc., nr. 49, 1933, p.,7; 1 Decembrie 1934, în B.ªc., nr. 50, 1934, p. 1-2;inaugurarea Casei de culturã din Curtici, în B.ªc., nr. 8, 1935, p. 4.118 Red., Biserica si miscarea sportivã, în B.ªc., nr. 44, 1928, p.,2.119 Idem, Cuvântarea P.Sf. Episcop Grigorie al Aradului tinutã în 10 April cu prilejulAdunãrii generale a Societãtii femeilor ortodoxe, filiala Arad, în B.ªc., nr. 16, 1930, p. 2.120 Idem, Apostolatul laic, în B.ªc., nr. 11, 1933, p.,3.121 Cuvântare ocazionalã rostitã la: 10 mai la Arad, în B.ªc., nr. 21, 1931, p. 4;sãrbãtorirea lui V. Goldis, în B.ªc., nr. 23-24, 1932, p. 5-8; ziua eroilor la Timisoara, înB.ªc., nr. 22, 1933, p. 2-3; aniversarea a 60 de ani a mitr. A. ªaguna la Rãsinari, în B.ªc., nr.43, 1933, p. 1-3; împlinirea a 60 de ani a dr. T. Botis, în B.ªc., nr. 48, 1933, p. 6; sfintireacrucii ridicatã la Gurahont, în memoria tribunului Ioan Buteanu, în B.ªc., nr. 49, 1934, p.3; ziua sa onomasticã, în B.ªc., nr. 5, 1935, p. 1.
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46prin intermediul cãrora cãuta sã evidentieze vrednicia celor pe care toatesuflerintele si încercãrile „nu i-au înduplecat sã-si vândã convingerile cis-au jertfit pentru neam si lege”.122 si datoria urmasilor de-a nu uita „cãfãrã acesti slujitori ai altarelor nu se poate scrie istoria noastrãromâneascã”.123 În paginile revistei „Biserica si scoala” mai gãsimcuvântãri rostite la instalarea a doi protopopi, o hirotesie, o instalare deepiscop,124 mai multe cuvântãri funebre125 si câteva cuvântãri deîntâmpinare.126122. Red., Cuvântarea P. Sf. Sale Episcopului Grigorie al Aradului, tinuta la Adunareaeparhiala festiva din 26 octombrie 1929, când s-au comemorat o suta de ani de la asezareacelui dintâi episcop român în scaunul episcopesc ortodox al Aradului, în B.Sc., nr. 45,1929, p. 3.123. Ibidem, în B.Sc., nr. 46, 1929, p. 2.124. Cuvântare ocazionala rostita la : instalrea  protopopului de Vinga, Sava Tr.Seculin, în B.Sc., nr. 41, 1926, p. 1-2; a protopopului Mihai Cosma în B.Sc., nr. 3, 1930,p. 1-3; hirotesia arhimandritului dr. Iustin  Suciu, în B.Sc., nr. 27, 1928, p.1-2; instalareaP.S. Vasile  al Caransebesului, în B.Sc., nr. 17, 1934, p. 2-3.125. Cuvântare funebra rostita la : înmormântarea pr. Gh. Navrea din Sibiu, în T.R.,nr. 139, 1918, p. 520-529; înmormântarea mecenatului Emanoil Ungureanu, în B.Sc., nr.15, 1929, p. 1-4; înmormântarea prefectului Ionel Mocioni, în B.Sc., nr. 41, 1930, p. 1-2;înmormântarea  arhiereului Filaret Musta, în B.Sc., nr. 43, 1930, p. 1-2;  parastasul de  60de zile pentru fostul ministru dr. Aurel Cosma, în B.Sc., nr. 38, 1931, p. 1-2; parastasulde un an pentru fostul ministru dr. A. Cosma, în B.Sc., nr. 43, 1932, p. 1-2;  înmormântaread-nei  dr. Sofia Avram Imbroane, în B.Sc., nr. 10, 1933, p. 1-2; parastasul fostului prim-ministru I.G. Duca, în B.Sc. nr. 2-3, 1934, p. 1-5; parastasul pentru V. Goldis, în B.Sc., nr.14, 1934, p. 1-2; parastasul pentru Alexandru Mocioni, în B.Sc.,  nr. 15-16, 1934,      p.5-8.126. Cuvântare rostita la întâmpinarea patriarhului dr. Miron Cristea, în B.Sc., nr. 2,1930,   p. 1-2;  a lui N. Iorga, în B.Sc., nr. 23-24, 1931, p. 2;  a regelui Carol, în B.Sc., nr.24, 1933, p. 1 si B.Sc., nr. 38, 1934, p. 1.
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47Lucian FarcasiuSemnificatia liturgico-teologicãa rânduielii VecernieiAbstractIn the following study, the author presents the liturgical – theo-logical meanings of the vespers: the creation of the universe and ofthe man, the consequences of the falling, the waiting for the Mes-siah, the embodiment as a restoration of the seen creation, the workof salvation. The author appropiates the belief that the church ser-vice is the continously unfolding (like an ”again and again”) of theentire work of salvation of the humanity. The service, by its unfold-ing, gives us divine grace, anticipating the empire that is about tocome and that we try to receive also during our life on this earth.ArgumentLucrarea mântuirii o realizãm numai integrati în viata Bisericii.Nu-i suficient sã mãrturisim credinta ortodoxã, cãci ea se cere trãitã,mãrturisitã în chip doxologic în organismul eclesial. Slujba bisericeascãnu-i altceva decât desfãsurare neîncetatã (ca un „iarã si iarã”) aîntregii lucrãri de mântuire a neamului omenesc. Slujba, prindesfãsurarea ei, ne împãrtãseste har dumnezeiesc, anticipândÎmpãrãtia ce va sã vinã si pe care noi ne ostenim sã o dobândim încãdin timpul vietuirii pe acest pãmânt.Ciclul liturgic al vietii Bisericii (zi liturgicã, perioadã liturgicã a anuluibisericesc) nu-i întâmplãtor, nici lipsit de semnificatii.
Studii



48Începem cu cea mai micã unitate liturgicã din ciclul unui ancalendaristic, ziua liturgicã. Or, trebuie stiut cã rânduiala unei zile liturgiceîncepe cu slujba Vecerniei (sãvârsitã în seara zilei precedente, la mãnãstirifiind anticipatã de citirea Ceasului IX).A.Partea de început a Vecerniei - Om si cosmos. CreatiaRânduiala slujbei fãcutã cu Priveghere (adicã împreunând Vecerniacu Utrenia) prevede ca diaconul, purtând lumina înaintea preotului carecãdeste, sã iasã pe solee, zicând: „Sculati-vã!”. Imperativul acesta, însens mistic poate fi socotit ca reluând marea temã a Creatiei. Lumina ceo poartã diaconul poate fi privitã prin corelatie cu Lumina necreatã (caenergie a Sfântului Duh, ce izvorãste dinlãuntrul Fiintei Divine) înainte defacerea lumii. Iar imperativul diaconului poate foarte bine sã facã referirela dispozitia, la impulsul lui Dumnezeu de a crea lumea, prin iubirea Sa.Poate fi asadar interpretat sensul acestui „Sculati-vã!” ca si chemare aomului de a-L vedea pe Creator în Luminã, dispus spre fãptuire (spre a-l fãptui pe om si întreg cosmosul) ca desfãsurare a iubirii Sale, caexteriorizare a ei. În acest moment, diaconul cãdeste, iar fumul de tãmâie„închipuie astfel momentul de la începutul creatiei”1, când „Duhul luiDumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facere 1, 2).Asadar, partea de început a slujbei ne încadreazã în atmosfera creatiei.Însãsi timpul liturgic al sãvârsirii Vecerniei (seara) ne integreazã înatmosfera scripturisticã a cãrtii Facerii: „ªi a fost searã...” (Facere 1,15). Lumânãrile aprinse pe Sfânta Masã, alãturi de candele, de tãmâiadin cãdelnita pregãtitã pentru cãdire, toate acestea trebuiesc vãzute princorelare cu expresia biblicã: ”Întuneric era deasupra adâncului si Duhullui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor” (Facere 1, 2). Lumânãrile sicandelele trebuie în mod obligatoriu puse în relatie cu Lumina neînseratã(ca energie a Sfântului Duh, ce izvorãste dinlãuntrul Fiintei divine) înaintede facerea lumii.De altfel, este foarte interesant faptul cã în prima parte a Vecerniei,creatia, starea primordialã în Rai a primilor oameni, dar si cãderea se îmbinã,nu sunt delimitate în mod clar. Din toate rãzbate, însã, purtarea de grijã,sustinerea întregii creatii prin energiile dumnezeiesti si îndumnezeitoare.1 Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Editura Institutului Biblic si deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1998, p. 43;
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49Binecuvântarea micã a Vecerniei („Binecuvântat este Dumnezeulnostru...), dacã aceasta se sãvârseste în mod obisnuit, fãrã priveghere,trebuie pusã în legãturã cu perioada Vechiului Testament, cândcunoasterea lui Dumnezeu era doar fragmentarã, fiind accentuatã doarUnitatea Fiintei Divine2. Tocmai de aceea, binecuvântarea de la începutnu este una treimicã, nenumind cele trei Persoane ale dumnezeirii.La stranã se citeste în acest moment Psalmul 103, care este consideratîn mod unanim ca fiind un psalm al creatiei, care prezintã întreaga naturãcreatã de Dumnezeu („Binecuvinteazã suflete al meu pe Domnul. DoamneDumnezeul meu mãritu-te-ai foarte... Cel ce Te îmbraci cu lumina ca sicu o hainã. Cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cele maide deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea Ta. Cel ce umbli peste aripilevânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tãi duhuri si pe slugile Tale parã de foc.Cel ce întemeiezi pãmântul peste întãrirea lui... Adâncul ca o hainã esteîmbrãcãmintea lui, peste munti vor sta ape... Se suie munti si se coboarãvãi în locul în care le-ai întemeiat pe ele... Adãpase-vor toate fiarelecâmpurilor... Peste acelea pãsãrile cerului vor locui... Cel ce rãsari iarbãdobitoacelor si verdeatã spre trebuinta oamenilor. Ca sã scoatã pâine dinpãmânt si vinul veseleste inima omului... Fãcut-ai luna spre vremi. Soarelesi-a cunoscut apusul sãu... Cât s-au mãrit lucrurile Tale, Doamne, toatecu întelepciune le-ai fãcut”). Momentul acesta al slujbei pune în evidentãunitatea existentã între om si Cosmos. Cele douã componente seîntrepãtrund, apãrând în dependentã unul de celãlalt. Binecuvântarea sedã din Sfântul Altar, din fata Sfintei Mese, dupã care preotul iese pesolee, aceasta în sensul duratei foarte scurte a stãrii paradisiace a celordintâi oameni. Iesirea preotului pe solee, în fata usilor împãrãtesti, caresunt închise, trebuie pusã în legãturã cu izgonirea oamenilor din rai „înurma cãderii în pãcat si plânsul de pocãintã în fata portilor închise sipãzite ale raiului”3. În acelasi timp usile împãrãtesti închise (doar dverafiind trasã) „închipuiesc cunoasterea nedeslusitã si vagã, pe care lumea oavea atunci despre Dumnezeu (în perioada vechi-testamentarã – n.n.) sicare se întemeia mai mult pe amintirea revelatiei primordiale, de lacreatie”4. Preotul, în fata usilor împãrãtesti, rosteste cele 7 rugãciuni ale2 Ibidem;3 Ibidem, p. 44;4 Pr. prof. Ene Braniste, Istoria si explicarea Vecerniei, în rev. „Biserica OrtodoxãRomânã”, nr. 5-6, 1966, p. 104;
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50Vecerniei. Numãrul lor trebuie, desigur, pus în legãturã cu cele sapte zileale creatiei lumii5. În aceste rugãciuni „preotul intervine pentru întreagacomunitate, la care este rânduit si cãreia îi apartine el însusi, se roagã simijloceste pentru ea, închipuind astfel nu numai pe Adam înaintea portilorraiului din Eden, ci reprezentând în acelasi timp pe Iisus Hristos,Mântuitorul si Rãscumpãrãtorul fãgãduit lumii”6. Analogiile se mutã înfelul acesta pe fãgãduinta Rãscumpãrãtorului din cartea Facerii de lacapitolul 3.B.Consecintele cãderii în pãcat. Asteptarea Rãscumpã-rãtoruluiDupã rostirea ecteniei mari, la stranã se cântã stihuri ale Psalmului140: „Doamne, strigat-am cãtre Tine, auzi-mã” (v. 1), ce exprimã în accentefoarte duioase „starea de de rãtãcire si de deznãdejde a omului despãrtitde Dumnezeu, izvorul si dreptarul vietii sale spirituale, precum si ideea depocãintã, intim legatã de rugãciunea de searã încã din cultul iudaic”7. ªicontinuã cântarea Psalmului: „Sã se îndrepteze rugãciunea mea ca tãmâiaînaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfa de searã” (v. 2). Aici aparefoarte bine reliefatã analogia rugãciune – jertfã de mijlocire. Rugãciuneaca mijlocitoare a relatiei omului cu Dumnezeu este similarã jertfelor pecare omul Vechiului Testament  le aducea din abundentã pentru îmblânzireaCreatorului. Cãdirea (ca jertfã de tãmâie) pe care preotul o face acum,îndreaptã gândurile noastre tocmai spre acele jertfe ale Vechiului Testa-ment. Este strãduinta omului, glasul sãu plin de disperare pentru conditiajosnicã în care se aflã, ca o consecintã a pãcãtoseniei8. Stihurile Psalmuluioglindesc, în continuare, acelasi gând al cãintei, al încercãrii disperate aapropierii omului de Dumnezeu: „Cãtre Tine, Doamne, Doamne, ochiimei, spre Tine am nãdãjduit, sã nu iei sufletul meu. Pãzeste-mã de cursacare mi-au pus mie si de smintelile celor ce fac fãrãdelege”. Psalmul141: „Cu glasul meu cãtre Domnul am strigat, vãrsa-voi înaintea Luirugãciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune... Izbãveste-mã decei ce mã prigonesc, cã s-au întãrit mai mult decât mine. Scoate dintemnitã sufletul meu, ca sã laud numele Tãu... Dintru adâncuri am strigat5 Idem, Liturgica Specialã, Editura Institutului Biblic si de Misiune al BisericiiOrtodoxe Române, Bucuresti, 1980, p. 606 Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 46;7 Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, Liturgica Specialã, p. 61;
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51cãtre Tine Doamne, Doamne auzi glasul meu! Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugãciunii mele. De Te vei uita la fãrãdelegi, Doamne,Doamne, cine va suferi? Cã la Tine este milostivirea. Pentru numele Tãute-am asteptat Doamne; asteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tãu,nãdãjduit-a sufletul meu în Domnul. Din straja diminetii pânã în noapte,din straja diminetii sã nãdãjduiascã Israel în Domnul. Cã la Domnul estemilã si multã mântuire la El si El va mântui pe Israel din toate fãrãdelegilelui... Cã s-a întãrit mila Lui peste noi si adevãrul Domnului rãmâne înveac”9.Desi oarecum un strigãt disperat, totusi din continutul lui rãzbatenãdejdea în mila lui Dumnezeu, în pronia dumnezeiascã, ce nu va lãsapãrãsitã creatia mâinilor Sale. Aceastã primã parte a Vecerniei este strânslegatã de perioada vechi-testamentarã, a omului pribeag, ca într-un pãmântstrãin, ca urmare a faptului cã si-a trãdat destinul sãu teocentric. Totusi,ca o nuantã optimistã rãmâne promisiunea Rãscumpãrãtorului, asteptarearestaurãrii conditiei umane cãzute.C.Vohodul. Lumina din Luminã. Întruparea ca restaurare acreatiei cãzuteMomentul imediat urmãtor din rânduiala Vecerniei este acela alVohodului Mare. Iatã cum descrie Tipicul bisericesc, desfãsurareamomentului: „Preotul deschide sfintele usi, fãcând o usoarã plecãciunespre credinciosi si face vohodul (iesirea) cu cãdelnita, astfel: se închinã înfata sfintei mese, primeste cãdelnita…, cãdeste mai întâi în Sfântul Altar,apoi iese pe usa dinspre miazãnoapte, mergându-i înainte un purtãtor deluminã. Acesta, dupã ce ocoleste prin mijlocul bisericii, merge printresfesnicele împãrãtesti si rãmâne înaintea icoanei împãrãtesti a8 Inochentie al Odesei, tâlcuind stihul acesta din psalm în scrierea sa, Cuvântãri laSfântul si marele Post, zice: „Sã se îndrepteze, Doamne rugãciunea mea înaintea Ta !”.Inima mea cea rece si nesimtitoare fã-o sã fie mãcar ca tãmâia pe care o privesc în timpulsfintelor sluje! Dupã cum tãmâia, fiind aprinsã cu foc, fumul ei se îndreaptã numaidecât însus, spre bolta bisericii, fã ca tot asa si cugetele si simtãmintele mele sã zboare sprescaunul harului Tãu, când Sfânta Bisericã le aprinde cu focul rugãciunilor si cântãrilor sale!Dupã cum cãdelnita, dupã ce arde tãmâia din ea, se face mai usoarã, fã ca, dupã rugãciune,tot asa de usor sã mã fac si eu la suflet si la inimã si la sãvârsirea faptelor celor bune!” (încolectia Comorile pustiei, 24, Editura Anastasia, 1998, p. 77);9 Vezi Ceaslovul, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucuresti, 1999, pp. 143-144;
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52Mântuitorului (cu fata spre miazãnoapte) pânã la intrarea preotului înaltar; iar preotul, ajungând în mijlocul naosului (sub policandru) stã cufata spre rãsãrit… si zice în tainã rugãciunea intrãrii: <Seara si dimineatasi la amiazã…>… Apoi binecuvinteazã intrarea… si face cãdirea…, dupãcare rosteste <Întelepciune, drepti!>. Rãmânând pe loc, preotul începe sicântã împreuncã cu cântãretii si credinciosii, imnul <Luminã linã>, cãdindspre rãsãrit de trei ori la cuvintele <…lãudãm pe Tatãl si pe Fiul si peSfântul Duh – Dumnezeu…>. La sfârsitul cântãrii intrã în sfântul altar,prin usile împãrãtesti, continuând cãdirea în fata Sfintei Mese…”10. Amreprodus aproape integral toate indicatiile tipiconale, întrucât ele stau înstânsã legãturã cu tema pusã de noi în discutie. Sensul Vohodului esteprofund hristologic, corespunzând momentului ivirii zorilor mântuirii, prinÎntruparea lui Hristos, prelungindu-se pânã la Înãltarea Sa cu trupul lacer, recapitulând întreaga iconomie a mântuirii neamului omenesc. Vomreda întelesul pe care îl acordã Sfântul Simeon al Tesalonicului acesteirânduieli: „Prin iesirea preotului în mijlocul bisericii si apoi prin intrarea luiînapoi în altar, se aratã cum Unul–Nãscut, Fiul lui Dumnezeu, pogorându-se pânã la noi din crugurile cerului, iarãsi la cer s-a înãltat si pe noi ne-asuit... Pentru cã iesirea si pogorârea (preotului) însemneazã si smerenialui Hristos, îmbrãcarea în vesminte (felon) simbolizeazã Întruparea; sedereaîn mijlocul bisericii si plecarea capului înseamnã cã Mântuitorul S-a pogorâtîn mijlocul pãmântului, a murit si S-a pogorât în iad pentru noi... Întoarcereadin nou si intrarea în altar înseamnã cã (Domnul) S-a înãltat de pe pãmântla ceruri si s-a suit acolo de unde a venit, cu trupul pe care l-a luat...Vohodul Vecerniei înseamnã totodatã si pogorârea lui Dumnezeu, careva fi în veacul de apoi”11.10 Tipicul bisericesc, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii OrtodoxeRomâne, Bucuresti, 1976, pp. 24-25;11 Sfântul Simeon al Tesalonicului, Despre sfintele rugãciuni, cap. 333-334, trad.rom. tip. De Toma Teodorescu, Bucuresti, 1865, pp. 218-226. Expresiile folosite deSfântul Pãrinte („se aratã”, „simbolizeazã”, „însemneazã”) nu trebuie vãzute în sensul încare suntem noi astãzi înclinati sã întelegem simbolul, ca „însemn, emblemã, reprezentare,simbolizare” (vezi ***, Dictionar de sinonime, Editura Vox, Bucuresti, 1998, p.264), sau„fiintã, obiect care reprezintã o notiune, o idee abstactã” (vezi Florin Marcu, Dictionar deneologisme, Editura ªtiinta, Chisinãu, 1998, p. 264), ci în sensul pe care Schmemann îl dãsimbolului. El apreciazã cã „simbolul…vine de la grecescul simbwlew:<unesc>, <tin la unloc>. Simbolul, spre deosebire de simpla preînchipuire, de simplu semn si chiar de tainaîn îngustarea ei scolasticã, cuprinde douã realitãti: empiricã, cea <vãzutã> si spiritualã,cea <nevãzutã>, care sunt unite- nu în chip logic („aceasta” înseamnã „aceasta”), nu prin
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53În relatie directã cu aceste consideratii ale Sfântului Simeon NoulTeolog asupra rânduielii Vohodului, încercãm câteva dezvoltãri.Deschiderea Usilor Împãrãtesti înainte de începerea tãmâierii ne plaseazãîn realitatea „deschiderii raiului pentru om, prin venirea lui <Adam celNou>”, Hristos – Domnul12. Lumina purtatã înaintea slujitorilor este ÎnsusiLumina – Hristos, cãci El zicea: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12).Plecarea preotului spre credinciosi în momentul deschiderii UsilorÎmpãrãtesti, trebuie în mod obligatoriu pusã în relatie cu „plecarea capului”spre pãmânt, prin actul chenotic al Întrupãrii Mântuitorului. Preotul cãdesteîntâi altarul (altarul fiind expresia vie a cerului), apoi coboarã spre soleeabisericii, cãci din ceruri S-a coborât Hristos, întru smerenie. Asemenealui Hristos, care vine în miazã-noaptea istoriei, adicã în starea deplineidecãderi a existentei umane spre a o restaura, si îndumnezei, preotul, înfata Usilor Împãrãtesti, de fapt în fata Usilor Raiului anticipat,binecuvânteazã intrarea.În timpul desfãsurãrii Vohodului, strana întretine mesajul hristological întregului ritual, cântând stihira de la ªi acum...., care e generic intitulatã„Dogmatica”, cãci rezumã în ea continutul în sine al Vohodului: restaurareaomului prin Hristos. Exemplificãm cu stihira glasului 8: „Împãratul ceruluipentru iubirea de oameni pe pãmânt S-a arãtat si cu oamenii a petrecut,cã din Fecioarã Curatã trup luând si dintr-însa iesind prin înnomenire,Unul este Fiul îndoit în fire, dar nu în fete. Pentru aceasta, pe Acestapropovãduindu-L Dumnezeu desãvârsit si om desãvârsit cu adevãrat,mãrturisim pe Hristos Dumnezeul nostru, pe care roagã-L Maicã nenuntitãsã mântuiascã sufletele noastre”13.La finalul imnului intitulat „Dogmatica” preotul rosteste „Întelepciunedrepti”. Adicã, pentru pãtrunderea tainei Întrupãrii trebuieste întelepciuneasemãnare („aceasta” preînchipuie „aceasta”) si nici prin cauzã („aceasta” este cauza„acesteia”), ci epifanic (de la grecescul epifania- descopãr). O realitate descoperã pe alta,dar- si aceasta este foarte important- descoperã numai în mãsura în care însãsi simboluleste pãrtas realitãtii spirituale si este capabil sã o întrupeze…în simbol totul descoperãrealitatea spiritualã si în el totul este necesar pentru a o descoperi, însã nu întreaga realitatespiritualã este descoperitã si întrupatã în simbol. Simbolul reprezintã totdeauna o parte…”,e realitatea ce nu poate fi exprimatã în mod desãvârsit prin cuvinte. ªi tocmai de aceea, zicetot Schmemann cã „simbolul real, cel initial, nu poate fi rupt de credintã” (AlexanderSchmemann, Euharistia- Taina Împãrãtiei, trad pr. Boris Rãdulescu, Editura Anastasia,Bucuresti, p. 45;12 Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, op. cit., p. 62 ;13 Octoihul Mic, Orhei, 1992, p. 150;
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54si mai mult, dreptate sufleteascã, puritate, transparentã duhovniceascã.Strana cântã în acest moment: „Luminã linã a sfintei slave a Tatãlui ceresc,Celui fãrã de moarte, Celui sfânt si fericit, Iisuse Hristoase, ajungând laapusul soarelui, vãzând lumina cea de searã, lãudãm pe Tatãl si pe Fiul sipe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic esti în toatã vremea a fi lãudat deglasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu cel dai viatã, pentru aceasta lumea teslãveste”14. În timpul acestui imn are loc intrarea preotului în sfântulAltar, prin usile împãrãtesti. Intrarea preotului este una eshatologicã,anticipând intrarea noastrã în Împãrãtia lui Dumnezeu. Preotul coboarãspre credinciosi prin usa altarului dinspre miazãnoapte, iar înaintea luimerge purtãtorul de luminã, vestind venirea lui Hristos, Lumina dinîntuneric, „care lumineazã si sfinteste pe tot omul ce vine în lume” (Ioan1, 9). Tocmai acesta este si întelesul faptului cã purtãtorul luminii mergeîn fata icoanei Mântuitorului, subliniind faptul cã lumina trebuie pusã înlegãturã cu venirea lui Hristos pe pãmânt. El se aseazã cu fata spremiazãnoapte, arãtând cã odatã cu Întruparea, totul devine luminã, iarîntunericul trebuieste sfidat. Preotul vine si se aseazã sub policandru (celcare lumineazã toatã biserica), întãrind astfel sensul hristologic alVohodului, se aseazã spre Rãsãrit, cãci de aici vine Lumina cea de Sus,rostind rugãciunea Vohodului: „Seara si dimineata si la amiazã Te lãudãm,Te binecuvântãm, Îti multumim si ne rugãm tie, Stãpâne al tuturor,Iubitorule de oameni, Doamne. Îndrepteazã rugãciunea noastrã ca tãmâiaînaintea Ta si nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau cugete viclene, cine izbãveste de toti cei ce vâneazã sufletele noastre, cã spre Tine suntDoamne, Doamne ochii nostri si întru Tine am nãdãjduit; sã nu ne rusinezipe noi Dumnezeul nostru”15. Hristos restaureazã pe om si odatã cu el totcosmosul. De aceea seara si dimineata si la amiazã e timp potrivit pentrulauda Domnului, adicã timpul întreg este transfigurat, el devine în întregulsãu timp al laudei, al doxologiei. Pãcatul devine ceva contrar naturii, noidorim sã rãmânem integrati în dimensiunea cosmosului transfigurat, nudorim sã evadãm în sfera pãcatului sau în afara firii noastre, si de aceeastãruim sã fim izbãviti de cursa celui viclean.Revenind la continutul imnului „Luminã linã...”, trebuie sã afirmãmcã el „are un caracter hristologic si totodatã trinitar... adresat lui Hristos,14 Ceaslov, pp. 144-145;15 Liturghier, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucuresti, 1986, p. 32;
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55Care este «lumina cea linã» aducãtoare de bucurie”, în acelasi timpafirmând cu precizie „atât distinctia celor trei Persoane ale Sfintei Treimicât si unitatea lor în dumnezeire”16. Hristos este cel ce lãmureste prinîntruparea Sa, fie si în parte, „taina Sfintei Treimi”, si aceasta fiind calitateaSa, ca „Unul din Treime”. Zicem, în sensul acesta cã Hristos lumineazãTaina Treimii, o face accesibilã pentru noi. Sensul acestui imn este multmai adânc dacã tinem cont de faptul cã el „afirmând identitatea întrelumina Învierii si lumina «Soarelui în trei strãluciri»... îi orienteazã pecredinciosi spre rugãciunea lor liturgicã si doxologia treimicã pe care ovor adresa atunci lui Dumnezeu imitându-i pe îngeri”17.Rânduiala Vohodului contine în ea ritualul luminii, cãci e legatã desfesnicul cu luminã, de policandru, elemente ce dobândesc „o semnificatiehristologicã determinatã, cãci «lumina» nu e adusã din afarã, ci vinedinlãuntrul grotei (Sfântului Mormânt) unde în spatele grilajului, ziua sinoaptea strãluceste neîncetat o candelã”18. Prin analogie, purtãtorul deluminã, o aduce dinlãuntrul Altarului. „Lumina de searã devine, prin urmare,simbolul nemijlocit al lui Hristos – Lumina si al triumfului crestinismuluinu numai asupra „jertfelor trupesti ale Legii celei Vechi, dar si asupradeterminismului timpului cosmic marcat de alternanta zi-noapte”19. Însensul acesta scria si Sfântul Ambrozie: „Ceasurile întunecate ale noptiisterg strãlucirea zilei, dar credinta n-are întuneric si e luminatã de ea”20.Vecernia se continuã cu ectenia întreitã si a cererilor, legate între eleprin rugãciunea „Învredniceste-ne Doamne în seara aceasta fãrã de pãcatsã ne pãzim noi…”. Aceste ectenii sunt mijlociri ale preotului pentruîntreaga comunitate a credinciosilor. Apoi preotul rosteste „Pace tuturor”,binecuvântându-i pe credinciosi si atentionându-i astfel, asupra sederii lorîntr-un spatiu haric. Tocmai de aceea, imediat îi îndeamnã: „Capetelevoastre Domnului sã le plecati”. În timpul în care credinciosii dau mãrturiedespre aceasta, rãspunzând „tie Doamne”, preotul citeste Rugãciunea16 Pr. Prof. P. Vintilescu, Vohodul si partea finalã a Vecerniei, în rev. „Glasul Bisreicii”,nr. 7-8, 1961, pp.713-714;17 G. Winkler, L’aspect penitentiel dans les offices du soir en Orient et en Occident,Roma, 1975, pp. 292-293 ;18 Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, trad. Diac. dr. Ioan I. Icã jr., EdituraDeisis, Sibiu, 2000, p. 210 ;19 Ibidem ;20 Sfântul Ambrozie, Imn V, Scrieri, II, în Pãrinti si Scriitori Bisericesti, vol. 53,pp.352-353 ;
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56plecãrii capetelor: „Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai plecat cerurilesi Te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc cautã spre robii Tãisi spre mostenirea Ta…”21. Rugãciunea aceasta „este de fapt o rugãciunede dezlegare, ce sugereazã iertarea lui Dumnezeu”22, în sensul izbãviriide pãcat, prin restaurarea adusã de Hristos.D. Iconomia mântuirii. Între Cruce si ÎnviereCântarea Stihoavnei care urmeazã în rânduiala Vecerniei, se înscriepe aceeasi linie a izbãvirii neamului omenesc din robia pãcatului prin Patima,Îngroparea si Învierea Domnului. Rânduiala si-a îndeplinit astfel scopul,omul e acum restaurat si sfintit, încât poate fi rostitã cântarea dreptuluiSimeon: „Acum slobozeste pe robul Tãu Stãpâne în pace, dupã cuvântulTãu, cãci vãzurã ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gãtit-o înaintea feteituturor popoarelor: luminã spre descoperirea neamurilor si slavã poporuluiTãu, Israel” (Luca 2, 29-32)23. Semnificatia imnului este deosebit deconsistentã, dacã avem în atentie faptul cã „autorul imnului, bãtrânulSimeon, face parte din lumea Vechiului Testament, reprezentând apusulacestei epoci dupã cum Vecernia este amurgul zilei naturale. Cu el seîncheie perioada istoriei omenirii dinainte de Hristos; dupã el începe o erãnouã în istoria omenirii: era crestinã. Mesia Cel asteptat venise, dar eraîncã prunc si nu se descoperise decât la putini privilegiati ai cerului, cabãtrânul Simeon, care închide ochii cu sufletul împãcat si plin de bucuriavenirii lui Mesia”24. Transferând mesajul imnului, si noi, asemeni dreptuluiSimeon, „putem închide ochii în pacea noptii si a somnului aducãtor deodihnã, iar cum somnul noptii închipuie pe cel al mortii, rugãciunea dreptuluiSimeon ne aduce aminte si de sfârsitul vietii noastre când va trebui ca noisã spunem, cu constiinta linistitã si cu inima împãcatã”25 aceleasi cuvinte.Mãrturisirea aceasta este deopotrivã hristologicã si eshatologicã.Troparul Vecerniei dezvoltã tema Învierii Mântuitorului, ca funda-ment ultim al învierii noastre. Urmeazã Otpustul care încadreazã temaantropologicã dezvoltatã în slujba Vecerniei între creatie si pãcat, ca esec21 Liturghier, p. 37 ;22 M. Simonopetritul, op. cit., p. 211 ;23 Vezi Liturghierul, p. 38 ;24 Pr, Prof. Dr. Ene Braniste, Liturgica Generalã, Editura Institutului Biblic si deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1993, p.66 ;25 Ibidem ;
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57existential, pe de o parte, si zorile eshatologiei, anticipate în miezul cultuluidivin, pe de altã parte. Dupã expresia lui Schmemann, „Vecernia reprezintãexperienta timpului ca sfârsit”, cãci „recunoastem cã a venit seara acesteilumi care ne vesteste ziua cea neînseratã”26. În rezumat, slujba Vecernieidezvoltã douã teme mari: „lumina de searã, hristologicã si teofanicã sitema cãintei pentru pãcatele sãvârsite”27.Ultima consideratie pe care o socotim a fi necesarã unei lãmuririasupra sensului si teologiei Vecerniei ar fi aceea a timpului sãvârsirii ei.Astfel, din prevederile tipiconale ce urmeazã traditia liturgicã a Bisericii,stim cã Vecernia trebuie sãvârsitã înainte de apusul soarelui, din acelasimotiv care a determinat sãvârsirea Utreniei înainte de rãsãritul soarelui.Motivul este desigur unul cosmic, legat indestructibil de destinul omului,cãci „restaurat în functia sa de mijlocitor cosmic, omul si-a regãsitstãpânirea asupra lumii sensibile si asa cum face «sã se iveascã aurora»,face si «sã apunã soarele», exprimând astfel, în mod liturgic faptul cãlegile înlãntuirii fenomenelor sensibile depind în definitiv de libertateasuveranã a lui Dumnezeu al cãrui «chip» este”28.
26 Alexander Schmemann, Pentru viata lumii, Editura Institutului Biblic si de Misiuneal Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1999, p. 75;27 G. Winkler, op. cit., pp. 229-293;28 M. Simonopetritul, op. cit.,p. 210;
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58Cristinel IojaOmul – fiintã cunoscãtoareAbstractWhen man was created, a new being appeared in the world, abeing different from all the others, unique in their way and that sig-nifies God’s showing, manifestation and representation in the world.Through the reason put in him by God’s Son man becomes a know-ing subject and he stands in a special relation with God’s Son andhe aspires after an infinite knowledge which can be reached only inrelation with God’s Son. But in his knowledge man has to considerthe necessity of a balance between the rational knowledge and thehidden knowledge or between the cataphatic and the apophatic as-pects of the reality. Only put together these two aspects found at alllevels of existence, man – as a knowing being – will be able to giveup one – sided approaches  understanding man and creation notonly in their analytic aspects but also in their theonom dimension.Chematã de Dumnezeu de la neexistentã la existentã, lumeaconstituie un întreg armonios, sustinut de o rationalitate internã careuneste în ea ratuinile tuturor pãrtilor componente. Universul, desi finitîn raport cu Creatorul sãu, este plin de armonie, rationalitate si unitate,omul jucând rolul de „inel de legãturã” între toate lucrurile, fapt ceimplicã nu numai dimensiunea teologicã a rationalitãtii si unitãtii lumii,ci si cea antropologicã.
Studii



59Prin versetul 26 din capitolul I al Cãrtii Facerea apare un nou stil decreatie a lui Dumnezeu. Dacã pânã la acest verset actiunea Treimii esteexprimatã prin verbe la singular, dovedind vointa unicã a celor trei Persoaneale dumnezeirii, prin acest verset se evidentiazã legãtura nemijlocitã dintreactul divin al creatiei si originea omului, care apare ca rezultat al uneitainice consfãtuiri a lui Dumnezeu Treimic. Dacã în vederea zidirii lumiifizice, alcãtuitã din minerale, vegetale si animale, a fost suficientã în zilelecreatiei porunca lui Dumnezeu: „Sã fie!”, pentru crearea omului aceastanu a mai fost suficientã. La nici o altã creaturã nu se tine sfat înainte dea fi adusã la existentã, cum se întâmplã în cazul creãrii omului. Era, însãnevoie de acest sfat deoarece omul nu mai constituie o parte, nu mai esteo treaptã, ci este un mod de existentã care cuprinde în sine totul: „e unmicrocosmos si un teocosmos, este naturã si persoanã, este împãrat sipreot al lumii”.1 Aici nu mai este vorba de încã una din multele fãpturicare se aflã în lume, ci de o fãpturã unicã în felul sãu, pe care vointa luiDumnezeu o distinge de toate celelalte pentru a fi chipul lui Dumnezeu înlume, fapt ce înseamnã arãtarea, manifestarea, reprezentarea directã alui Dumnezeu. De aceea, omul este chemat sã împãrãteascã peste întreagacreatie nu în sensul unui stãpân impunãtor si devastator, ci în sensul celuicare este gata sã conducã întreaga fãpturã spre ratiunea sa finalã sauspre scopul sãu. Pluralul care apare în Facere 1, 26 aratã cã Dumnezeunu este monopersonal, ci tripersonal, iar Sfatul Divin aratã cã actul decreare a omului nu este o emanatie necugetatã, o „miscare instinctivã”sau o facere spontanã, ci un act liber si gândit. Prin Sfatul Divin, Dumnezeuªi-a afirmat aspectul personal, de care omul, fiintã personalã creatã dupãchipul lui Dumnezeu si chematã la o nesfârsitã asemãnare, avea nevoie.1. Prezenta tainicã a Logosului prin rationalitate în fiinta umanãCreând pe om, Dumnezeu a început sã vorbeascã cu un chip creat alSãu, ca subiect, chemându-l la existentã deoarece suflarea lui Dumnezeusãdeste în om nu atât viata bilogicã pe care o au si animalele, cât viataîntelegerii si a comuniunii. Pãrintii Bisericii spun cã prin aceastã „suflare”(Facere 2, 7), Dumnezeu a sãdit în om nu numai sufletul întelegãtor, înruditcu El, ci si harul Sãu, ca manifestare a relatiei Sale cu omul2.1 Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Teologia iubirii, vol. I, Editura Episcopiei OrtodoxeAlba Iulia, 1996, p. 53;2 Kallistos Ware, Împãrãtia lãuntricã, traducere Sora Eugenia Vlad, Editura Christiana,Bucuresti, 1996, p. 40;
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60Desi chipul lui Dumnezeu în om implicã Sfânta Treime ca model alsãu, omul este vãzut de Pãrintii Bisericii, care leagã tema paulinã „Hristos– chipul lui Dumnezeu” (Coloseni 1, 15 – 18) cu tema Genezei „omul –dupã chipul lui Dumnezeu”, si ca chip al Logosului divin. Panayotis Nellasaratã cã adevãratul Arhetip dupã care este ceat omul, este Hristos, Careeste în forma lui Dumnezeu (Filipeni 2, 6), care este chip al lui Dumnezeu(II Corinteni 4, 4), armonizându-se astfel cu ansamblul traditiei patristice,care afirmã cã omul este dupã chipul Logosului si cã el este chip al luiDumnezeu prin intermediul Logosului, fiind deci „chip al Chipului”3. Nellasatrage atentia, însã cã Arhetipul dupã care este creat omul nu este pur sisimplu Logosul, ci Logosul întrupat4, fapt ce introduce o schimbare deperspectivã în mintea omului de dupã cãdere, în sensul cã, în acest caz,nu Adam cel vechi este modelul lui Adam cel nou, ci Adam cel nou estemodelul celui vechi. Aceastã legãturã tainicã între om si arhetipul pe bazacãruia a fost creat implicã conceptul de „chip al Chipului”, asa încât omul,fiind creat dupã chipul lui Hristos, Care e Ratiunea, Cuvântul ipostatic alTatãlui, poate fi considerat o fiintã rational cuvântãtoare.Aceastã realitate descoperã dorul omului dupã Dumnezeu, adicã omulcreat dupã „chipul Chipului” tinde în mod infinit spre arhetipul sãu, IisusHristos, si de aici putem spune cã însãsi „natura cunoasterii tinde spre ocunoastere infinitã”5, descoperind prezenta tainicã a Logosului prinrationalitate în fiinta umanã.Capacitatea de a cunoaste a omului îi uimea pe pãrintii greci, ei vãzândîn aceasta privilegiul specific umanitãtii6. Aceastã uimire în fata mãretieiomului rational este o temã frecventã, de exemplu în Omiliile SfântuluiVasile cel Mare: „Ai primit un suflet întelegãtor prin care cugeti la3 Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, traducere Ioan I. Icã jr., EdituraDeisis, Sibiu, 1994, p. 8;4 Ibidem, p. 17;5 Arhim. Iustin Popovici, Omul si Dumnezeul - Om, traducere pr. prof. Ioan Icã sidiac. Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 117;6 Pentru Avva Evagrie, de pildã, chipul lui Dumnezeu în om constã în facultatea de acunoaste. Esenta asemãnãrii cu Dumnezeu, Evagrie o vede în capacitatea cunoasterii luiDumnezeu, adicã capacitatea de a intra într-o relatie nemijlocitã de tipul „eu – tu” cuPersoana lui Dumnezeu. Ierom. Gabriel Bunge scrie, referindu-se la acest aspect, cã„sensul nu este intelectualist, ci profund personal si exclude orice fel de imanatie. Intelectule ca si chip al lui Dumnezeu, receptiv pentru Prototipul sãu divin”. (vezi Evagrie Ponticul– o  introducere, trad. disc. Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 122);
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61Dumnezeu, cunosti prin ratiune firea lucrurilor si culegi rodul cel maigustos al întelepciunii”7. Iatã cum vorbeste, de pildã, si Nemesiu de Emessadespre om ca „podoabã a lumii”: „Cine ar putea sã admire cum se cuvinenobletea acestei fiinte care uneste în ea pe cele muritoare cu celenemuritoare, care împreunã pe cele rationale cu cele irationale, care poartãîn propria ei fire chipul întregii creatiuni (…). Cine ar putea sã povesteascãprivilegiile acestei fiinte? Ea colindã mãrile, frecventeazã cerul cu ochiulmintii, cugetã la miscãrile, distantele si volumul astrelor, recolteazã pentrusine pãmântul si marea, dispretuieste fiarele si monstrii apelor, toatã stiinta,toatã arta si cercetarea îi reusesc, întretine cu cine vrea legãturi peste granitecu ajutorul scrisului, nu se lasã împiedicatã de corp si profeteste cele viitoare”8.Asadar, prin ratiunea imprimatã în el de Logosul divin, omul estesubiect cunoscãtor, stând într-o relatie specialã cu Logosul si aspirândspre o cunoastere infinitã pe care nu o poate atinge decât numai în legãturãcu Logosul: „Sporind în cunoasterea de sine, omul descoperã cã sinea saeste un mister niciodatã epuizabil, însã un mister care nu stã de sine, ci eunit cu misterul cu adevãrat infinit. Din ce stie mai mult despre sine, stiecã e un abis din care scoate mereu cunostinta altot si altor sensuri”9.Omul este astfel, creat de Dumnezeu cu ratiune care tinde mereu sã fieorientatã spre ratiunea supremã, cu care este înruditã în vedereaîndumnezeirii. Însã în acest urcus, omul este antrenat în mod paradoxalprin multimea sensurilor pe care le descoperã în sine sau în creatie si carprin aspectul lor de tainã, care însoteste aceste sensuri profunde, îl invitãdincolo de ele, spre ratiunea supremã, spre sensul suprem si ultim alexistentei: „Faptul cã omul e existentã unitarã, dar complexã, ce înainteazãîn cunostinta de sine, dar rãmâne totusi mereu un mister, se explicã prinaceea care în vârful cel mai înalt al fiintei sale, mintea gânditoare siîntelegãtoare, care întelege mereu ceva, dar cautã sã înteleagã si maimult, înaintând în misterul unei lumi absolute, la al cãrei capãt nu poateajunge niciodatã”10.7 Tomas Spidlik, Spiritualitatea Rãsãritului crestin, vol. II, trad. diac. Ioan I. Icã jr,Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 232;8 Nemesiu de Emessa, Despre natura omului, apud pr. prof. Ioan G. Coman, Problemede filosofie si literaturã patristicã, Editura Institutului Biblic si de Misiune al BisericiiOrtodoxe Române, Bucuresti, 1995, p. 42;9 Pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos lumina lumii si îndumnezeitorulomului, Editura Anastasia, Bucuresti, 1993, p. 18;10 Ibidem, pp. 22 – 23;
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62În acest proces de înaintare spre Dumnezeu, omul este vãzut depãrintele Stãniloae ca un pelerin sau meteor spiritual în continuã miscareîntre lume si Dumnezeu: „E în lume si vrea sã fie mai presus; are nevoiede lume, dar ca de un drum în care nu se fixeazã niciodatã definitiv într-o etapã, ci urcã spiritual mereu mai sus”11. ªi totusi, acest aspect alînaintãrii omului spre Dumnezeu în cunoastere este unul paradoxal: „Acestparadox al persoanei e trãit concentrat în setea ei de infinitate. Persoananu e infinitã, dar are în ea setea de infinitate si înainteazã spre ea. Asupraei se exercitã atractia infinitului. Mereu e nouã în stãrile ei sufletesti, îngândurile, simtirile, în felul actelor ei voite, arãtând în aceasta capacitateaeternitãtii ei; si totusi nu poate iesi din identitatea ei, care o deosebeste dealte existente, deci o mãrgineste. Astfel, fiecare persoanã este indefinitãsi definitã. Fiindu-i proprii aceste aspecte contradictorii, nici unul nu poatefi anulat de celãlalt”12. Desigur cã din acest paradox rezultã necesitateaunei armonizãri, a unui echilibru ce trebuie tinut si evidentiat întrecunoasterea rationalã si cunoasterea tainei în care omul „vrea, dar nuajunge niciodatã sã cuprindã deplin lumea materialã si cu atât mai putinpersoana proprie si a altora si pe Creatorul sãu”13. Pãrintele Stãniloaespune în acest sens urmãtoarele: „Persoana se cunoaste pe ea ca deosebitãde alte persoane si se cunoaste totdeauna nedeplin; cunoaste pe fiecarepersoanã cu care ajunge în relatie în trãsãturile ei generale, care o distingde altele, dar îsi dã seama totodatã si de taina fiecãreia. Cunoaste, deasemenea, tot mai amãnuntit legile naturii, dar îsi dã seama si de cauzaplinã de tainã ce stã la baza ei si a tot ce existã. Chiar unirea întrecomponentele lumii create si a tuturor pãrtilor ei este o tainã. ªi totusi,aceastã tainã explicã multe. Recunoasterea tainelor e si ea o cunoasterea unui Dumnezeu transcendent”14. Astfel, în procesul cunoasterii, omultrebuie sã aibã în vedere o sintezã echilibratã între aspectul catafatic siaspectul apofatic al realitãtii, fie cã este vorba de dimensiuneaantropologicã sau cosmologicã a realitãtii. Numai tinând împreunã acestedouã aspecte pe care, vrând – nevrând, le întâlnim la toate niveleleexistentei, ele deosebindu-se doar în ceea ce priveste profunzimea si modul11 Ibidem, p. 24;12 Pr. prof. acad. dr. Dumitru Stãniloae, Studii de teologie dogmaticã ortodoxã,Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, p. 174;13 Ibidem, p. 177;14 Ibidem, p. 178;
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63de cunoastere, vom putea renunta la abordãri unilaterale, întelegândtotodatã atât creatia, cât si omul, nu numai în aspectul lor analitic, mate-rial, ci si în dimensiunea lor teonomã.2.Rationalitatea lumii si ratiunea umanã în progres continuuspre sensuri tot mai înalte ale eiTeologia ortodoxã sustine cã rationalitatea lumii nu este importantãca un scop în si pentru sine, ci ca o posibilitate de comunicare între om siDumnezeu, fapt ce implicã o întelegere a ei atât din punctul de vedere alomului, cât si din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pãrintele Stãniloaespune în acest sens: „Cosmosul si natura umanã, ca intim legatã de cos-mos, sunt imprimate de o rationalitate, iar omul – creaturã a lui Dumnezeu– e doat în plus cu o ratiune capabilã de cunoastere constientã a rationalitãtiicosmosului si a propriei naturi (…). Noi considerãm cã rationalitateacosmosului e o mãrturie a faptului cã el e produsul unei fiinte rationale,cãci rationalitatea ca aspect al realitãtii menitã sã fie cunoscutã, esteinexplicabilã fãrã o ratiune constientã, care o cunoaste de când o facesau chiar înainte de aceea, si o cunoaste în continuare concomitent cuconservarea ei. Pe de altã parte, cosmosul însusi ar fi fãrã sens împreunãcu rationalitatea sa dacã n-ar fi datã ratiunea umanã care sã-l cunoascãpe baza rationalitãtii lui”15. Dupã pãrintele Stãniloae, primul nivel alîntelegerii umane a lumii, care desigur corespunde întrucâtva strucuturiiinterioare a lumii, e material sau fizic si realizat de ratiunea analiticã, care„cerceteazã ratiunea partialã a lucrului, cãutând sã afle propozitiile exacteale elementelor care intrã în compozitia lui si conditiile în care se constituiesi se mentine. Astfel, toate lucrurile si toate fenomenele de formare, deduratã, de desfacere a lor sunt strict rationale”16. Plecând de aici, „omulare chiar datoria fatã de Dumnezeu de a cunoaste aceastã operã creatãla nivelul capacitãtii ratiunii umane, de a o sesiza, operã în vederea cãreiaa creat pe om cu o ratiune adecvatã ei”17.Nivelul material al realitãtii, înteles de ratiunea analiticã, trebuie sãconducã însã la un alt nivel, mult mai profund, la nivelul în care se descoperãsensul ascuns si sublim al realitãtii, care implicã intuitia ca facultate15 Idem, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. I, Editura Institutului Biblic si deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1978, p. 10;16 Ibidem, p. 347;17 Ibidem, p. 349;
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64omeneascã luminatã de credintã si întãritã de virtuti, intuitie menitã sãdescopere aceste sensuri. Aceasta aratã cã nu ratiunea în întelesul eicomun este aceea care sesizeazã sensurile adânci ale lucrurilor si prinele pe Dumnezeu, ci e vorba de o ratiune în conformitate cu exigenteleevanghelice si altoitã pe tainele Bisericii, ratiune care depãseste simplulrationalism sau intuitionism18. Existã, deci un plan mai înalt, mai profundal realitãtii, care este de domeniul suprarationalului, si nu irationalului: „Existentalumii însãsi ca drum spre Dumnezeu e o dovadã cã suprema cunoastere deDumnezeu nu e un act irational, ci suprarational, adicã nu se realizeazã prinrenuntarea prematurã la ratiune printr-un salt direct în afara ratiunii, ci prindepãsirea ratiunii la un nivel care nu o desfiinteazã, ci o implicã dupã activareasi folosirea tutror resurselor ei, dupã exercitarea cea mai deplinã a puterilorei. Noi ne ridicã la o cunoastere suprarationalã de Dumnezeu, dar nuantirationalã. Dupã ce prin însãsi ratiunea noastrã, exercitatã la maximum,întelegem cã domeniul în care am pãtruns depãseste puterile limitate ratio-nale ale noastre printr-un plus de luminã, nu printr-un minus”19. Astfel, primulplan care constã în „energiile create”, care alcãtuiesc „rationalitatea plasticizatãa materiei”, conduce la cel de al doilea plan, la „ratiunile divine” care alcãtuiescdimensiunea supranaturalã a lumii, fãcând-o „tainicã” si accesibilã doar princontemplatie.Desigur, între aspectul natural si supranatural al creatiei existã olegãturã internã fiindcã „energiile create”, care poartã în ele „rationalitateacosmosului”, provin din energiile necreate, în care sunt date ratiunile di-vine cu centrul lor de gravitatie în Logosul suprem20. În acest sens, lumeaeste un univers de întelesuri nesfârsite, purtând pecetea Logosului luiDumnezeu. Pãrintele Stãniloae spune cã „în fiecare componentã si înfiecare legãturã din lãuntrul lumii este ceva mai înalt decât ceea ce poatefi surprins prin ratiunea analiticã. Astfel, în însãsi ratiunea aceasta totalãa fiecãrei unitãti intrã deja un sens care poate fi intuit, dar nu cunoscut sidefinit strict. E un sens care se intuieste tot mai mult si în care intrãlegãturi nesfârsite si mereu noi, prin care e vãzut fiecare”21.18 Idem, Ascetica si mistica Bisericii Ortodoxe, Editura Institutului Biblic si deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2002, pp. 232 – 233;19 Ibidem, p. 231 – 232;20 Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Omul fãrã rãdãcini, Editura Nemira, Bucuresti,2001, p. 108;21 Pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, p. 347;
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65Existã, deci, o treaptã mai înaltã a întelegerii lumii, care este cea aintuitiei, fortificatã de credintã si virtuti si care invitã pe om sã treacã dela o simplã viziune fizicã sau materialistã a lumii, la o viziune interioarã,profundã, care o depãseste pe cea dintâi si îi lumineazã sensul.Folosind imaginea scãrii pe care omul urcã spre o tot mai profundãcunoastere a lui Dumnezeu, putem spune cã ratiunile divine ale lucrurilorsunt acele imprimãri ale Logosului divin creator, prin care omul, ca fiintãcreatã dupã chipul Logosului, poate întrezãri dincolo de logica lumii silegitatea rationalã a ei, misterul Persoanei lui Dumnezeu. Desigur cãaceastã realitate care implicã o cunoastere apofaticã a lumii prinintermediul dimensiunii supranaturale a ei, redatã în ratiunile divine dinlucruri, evidentiazã caracterul hristocentric al creatiei, pus în evidentãatât de centralitatea Logosului preincarnational, prin care creatia a fostadusã la existentã, cât mai ales prin pozitia de Mântuitor si Pantocrator aLogosului întrupat în Persoana lui Iisus Hristos.Sfântul Maxim Mãrturisitorul spune cã ratiunea supremã a Logosuluidivin atrage la sine si urcã mintea umanã pe treptele contemplatiei natu-rale a ratiunilor din lucruri22. În partea rationalã a sufletului omenesc,Sfântul Maxim distinge douã aspecte: unul contemplativ, denumit minte sialtul activ, pe care-l numeste ratiune23. Prin minte, omul contemplã, prinratiune, întelege cele vãzute. Omul cunoaste pe Dumnezeu din fãpturi,punând în legãturã prin ratiunea sa contemplativã si cognitivã, ratiunilelucrurilor pe care le culege, aducându-le în legãturã cu cauza lor creatoare,Ratiunea supremã24. Paradigmele sau ratiunile divine, ca intentii divine,rãmân pe planul transcendent ideal, atemporal în Dumnezeu, pe cândlogo-ii (ratiunile lucrurilor) sunt ratiunile divine coborâte în planul imanent,empiric sau temporal al existentei, constituind noumenos-ul lumiifenomenale. Dar pentru a sesiza logo-ii creatiei, omul trebuie sã fie„logikos”, realitate care trimite la înrudirea omului cu ratiunea divinã, cuCuvântul si Ratiunea lui Dumnezeu. Alãturi de un sens „subiectiv” care22 Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Rãspunsuri cãtre Talasie, Filocalia, vol. III, traducerepr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, Editura Harisma, Bucuresti, 1994, pp. 97 – 99;23 Idem, Ambigua, în „Pãrinti si Scriitori bisericesti”, vol. 80, traducere pr. prof. dr.Dumitru Stãniloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucuresti, 1983, p. 108;24 Ion Bria, Cunoasterea lui Dumnezeu dupã Sfântul Maxim Mãrturisitorul, StudiiTeologice, nr. 5 - 6, 1957, pp. 310 – 325;
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66exprimã participarea creaturilor rationale la Logos, termenul „logikos”are si o semnificatie „obiectivã”, „hranã rationalã” care vizeazã realitãtiletainice din fiinte, care sunt un punct de plecare al cunoasterii duhovnicestia lumii25.Clement Alexandrinul aratãî în Stromata a IV-a cã „cercetarea cuprivire la lucrurile naturii (…) ne ridicã de la contemplarea lucrurior dinlume, la contemplarea lui Dumnezeu”26. La rândul sãu, Sfântul MaximMãrturisitorul, evidentiind aceeasi realitate, aratã cã existã o relatie strânsãîntre armonia lumii, contemplatie si Dumnezeu27.Potrivit terminologiei lui Origen, creaturile sunt chip, umbrã,prefigurare, simbol pentru cã nu poartã decât în chip nedesãvârsit realitateacãreia îi corespund28. Vorbind despre lume ca simbol al realitãtiitranscendente, pãrintele Stãniloae aratã cã „simbolul (…) este o realitatevãzutã care nu numai reprezintã, ci si face sã se vadã cumva prin ea orealitate nevãzutã. Simbolul presupune si aratã oarecum în mod simultan,douã lucruri. El este puntea între douã lumi, a zis cineva”29. Într-adevãr,prin simbol se poate întelege legãtura dintre douã lumi, si, mai mult,posibilitatea întrepãtrunderii lor reciproce, revãrsarea energiilor divine încreatie si urcarea creatiei pe firul acestor energii prin Hristos în DuhulSfânt la Tatãl.Sfântul Vasile cel Mare vorbeste de cunoasterea lui Dumnezeu dinrationalitatea lumii, arãtând cã lumea este o scoalã a sufletelor înzestratecu ratiune si un loc unde se poate învãta cunoasterea lui Dumnezeu30.Dar acest demers al omului de a decripta si întelege ratiunile lucrurilordacã nu este sustinut de o ratiune luminatã de credintã si întãritã deîmplinirea virtutilor, poate rãmâne sãrac si nedesãvârsit, deoarece mate-ria este purtãtoare de spirit, care implicã atât un aspect catafatic, cât siun aspect apofatic de sesizare a relatiei tainice prin care lucrurile25 Tomas Spidlik, op. cit., p. 174;26 Clement Alexandrinul, Stromatele, în „Pãrinti si Scriitori bisericesti”, vol. 4, traducerepr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucuresti, 1982, p. 239;27 Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Scrieri, partea a II-a, Scrieri si epistole hristologicesi duhovnicesti, traducere pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, Editura Institutului Biblic si deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1990, p. 50;28 Henri Crouzel, Origen, traducere diac. Ioan Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 1999, p.126;29 Pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si mistica ortodoxã, p. 228;

Studii



67individuale, dar si cosmosul întreg sunt în legãturã cu Logosul creator siproniator. Prin aceasta, putem spune încã o datã cã rationalitatea creatieiconstituie un fundament spiritual al creatiei, la care putem ajune nu doarpe calea catafaticã a cunoasterii, ci mai ales pe cea apofaticã,duhovniceascã.Plecând de aici, unii autori duhovnicesti ai rãsãritului crestin facdistinctie între stiinta „simplã” si stiinta „spiritualã”, distinctie care aratãcã existã o îndoitã cunoastere a lumii: pragmaticã, la care pot sã ajungã sicei necredinciosi si pnevmaticã, rezervatã celor angajati pe caleasfinteniei31. Clement Alexandrinul, de pildã, spune cã stiinta simplã este„stearpã”, incapabilã sã se rânduiascã în vederea împãrãtiei luiDumnezeu32, cu alte cuvinte este unilateralã, rãmânând doar la primulnivel al întelegerii lumii. Evagrie Ponticul se exprimã negativ cu privire laposibilitatea ca „înteleptii lumii acesteia” sã fi putut ajunge la adevãratacunoastere si întelepciune. Aceasta deoarece întelepciunea si cunoasterealor se deosebeste în mod esential, nu numai gradual de întelepciunea sicunoasterea dumnezeiascã33. Tot el explicã cã cunoasterea care ne vinedin afarã, de la oameni e o chestiune de dexteritate intelectualã, de„dialecticã”. Oricine posedã aceastã dexteritate îsi poate procura aceastãcunoastere, indiferent de cum stau lucrurile cu el însusi. Adevãratacunoastere, însã, se pune în alte dimensiuni. Ea se iveste, întâi de toate,din harul lui Dumnezeu, provine asadar dintr-o relatie personalã cu Obârsiapersonalã a lumii, a reailtãtii. De aceea, ea se bazeazã nu pe constructiiretorice si conceptuale ale dialecticii, ci pe „vedere proprie”, adicã pevederea nemijlocitã a realitãtii34.  În cele din urmã, ea este accesibilãnumai celor ce au atins curãtia, cu alte cuvinte celor ce s-au asemãnatinterior cu Adevãrul care se aflã la baza lumii si spre care tinde. Dacãratiunea omului este total autonomã fatã de revelatie, înseamnã cã eadevine singura sursã a adevãrului si a cunoasterii, iar toatã opera omuluieste, la rândul ei, autonomã, adicã separatã de Dumnezeu si de lucrarea30Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea I, traducere pr. Dumitru Fecioru, EdituraInstitutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1986, p. 77;31 Tomas Spidlik, op. cit., p. 159;32 Clement Alexandrinul, op. cit., p. 228;33 Ierom. Gabriel Bunge, Pãrintele duhovnicesc si gnoza crestinã dupã avva EvagriePonticul, traducere diac. Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 2000, pp. 80 – 81;34 Ibidem, p. 82;
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68Lui si aceasta este stiinta simplã. ªtiinta spiritualã nu anuleazã pe ceasimplã, ci o ajutã, o lumineazã si o poate motiva si mai mult în cãutareaunor sensuri tot mai profunde ale lumii.Desigur cã pentru sesizarea adevãrurilor obiective, pentru sesizareaanumitor „ratiuni” ale lucrurilor, ne este necesarã o anumitã pregãtirecare se desfãsoarã pe coordonatele ascetice si mistice, o întãrire tot mairesponsabilã a legãturii pe care o avem cu Dumnezeu, cu Logosul cre-ator si mântuitor: „Pricina pentru care este necesarã si o pregãtire, stã înfaptul cã ratiunea noastrã nu rãmâne în orice conditii de viatã a noastrãinvariabil la aceeasi capacitate de sesizare obiectivã a adevãrului. Dupãexpresia obisnuitã a Sfintilor Pãrinti, ea „slãbeste”, ea nu-si tine cu fermitatepozitia ei suveranã, de judecãtoare obiectivã. Ceea ce o atrage de petronul ei sunt patimile. Acestea o fac sã inventeze argumente rationalepentu orice faptã pãcãtoasã. ªi cum faptele pãcãtoase abuzeazã de lucruri,socotindu-le numai obiecte de satisfactie materialã, ratiunea justificândca rationalã o comportare irationalã, gãseste si lucrurilor ratiuni care nusunt propriu – zis ratiunile lor, ci ratiuni care le prezintã într-o luminãalteratã, niste false ratiuni35. Înaintea unei asemenea ratiuni supusãpatimilor si gândurilor pãtimase, pãrintele Stãniloae aratã cã viziunea omuluiasupra lumii suferã unele modificãri datoritã cãrora omul nu mai poatesesiza ratiunile mai adânci ale lucrurilor, abordând lumea unilateral, doardin perspectiva dimensiunii ei materiale si strict utilitare. Mai mult decâtatât, se ajunge sã se înlocuiascã ratiunile obiective cu „ratiuni” subiective,care nu sunt propriu – zis ratiuni, ele sunt „ratiuni” pãtimase, în vreme ceratiunile adevãrate sunt obiective36.Astfel, dupã cum am putut observa, atât în ceea ce privesteantropologia, cât si cosmologia, întâlnim, pe lângã aspectul catafatic alcunoasterii, si aspectul apofatic, care este nedezlipit de experientã si carface mai profundã legãtura dintre om si Dumnezeu în procesul cunoasterii,având lumea la mijloc. Atât cosmologia, cât si antropologia, în procesulcunoasterii, trebuie abordatã din perspectiva sintezei dintre cunoastereacatafaticã si cunoasterea apofaticã, subliniind faptul, necesar de altfel,cã, caracterul teonom al omului si al creatiei se decoperã în modul celmai profund numai omului duhovnicesc. Numai unindu-si ratiunea sa cuRatiunea supremã prin iubire si contemplatie, omul îsi actualizeazã vocatia35 Pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si mistica ortodoxã, p. 234;36 Ibidem, pp. 234 – 235;
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69sa de inel de legãturã între ratiunile divine ale Logosului si ratiunile lucrurilorprin a cãror contemplatie rationalã cunoaste pe Dumnezeu, împlinindu-sipropria sa ratiune pentru care a fost adus la existentã si devenind o „fiintãîndumnezeitã”.3. Iubirea – act de cunoastereAsa cum am subliniat în cele spuse anterior, nivelul material al realitãtiiînteles de ratiunea analiticã ca primã treaptã, trebuie sã conducã la nivelulîn care se descoperã sensul ascuns si sublim al realitãtii, care tine dedimensiunea apofaticã a existentei. Acesta este adâncul necunoscut allucrurilor care constituie adevãrata, indefinibila lor esentã, taina la carestiinta autonomã, stiinta simplã nu va ajunge niciodatã.Obiectivitatea nu trebuie cãutatã în conformitatea goalã cu regulilecunoasterii pe care orice stiintã le poate prescrie si le poate prestabili.Aceste reguli se dovedesc deseori un pretext pentru a avea dreptate, iarfilosofia contemporanã, plecând de la aceste realitãti, numeste structurilesi metodele obiectivitãtii epistemologice si stiintifice „naratiunisubiective”37.Începând cu Kant, obiectivitatea nu mai este o caracteristicã a ceeace existã în sine, independent de spiritul meu si de cunoastere în general.Metoda pozitivã, de pildã, considerã realitatea spatialã sau materialã numaiprin reducerea ei la general si cantitativ, eliminând prezenta spiritului umansi notele caracteristice ale fiecãrei existente particulare. Necercetând37 Marko Ivan Rupnik, Cuvinte despre om, traducere Maria Cornelia Oros, EdituraDeisis, Sibiu, 1997, p. 106. Asemenea reguli se pot schimba complet cu timpul sau cu diferiteculturi si grupuri sociale. Unii filosofi si istorici ai stiintei sustin cã o cunoastere stiintificãopereazã întotdeauna într-un cadru care strcutureazã tot ceea ce apare. Acest cadru numit„paradigmã” se schimbã de-a lungul istoriei. O paradigmã este un set de teorii accesibile,entitãti teoretice, legi empirice, instrumente si utilizarea acestora, etc. Schimbãrile majore deparadigmã, care mai sunt numite si „revolutii stiintifice”, ridicã problema relativismuluiistoric. Într-o revolutie stiintificã, anumite teorii fundamentale si tezele acestora, referitoarela entitãti teoretice, sunt înlocuite cu alte teorii. Ca exemplu, avem trecerea de la astronomialui Ptolemeu la astronomia modernã, în care pãmântul si celelalte planete se miscã în jurulsoarelui; trecerea de la fizica newtonianã, în care masa este constantã, la teoria relativitãtii, încare masa este convertitã în energie, etc. Interesant este cã ultima conceptie despre lume nueste mai exactã decât prima, ele nu se referã la aceeasi lume. Cei care lucreazã cu ultimaparadigmã au aceleasi nedumeriri ca si cei care operau cu prima paradigmã si, desigur, aucriterii diferite pentru solutiile oferite la nedumeriri. (Peter K. Mclnerney, Introducere înfilosofie, traducere N. I. Maris, Editura Lider, Bucuresti, p. 129);
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70însã decât o fatã a realitãtii si neputând, deci sã dea o privire de ansambluasupra acestei realitãti, prin preocupãrile ei fragmentare, stiinta exactãnu poate tãgãdui sau nega existenta unei realitãti mai profunde care tinede Tainã, de dimensiunea apofaticã a creatiei, prin contemplarea cãreiase poate ajunge la obârsia personalã a întregii realitãti. Aici întâlnim realitãtimai presus de materie, care depãsesc sfera proprie stiintelor exacte si acãror interpretare se face pe baza descoperirilor supranaturale si aexperientei care tine de apofatic.Întrucât orice stiintã si orice cunoastere nu pot proceda decât dininteriorul unor demersuri prestabilite, acestea sunt relative, neavând decâtvaloare de mijloace care reclamã o neîncetatã înnoire. Marko Ivan Rupnikopune, de pildã, dogmatizãrii metodelor cunoasterii, care nu au dus decâtla sclerozã si apãrãri sterile, universalitatea comunionalã a vietii persoanei,care implicã iubirea si care este absolut obiectivã. Aceastã schimbare deatitudine si de „metodã” ar facilita o obiectivitate stiintificã în complexitatesi nu în simplitatea unei metode învãtate din interiorul unei stiinte38. Asadar,obiectivitatea cunoasterii si a stiintei se poate regãsi în dimensiuneaobiectivatã a persoanei, caz în care „orice metodã stiintificã ce nu estedeschisã spre o astfel de obiectivitate, se reveleazã a fi un fel de narcisismsubiectivizat”39.„Cunoasterea”, spune Nae Ionescu, „nu este un act de înregistrare,ci un act de identificare a subiectului cu obiectul; nu vezi ceea ce este,vezi ceea ce stii tu. Acesta este un adevãr mare care nu este datoratfilosofiei stiintifice, spre rusinea adevãrului însusi, ci este datorat misticii,pentru ca sã vezi ceea ce este, trebuie sã devii tu însuti ceea ce esti”40.Astfel, orice cunoastere adevãratã creeazã în persoanã acea relatie derespect si comuniune tipicã iubirii. De aceea, inteligenta este o dimensiunea iubirii personale si nu este o inteligentã de sine stãtãtoare, autonomã;mediul ei vital este iubirea, deoarece omul este o fiintã rationalã doarîntrucât este o fiintã creatã cu iubire si pentru iubire. Aceastã iubire îsiare obârsia în iubirea dintre Persoanele Sfintei Treimi, de aceea ea pãtrundetotul, uneste si distinge totul, prin ea având posibilitatea ca sã ajungem lacunoasterea adevãrului integral: Dumnezeu este iubire, lumea a fost creatãdin iubire, omul a fost creat din iubire si pentru iubire. „Dumnezeul iubire38 Ibidem;39 Ibidem, p. 107;40 Nae Ionescu, ªtiintificii si Teologia, Studii Teologice, nr. 3, 1990, p. 101;
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71– spune Jean Guitton – cuprinde în mod necesar pe Dumnezeul cosmic.La originea totului, la originea universului se aflã un imens, un infinit actde iubire”41. De aceea, numai în iubire, ca act de cunoastere careintegreazã si cunoasterea rationalã, se poate ajunge pânã la ultimilepãrticele ale fiecãrei existente, se poate coborî în cele mai profunde analizeale lumii create, cunoasterea adevãratã începând si sfârsindu-se doarprin întelegerea omului în functionalitatea sa restaurator – cosmicã, careare la bazã iubirea.Iubirea este în fapt inteligenta prin excelentã si numai prin iubireexistã si opereazã adevãrata ratiune, adevãrata inteligentã. Omul estechip al Logosului întrupat si a fost creat din iubire si pentru iubire, de undeputem spune cã „în esenta ei initialã, gândirea omeneascã are un caracterlogosic”42. O inteligentã de – logosificatã nu mai reuseste sã vadã întregul,devine ratiunea particularului, a analizei fãrã sintezã, ducând fie la unrationalism depersonalizat, fie la un subiectivism rational – psihologic.Asadar, printr-o cunoastere în afara logicii iubirii, „gândirea omeneascãîsi pierde sensul, ratiunea cade într-o dementã a – logosicã”43. În aceastãsituatie, omul va încerca, dar va încerca zadarnic, sã descopere sensurileultime ale existentei si sã ajungã nemuritor.
41 Jean Guitton, Dumnezeu si stiinta, traducere pr. prof. Ion Buga, Editura Harisma,Bucuresti, 1992, p. 133;42 Arhim. Iustin Popovici, op. cit., p. 60;43 Ibidem.
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72Dumitru MocaPraznicul  Înãltãrii  Sfintei Cruci.Originea si vechimea sãrbãtorii.Studiu istoric liturgicAbstractIn the work below, the author presents the feast of the Ascen-sion of the Holy Cross, studying in a scientifical way the origin andthe age of the feast and then its historical evolution. The way ofcelebrating the services of the feast and its specific features arealso points of interest in the author’s research. The study has a his-torical liturgical character.Sfanta cruce, instrumentul binecuvântat al rãscumpãrãrii obstesti siindividuale a oamenilor, altarul de jertfã al Domnului era prea legatã demisterul mântuirii neamului omenesc ca sã nu îsi atragã de timpuriu, omagiulsi veneratia primelor generatii de crestini – cruci religioni- cum numeaTertulian aceste prime generatii care au îmbrãtisat credinta crestinã1.Temeiurile cinstirii sfintei cruci sunt de certã origine biblicãneotestamentarã. Câteva texte biblice, alese dintre multe altele, suntedificatoare în acest sens: ,,Cãci cuvântul crucii pentru cei ce pier estenebunie; pentru noi, cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu (ICorinteni l, l8); ,,Iisus începãtorul si plinitorul credintei … pentru bucuria1. Tertulian, Apologeticum, XVI, P.L, t.I., col.365, u;
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73pusã înainte-I, a suferit crucea n-a tinut seama de ocara ei si a sezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu  (Evrei l2, 2).Crucea este cel dintâi obiect sfânt al religiei crestine pe care istoriani-l înfãtiseazã clar ca bucurându-se de un cult relativ2. Cinstirea SfinteiCruci era asa de generalã în primele trei veacuri, încât nu avea adversaridecât între pãgâni. Într-adevãr, unul dintre atacurile pãgâne împotrivareligiei celei noi era ,,adorarea” crucii de cãtre crestini, care scandalizamentalitatea pãgânã si pe care pãgânii neîntelegând-o, o rãstãlmãceau sio denaturau numind în derâdere pe crestini ,,adoratori ai crucii”. Traditiaculticã liturgicã a Bisericii primare era foarte bogatã. Curând cinstireasemnului sfintei cruci  s-a extins, a fãcut loc  în cultul si evlavia crestinãinstituirii unor sãrbãtori consacrate Sfintei Cruci.Cum este firesc, originea sãrbãtorii Înãltãrii Sfintei Cruci esteierusalimiteanã. Ca si originea altor rituri si rânduieli bisericesti, obârsiaîndepãrtatã a sãrbãtorii trebuie cãutatã în traditia apostolicã cristalizatã laIerusalim, cetatea sfântã în care s-au desfãsurat evenimentele soteriologicedecisive: patimile, rãstignirea, moartea si Învierea Domnului. În jurul acesteiasertiuni ne îndreaptã privirile izvoarele vremii, cele mai autorizate opinii aleistoricilor cultului si nu în ultimul rând rânduielile liturgice ale sãrbãtorii, careprin citirile, riturile si rânduielile sale, pãstreazã încã notele caracteristice alesãrbãtorii aflãrii, înãltãrii si arãtãrii Sfintei Cruci la IerusalimOriginea si cristalizarea rânduielilor liturgice ale praznicului au urmataceluiasi proces de formare a cultului crestin în general: ,,Ritul liturgicprimitiv, uniform, încã fluid si inconsistent pornit de la Ierusalim si rãspânditde Sfintii Apostoli în diferitele biserici locale create si organizate de ei, s-a cristalizat cu timpul în diferite forme si au început sã fie asternute înscris”3; putin câte putin, simple obiceiuri în materie de cult, au devenitrituri, riturile s-au dezvoltat din ce în ce mai mult, devenind mai importantesi mai complicate; totodatã s-a fixat tema rugãciunilor si a formularelor,uzul indica slujitorilor ideile pe care ei trebuiau sã le dezvolte si ordinea încare trebuiau sã le trateze. Mai târziu se va face un ultim pas care nu vamai lãsa loc improvizatiei în alcãtuirea rânduielilor liturgice pe seamaarbitrariului individual4.2. Sfîntul Ioan Gurã de Aur, Omilia despre cruce, P.G..XLIX, col.407;3. Tertulian , op.cit, P.L. col. 84-65;4. Leonid Duchesnes,  Origine du cult chretienne, ed. V, Paris, l924, p. 94;

Studii



74Dezvoltarea sau evolutia istoricã  a sãrbãtoriiAsa cum o avem noi astãzi, sãrbãtoarea Înãltãrii Sfintei Crucicondenseazã în sine douã sãrbãtori consacrate în Biserica veche cinstiriisfintei cruci, si anume:- Aflarea crucii  pe care a fost rãstignit Mântuitorul si înãltarea eisolemnã în vãzul poporului de episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziuade l4 septembrie anul 335.- Aducerea sau întoarcerea Sfintei Cruci de la persii pãgâni, la anul629, în timpul împãratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu marecinste la Constantinopol.O primã fazã în geneza, istoria si dezvoltarea sãrbãtorii e legatã deevenimentul însusi al rãstignirii, mortii si învierii Domnului si ulterior deidentificarea si aflarea Crucii pe care a fost rãstignit Domnul. Dupã uniiautori5, sãrbãtoarea crucii Domnului (stavrosimos imera) se serba înVinerea cea Mare. Sustinãtorii acestei date se sprijinã pe informatiilecuprinse în Itinerariul Egeriei la Ierusalim, în care, în capitolul carerelateazã desfãsurarea slujbelor din Vinerea Mare, pelerina apuseanãnoteazã: „Sãvârsindu-se slujba de la locul crucii, adicã înainte de rãsãritulsoarelui, îndatã, toti, plini de râvnã, merg pe Sion sã se roage la stâlpul lacare a fost biciuit Domnul. Se aseazã acum un jet pentru episcop peGolgota la bisericuta care se înaltã în spatele crucii. Episcopul se aseazãîn jet. Se pune înaintea lui o masã acoperitã cu o pânzã. În jurul meseistau diaconii. Se aduce lãdita de argint aurit în care se pãstreazã lemnulsfânt al crucii, se deschide, se aratã, se pune pe masã atât lemnul cruciicât si titlul. Dupã ce au fost asezate pe masã, episcopul stând jos, tine cumâinile pe masã capetele lemnului sfânt iar diaconii stau de pazã. Esteobiceiul ca rând pe rând tot poporul sã vinã, atât credinciosii cât sicatehumenii, închinându-se în fata mesei sã sãrute sfântul lemn si sãtreacã6.Initial, sãrbãtoarea prãznuitã azi la l4 septembrie, se tinea numai laIerusalim, unde a cunoscut curând o dezvoltare si o importantãextraordinarã. Cum am vãzut, pelerina apuseanã Egeria ne-a lãsat ointeresantã descriere din care rezultã cã sãrbãtoarea era asezatã pe acelasiplan cu Pastile si Epifania.5. Pr. dr. Marin Braniste, Însemnãrile de cãlãtorie ale pelegrinei Egeria, în M.O.,XXXIV(l982), nr. 4-5, p. 23l u;6. Ibidem, p. 235;
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75Un al doilea moment din istoria si evolutia sãrbãtorii care, la sfârsitulsecolului al IV-lea, a luat la Ierusalim o amploare deosebitã, coincide cugãsirea sau aflarea crucii pe care a fost rãstignit Mântuitorul, arãtarea siînãltarea ei solemnã în vãzul poporului de cãtre episcopul Macarie alIerusalimului în ziua de l4 septembrie anul 335.Dupã mãrturia unei cronici anonime, sãrbãtoarea Înãltãrii Sfintei Cruciar fi cunoscut o dezvoltare  deosebitã, de asemenea, în ziua de l3septembrie când a avut loc sfintirea celebrei biserici, construite deîmpãratul Constantin cel Mare deasupra mormântului Domnului(Martyrion). A doua zi, l4 septembrie, fiind adunati acolo multi  episcopi sicredinciosi, episcopul Macarie al Ierusalimului a arãtat pentru prima datãde pe amvonul bisericii sfântul lemn al crucii rãstignirii ca sã-l vadã si sã-l venereze toti cei de fatã cu acel prilej.Cronica alexandrinã noteazã însã ca datã a acestui eveniment ziuade l3 septembrie anul 3207. Pelerina apuseanã Egeria, mentionatã maisus, în al sãu Itinerariu de cãlãtorie la locurile sfinte, presupune cãacest lucru s-a petrecut  înainte de anul 335, an în care au fost sfintitecele douã biserici zidite de Constantin cel Mare, biserica Anastasis sibiserica Maryirion8. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea care a luatparte personal la sfintirea acestor biserici, vorbeste despre acesteveniment în lucrarea sa  Viata lui Constantin cel Mare. El nu face însãnici o aluzie la sãrbãtoarea  Înãltãrii Sfintei Cruci.Prima datã sigurã în legãturã cu instituirea generalã a sãrbãtoriiÎnãltãrii Sfintei Cruci ne-o dã Sfântul Chiril al Ierusalimului în cateheza al3-a mistagogicã tinutã în 347; în aceastã catehezã, el vorbeste desprealarga rãspândire a relicvelor Sfintei Cruci zicând: „Hristos a fost cuadevãrat rãstignit pentru pãcatele noastre. Chiar dacã ai vrea sã tãgãduiesti,te combate locul pe care îl vezi, aceastã fericitã Golgotã, unde acum ne-am adunat pentru cel rãstignit pe ea. Cu lemnul crucii s-a umplut în partetoatã lumea. N-a fost rãstignit pentru pãcatele lui, ci ca noi sã ne izbãvimde pãcatele noastre”9.7. Cronica Pascalã la anul 335, P.G., XCII, col. 713;  Mineiul lunii septembrie,Bucuresti, l973, p. l55 u; 8. Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza  XIII, vol . I, p. 98-99, trad. rom. de pr. D.Fecioru, Bucuresti, l943, p. 95;9. Ibidem, trad rom, cit. p.l00;
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76Se pare cã din anii 335 - 347 ziua de l4 septembrie a fost instituitã înmod definitiv ca sãrbãtoare a înãltãrii sau a ,,arãtãrii” sfintei cruci. Cutimpul, sãrbãtoarea principalã de la l3 septembrie, adicã sãrbãtoarea anualãa sfintirii  bisericii lui Costantin, care prilejuise înãltarea solemnã  a sfinteiCruci, a rãmas în umbrã desi a fost celebratã prin slujba zilei cãci eafigureazã încã în Mineiul ortodox 10 pe luna septembrie la ziua de l3. Ea arãmas astfel ca o slujbã de înainte prãznuire a sãrbãtorii înãltãrii Crucii dea doua zi pe care a trecut cu timpul accentul principal. La aceasta, s-aadãugat si amintirea ,,aflãrii” Sfintei Cruci care, dupã cum am vãzut, seserba pînã atunci la date diferite: la unii în Vinerea Patimilor, la altii, cevamai târziu, toamna.Cu toate cã, pelerina apuseanã Egeria  afirmã cã  aflarea  crucii aavut loc în aceeasi zi  în care s-a sfintit biserica Sfântului Mormânt, adicãla l3 septembrie, se pare cã la început, Înãltarea Sfintei Cruci si AflareaSfintei Cruci au fost într-adevãr sãrbãtori separate si serbate la date diferite,asa cum, de altfel, le gãsim pânã astãzi la unele popoare crestine. Astfel,pe când Înãltarea Sfintei Cruci se sãrbãtoreste pretutindeni, inclusiv laromano catolici  la l4 septembrie, Aflarea Sfintei Cruci e sãrbãtoritã înBiserica Apuseanã la 3 mai sub numele de Inventio Sanctae Cruci.Sãrbãtoarea asociazã cultului Sfintei Cruci, festivitãtile pascale, fiind laorigine aniversarea anualã a sfintirii bazilicii Sfintei Cruci din Roma, ziditãde Sfânta Elena în amintirea Crucii salvatoare ce se arãtase fiului ei,Constantin. În aceastã bisericã, împãrãteasa Elena a adus apoi o partedin lemnul Sfânt al Crucii descoperit de ea  si care se pãstreazã pânãastãzi.La abisinieni si Biserica din Alexandria, Aflarea Crucii se serbeazãla 4 mai, iar la copti si arabi la 6 martie. Ca o  reminiscentã  a vechiisãrbãtori  a  Aflãrii Sfintei Cruci - de la 6 martie trebuie privitã în calendarulortodox de astãzi Duminica a treia din Pãresimi, numitã a Sfintei Cruci11.Fiind o sãrbãtoare de origine palestinianã, Înãltarea Sfintei Cruci aveaun caracter local. Serbarea ei era limitatã la Ierusalim unde, precum amvãzut, se pãstra lemnul Crucii pe care a fost rãstignit Mântuitorul IisusHristos. În anii 634 - 635 acesta a fost dus la Constantinopol în procesiunesolemnã, procesiune prin care se cinstea Sfânta Cruce în cetatea sfântã,l0. Mineiul lunii septembrie, p.160;l1. Pr. prof. Ene Braniste, Liturgica  generalã, Bucuresti, 993, p. 213;
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77rânduialã existentã deja  acolo de câteva secole si prin care se cinstestepânã astãzi obiectul sfânt al mântuirii noastre în rânduiala slujbei din l4septembrie. În ajun, se face slujba arhiereascã a Privegherii cu Litie înbiserica Învierii. A doua zi, dupã sfînta liturghie, proestosul slujbei poartãSfânta Cruce, mergând în procesiune  la locul aflãrii Sfintei Cruci, adicãpe Golgota, în timp ce corul cântã peasna întâi a canonului sãrbãtorii:„Cruce însemnând Moisi, cu toiagul Marea Rosie a despãrtit…”. Încontinuare, se face acolo o frumoasã rugãciune, rostitã de episcopulTaborului, care merge apoi la Golgota, unde se face înãltarea solemnã aSfintei Cruci, reeditându-se astfel anual  gestul episcopului Macarie dinanul 335.De la Ierusalim sãrbãtoarea s-a întins si în pãrtile Constantinopolului(secolul al V-lea), unde ceremonialul ei a primit o nouã strãlucire sidezvoltare, mai ales din secolul al VII-le, când, asa cum am vãzut, Sfântullemn a fost dus spre a nu cãdea în mâinile arabilor islamici. MareaSãrbãtoare a Înãltãrii Sfintei Cruci la l4 septembrie se va generaliza deacum încolo în toatã Biserica de Rãsãrit.Modul prãznuirii si particularitãti ale slujbelor sãrbãtoriiSãrbãtoarea Înãltãrii Sfintei Cruci si-a pãstrat pânã astãzi importantape care a avut-o în Biserica Veche. Spre deosebire de alte prazniceîmpãrãtesti, Înãltarea Sfintei Cruci se serbeazã cu post pentru cã ea neaduce aminte de patimile, rãstignirea, moartea si învierea Mântuitorului.În Evangheliar, faptul este marcat  si prin aceea cã existã, ca la marilesãrbãtori domnesti, o duminicã înainte si alta dupã prãznuirea ÎnãltãriiSfintei Cruci, duminici în care Biserica a selectat pericope ale Apostoluluisi Evangheliei care ne vorbesc în mod explicit despre rolul si valoareasoteriologicã a Crucii Domnului.Alãturi de aceasta, sãrbãtoarea are si alte particularitãti; la Vecernieînfrumusetându-se sfânta cruce cu stâlpãri de finic sau frunze de busuiocsi  punându-se pe disc, preotul, în timpul cântarii troparului ,,MântuiesteDoamne poporul tãu si binecuvinteazã mostenirea ta…” si ale condacului,,Cel ce Te-ai înãltat pe cruce de bunãvoie…”, o  duce  la sfânta masã sio pune pe antimis12.La Utrenie, dupã doxologia mare, preotul scoate sfânta cruce dinaltar în mijlocul bisericii pentru închinare, care se face de trei ori, de12. Liturghier, Rânduiala scoaterii Sfintei Cruci, Bucuresti, l996;
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78fiecare datã cântând stihul: ,,Crucii Tale ne închinãm Stãpâne si sfântãînvierea Ta o lãudãm si o mãrim…”. Închinarea crucii este precedatã deînãltarea ei, însotitã de cântarea ecteniei întreite: ,,Miluieste-mã Dumnezeuledupã mare mila Ta…”. Cântând aceasta, preotul pune Sfânta Cruce siintonând troparul ,,Crucii Tale…”, face douã metanii mari, la a treia metaniepreotul intrã în altar. Este vrednic de amintit faptul cã preotul sau proestosulînsemneazã cu crucea  cele patru puncte cardinale: întâi rãsãritul, apoi,pe rând, apusul, miazãzi si miazãnoapte. Dupã fiecare însemnare, el,plecând capul, pânã la o palmã de pãmânt si apoi se ridicãSemnificatia acestui rit liturgic este mai întâi istoricã: Biserica, pãstrândvie în memoria sa împrejurãrile aflãrii si întoarcerii crucii de la mahomedaniîn vremea patriarhului Macarie. În acelasi timp, acestui ritual i se potatribui si alte semnificatii. Crucea e veneratã si pentru semnificatia sacosmologicã. Ea a fost sãditã în centrul lumii, în punctul în care, ca într-uncerc, extensiunea totalã a virtualitãtii spatiului îsi gãseste obârsia si sinteza.Se stie cã pentru iudei, Ierusalimul era considerat centrul lumii, orasulsfânt în centrul cãruia era templul, în care sãlãsluia prezenta slavei luiDumnezeul3. Aceastã traditie s-a mentinut si în crestinism, dar a dobînditacum un sens legat de rãscumpãrare. În centrul bisericii Sfântului Mormântdin Ierusalim se gãseste un (omphalos) buric socotit locul exact unde afost sãditã Crucea, centrul lumii.
13. Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, trad. rom. de diac. Ioan Icã jr, edit.Deisis, Sibiu,2000, p. 343;
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79Melente NicaAlexandru Gavra – omul si operaîn lumina unei scrisori inediteAbstractIn the study below, the author presents some information refer-ring to Alexandru Gavra’s life and work. He was the principal ofthe Pedagogical School in Arad in the second half of the 19th cen-tury. The article also reproduces a letter (6th November 1882) thatexpresses the misunderstandings between him and Al. Papiu Illarian,concerning the printing of Gheorghe ªincai’s work, „Hronicaromânilor si a mai multor neamuri”. It is also emphasized Gavra’sstrong nationalist feeling.Individul – persoanã privitã ca unitate distinctã – se caracterizeazãprin fapte, iar veacurile, prin ideile care le-au dominat. Astfel, primajumãtate a secolului al XIX-lea, poartã pecetea nationalismului cultural.Întâia noastrã idee conducãtoare a fost ideea crestinã 1. La umbra cruciiam pãtimit si cu ea în frunte am întâmpinat mãretul an al învierii noastreca popor: 1918, realizând Unirea cea Mare.Francisc I (1792-1835), generosul împãrat animat de ideile Revolutieifranceze, începe a se interesa de soarta popoarelor sale. Românii erauconsiderati ca cei mai viteji si mai devotati soldati din împãrãtia sa, de1. Nicolae Iorga, Conferintã tinutã la Oradea în toamna anului 1935;
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80aceea, ca o recompensã, decide emanciparea lor. Spre sfârsitul secoluluial XVIII-lea „se începuse a se ridica scoale, prin comunele mari, subinspectiunea unor inspectori scolari, denumiti de guvern. Lipsea însã cutotul personalul din care sã se denumeascã învãtãtori cu pregãtiriletrebuincioase” 2. Pentru evitarea acestor insuficiente, împãratulîncredinteazã lui ªtefan Uros Nestorovici, consilier regesc si inspectorsuprem de scoale, întocmirea planului de organizare a preparandiilor. Fioride bucurie copleseau inimile românilor în dorinta de a asista „la cea maiînsemnatã si cea mai mãreatã zi din întreaga istorie culturalã a românilordin pãrtile ungurene” 3, ziua de 3/15 noiembrie 1812, când se deschidePreparandia din Arad. Dintru început scoala se luptã cu mari greutãti:lipsa de local  si un curent nefavorabil ivit din invidia clerului superior –care era de origine sârbeascã. Numai activitatea prodigioasã a profesorilorsi un sprijin de jertfã rar, a putut mentine prima cetãtuie a culturii noastredin pãrtile rãsãritene ale Transilvaniei. Primii profesori au fost: N. Miutia,Demetriu Cichindeal, Dr. Iosif Iorgoviciu si Constantin Diaconovici Loga.Printre acesti crainici ai revolutiei culturale din Arad, o prezentã activã afost si Alexandru Gavra – fiu al plaiurilor bihorene.ViataAlexandru Gavra s-a nãscut la 18 decembrie 1797 în Oradea. Dupãcum reiese din Rolul comunal pe anul 1798 din satul Sub Cetate, tatãl sãuse chema Gavriil (Gabor), fost mult timp senator, adicã consilier comunal.A fost probabil înrudit cu familia Gavrilestilor si a fost unul dintre fondatoriibisericii cu Lunã din Oradea, unde mai târziu ajunge consilier parohial. În1838, este ales director scolar în urma demiterii lui A.Driva, darD.Konstantini nu aprobã numirea lui 4 . Alexandru Gavra a avut doi fratiTeodor, cu un impozit de 450 de florini, dupã cum reiese din Registrul deimpunere pe exercitiu 1820 – si Gheorghe, care pentru ridicarea turnuluibisericii, doneazã 100 de florini 5 . În Protocolul decedatilor din parohia2. Biserica si ªcoala, nr.44 din octombrie 1884 (si diverse numere);3. Teodor Botis, Istoria ªcoalei Nornale (Preparandia) si a Institutului TeologicOrtodox Român din Arad, Tipografia Consistoriului ortodox român Arad, 1922, p.18;4. Nicolae Firu, Date si documente. Protocoalele act. cons.  1850 (diverse numere).Rolul comunal al satului Sub Cetate – Oradea pe exercitiul 1798. Registrele matricole aleparohiei Velenta Oradea. Melente Nica student, O figurã bihoreanã: A.Gavra, în NouaGazetã de Vest nr.1057 din 22 decembrie 1939;5. Idem, Monografia Bisericii Sfintei Adormiri din Oradea Mare, 1909, Arad, TipografiaDiecezanã;
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81Velenta, gãsim pe Ioan Gavra – frate cu Alexandru, mort în 3 septembrie1846, fiu al lui Gavriil Gavra si Irina Konta.Cu toate greutãtile vremurilor de atunci, odrasla din cele douã familii,probabil, fost nobiliare, Gavril Gavra si Irina Konta, fiul lor AlexandruGavra îsi face studiile primare, secundare si universitare în orasul natal înacelasi timp cu mecenatul Emanoil Gojdu. Îsi aduce aminte de vizita nouluiepiscop al Ardealului Vasile Moga, pe care o fãcea Orãzii în 1811. Eraelev în clasa a III-a de gramaticã latinã  - cum se numea pe atunci 6 .Luându-si licenta în drept în 1918-1919, intrã apoi în ServiciulComitatului Bihor, în calitate de cancelist. Viata seacã si monotonã decancelist îl dezgustã 7 . Merge la Pesta, unde înaintea unei „StudiorumComisio”, presteazã examenul de profesor. „Ursitoarele … la patul nastereimele … dicând vei naste un fiu, … acestuia kemare fiva aceea: ca pre uncutare amarut ªinka din ªinka … se lu prezenteze romanilor, si sepatimeascã pentru el, se sereceascã sel cleveteascã” 8 .Apostol cu glas de foc, inimã de aur, Alexandru Gavra merge lacorabia providentialã a culturii noastre românesti, Preparandia din Arad.Aici, în 18 iunie 1820, dupã grele si încercate suferinte, trece în eternitateprofesorul Iosif Iorgovici, nepotul lui Paul Iorgovici, a cãrui catedrã dearitmeticã si geografie este datã la concurs, la care participã, pe lângãAlexandru Gavra, si Andrei Vasici si Ioan Perian, concurs câstigat deGavra Alexandru.Prin Rezolutia preaînaltã (împãrãteascã n.n.) nr. 8667/ 1821, în urmareferatului lui Nestorovici din 10 mai 1821, în ziua de 1 iunie 1821,Alexandru Gavra e introdus la „Preparandie cu o deosebitã solemnitateca profesor suplinitor 9 . La 4 mai 1824 e definitivat ca „profesor publicordinar la catedra de geografie si aritmeticã. Ca cel mai tânãr între colegiisãi, purta încã de la începutul carierei sale sarcina actuar al consensuluiliterar, redacta protocoalele si actele conferintelor profesorale cu rarãconstientiozitate. În Gavra, eruditul Preparandiei, gãseau întotdeauna, pesuplinitorul de limba românã, maghiarã, germanã, istorie, pedagogie,6. Teodor Nes, Oameni din Bihor 1848-1918, Oradea 1937, Tipografia Diecezanã,p.77, dupã Ed.Gãvãnescu;7. Ibidem;8. Melente Nica, Alecsandru Gavra – omul si opera; cu privire asupra unei scrisoriinedite;9. Rezolutia preaînaltã nr.8667/1821. Referatul lui Nestorovici, 10 mai 1821;
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82geografie, economie, mãtãsãrie, fizicã, religie, gimnasticã si grãdinãrie.Asupra Preparandiei se îndreaptã atacuri pentru suspendarea ei. Profesoriiluptã din rãsputeri pentru mentinerea ei. Alexandru Gavra se distinge prinforta argumentelor sale. Munca pe care o duce face ca în 1825 sã-sipiardã  vederea, dar dupã un an de tratament si-o recâstigã. Ca si admin-istrator al „Casei fundationale” dãruitã Preparandiei de Sava Arsici, aînteles ca mai târziu sã lupte pentru rezidirea ei, presupunând si un planrãmas însã, din cauza insuficientelor mijloace materiale, neexecutat.Ministerul se misca cu greu când era vorba de aprobarea unei sumepentru institutia lor, de aceea el doneazã 600 de florini, dintre care 300 fl.pentru bibilotecã. La insistentele lui,  negustorul Ioan  Beloviciu, doneazã500 de florini cu care renoveazã institutul. În 1845 profesorul DimitrieConstantini e numit director al districtului arãdean, iar catedra a patra esuspendatã. În preajma anului 1830, A.Gavra se agitã pentru editareaunor cãrti în limba românã.Munca perseverentã a lui Alexandru Gavra este apreciatã, el fiindînsãrcinat cu girarea provizorie a directiunii între 1850-1853, iar de la 24ianuarie 1853 ca director plin pânã la iesirea la pensie în 1876. Meritul luieste cã a dat mare importantã „organizãrii atât didactice cât si adminis-trative a scoalei”. Din aceastã perioadã dateazã de altfel, si primul proiectde Anuar al Preparandiei 10 . Bilantul muncii sale pe care si-l face cuocazia pensionãrii, înduioseazã: „când alti profesori, dupã cinci orepostmeridiane, erau liberi de ocupatiunile lor, eu pânã cãtre sapte ore mãfierbeam si asudam în duhoarea scoalei, iar din antemeridiane, de abiamã puteam smulge la ora 12. pentru restaurarea trupului” 11 . Dupã 55 deani de activitate didacticã, trece la pensie în 6/18 septembrie 1877, luându-i locul la catedrã lui Aron Hamsea si Vichentie Mangra.Prin diploma regeascã din 23 aprilie 1868 i s-a acordat Crucea decavaler al ordinului „Francisc Iosif”. Singura comoarã pe care o avea,cele 272 de cãrti, le doneazã Bibliotecii Institutului.La 4 iulie 1877, într-o înãltãtoare serbare la încheierea anului scolar,prezidatã de însusi episcopul Ioan Metianu, în sala de festivitãti a nouluiedificiu, corpul profesoral, elevii, intelectualii orasului, au venit sã-i aducãvii si calde multumiri aceluia care a luptat cu toate puterile lui pentru10. Teodor Nes, op.cit., p. 78;11. Eduard I. Gãvãnescu, Figuri arãdene: Al. Gavra, Editorul scriptelor ªincai-Klainiene, în „Hotarul”, Arad, 1934, Anul I, martie nr.11, p.7;
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83promovarea Institutului. Au vorbit: Dr. Gheorghe Popa, referent scolar înnumele Consistoriului, si Ioan Russu, directorul Institutului. Coplesit deregrete, Alexandru Gavra, cu voce stinsã, îsi rosti cuvântul de adio, cuînduiosãtoarele versuri:„Adio, Institut cinstit! ªi cu (alti) cinci te-am dãruitRãmâi dulce, fericit, Necurmat sã fii mãritCã de astãzi încolea, Între oameni pomenitMai mult nu mã vei vedea. ªi tot ce am semãnatFie în tarã lãudat!” 12Ajuns octogenar, situatia sa financiarã era destul de grea. Dovadãcã nu a fost un delapidator, ci a muncit cinstit pentru promovarea culturiisi literaturii române. Aceasta reiese si din memoriul pe care îl înainteazãepiscopului Ioan Metianu si Consistoriului diecezan arãdean, la 23 mai1877, intitulat „Umilitu offertu” – inedit – din partea emeritului directorepedagogicu Alexandru Gavra ca fostul p.o. profesore al aceluiasi institutu”,în care cere: „sã aveti gratie pensiunea ce ca emeritu profesore p.o. otragu, a mi se spori la anul cate 400 fl., întrucât a servit Institutul 55 deani. Mentioneazã cã a suplinit douã trei catedre, a adãpostit în proprialocuintã, biblioteca pedagogicã cãreia i-a donat 235 de cãrti, a donat câtevamii de florini pentru edificarea noului edificiu, la fundatiune a contribuit cu24.000 de florini, a functionat ca „director local pedagogicu, iar gratis,încât  - afirmã el – me ferbeam si asudam în duhoarea scolii”, a initiatpreparanzii în grãdinãrit pentru a fi exemplu pentru tãrani, va face donatiiBisericii etc.Sub povara celor 87 de ani, în 23 octombrie 1884, se stinge ca oluminã linã… „Înmormântarea rãposatului se întâmplã joi (25 octombrie)dupã amiaza. La serviciul funebru, oficiat de pãrintele protoprezbiter tit.Ioan Rusu, ieromonahul Augustin Hamzea, preotul Gavril Bodea,protodiaconul Ignatie Papp. Erau de fatã P. S. episcopul Ioan Metianu,membrii Consistoriului eparhial, corpul profesoral al Institutului pedagogico-teologic dimpreunã cu elevii acestui Institut, o multime de inteligenti românisi strãini, între care si inspectorul scolar Petru Kerner si inspectorulscoalelor orasului Arad, ªtefan ªimay. Cu aceastã ocazie, AugustinHamzea tinu un discurs în care schitã pe scurt viata rãposatului „… tributul12. Iuliu Vuia, Fragmente din istoricul pedagogicului confesional ortodox din Arad,Panciova, 1887, p.42;
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84de recunostintã pe care Biserica si ªcoala îi datoreazã, recunostinta acesteilumi pãmântene… vesnice în dangãt de clopot, mormântul sãu” 13 .Activitatea publicisticã, didacticã si literarãDragostea netãrmuritã fatã de tot ce se putea numi gând si faptãromâneascã, face sã tresalte în el dorul de a edita operele corifeilor ªcoliiArdelene, respectiv ale celor doi „matadori”, cum îi plãcea lui sã-i numeascãpe Gheorghe ªincai si pe Samuil Clain, întrucât considera cã se întregescunul pe altul.La Arad, în 1833, se intentiona sã se organizeze „Cabinetul muzelorromane” cu scopul de a edita cele mai valoroase scrieri românesti. Anuntulpentru aceastã încercare editorialã a apãrut în suplimentul de la „Foaiapentru minte, inimã si literaturã” în 1842, nr.14, cu titlul „Mnemosimul”(semn de aducere aminte ªinkai – Klainian), precum si un apel cãtre„preaiubitii români”. Ca o introducere generalã, Alexandru Gavra publicãîn 1844 o dramã în cinci acte, intitulatã „Monumentul ªinkai – Klainian”sau „Preambulul hronico-istoricesc cu numele ªincai si Klein în CampiiElysului” tipãritã la Buda în regeasca tipografie a Universitãtii unguresti,1844. E o frescã dramaticã mito-literarã în care apar pe rând: ªinkai,Klein, Petru Maior, Gheorghe Lazãr etc. Ei tin adevãrate lectii de românismde dincolo de mormânt.În 1844, Alexandru Gavra publicã la Buda 14 primele coale din „Hronicaromânilor si a mai multor neamuri… de Gheorghe ªincai de ªinca dr. înfilozofie si ss teologie”. Aceastã salutarã actiune editorialã a fost sprijinitãde o seamã de intelectuali români, între care si mecenatul orãdan NicolaeJiga, un alt bihorean care a militat alãturi de Alexandru Gavra pentruînfiintarea unei Preparandii la Oradea.Initiativa tipãririi Hronicii românilor… a lui Gheorghe ªincai i-a strecurat-o în minte amicul sãu din copilãrie, episcopul Samuil Vulcan, care a stãruit pelângã Alexandru Gavra sã publice operele lui ªincai si Clain. Episcopul unitSamuil Vulcan al Orãzii i-a pus la dispozitie manuscrisele pe care le avea înpãstrare de la Gheorghe ªincai. La îndemnul lui Samuil Vulcan  însusi Gheorgheªincai tipãreste în 1808 în „Calendarul de la Buda” câteva coli din lucrareasa pânã în 28 februarie 1809.13. E.Rosca, Monografia Institutului seminarului teologic pedagogic andreian,Tipografia Arhiediecezanã, Sibiu, 1911; E.Gãvãnescu, op.cit., p.6-8;14. Teodor Nes, op.cit., p.80 dupã Gãvãnescu;
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85Cronica lui ªincai tipãritã de Gavra este precedatã de o rugãciune alui Gavra. Rugãciunea poartã titlul: Închinarea operei de fatãPreaputernicului Dumnezeu Sabooth”, o adevãratã dedicatie în careface aluzie la dificultãtile pe care le-a întâmpinat la tipãrirea lucrãrii.Precizãm cã din mai 1844 pânã în octombrie 1847, Alexandru Gavra nu aputut tipãri decât 60 de coli. Aceasta din cauzã cã nu erau onoratecomenzile de carte de cãtre beneficiari. Astfel sunt amintiti „ciocoiul”Cristache Ioanides, pitar din „toatã România” (660 florini), Dimitrie Nicadin Iasi (111 florini), Georgiu Hurmuzache din Bucovina (1584 florini si38 de creitari). Primul volum din ªincai urma sã cuprindã rãstimpul de la86 – 1439, însã nu se tipãreste decât pânã la 1383.  Când Alexandru Gavra îsi lansa publicatia, aflã de proiecteleeditoriale ale acestei lucrãri de cãtre „unul Diaconovici” care nu a tipãritnimic, dar si de editia lui Vida, adicã a arhimandritului Gherman Vida„gramaticul”, profesor din 1839 la Seminarul „Veniamin” din Iasi,maramuresean de origine. Editia lui Vida, publicatã în 1843, este apreciatãcu unele rezerve de Alexandru Gavra, pentru cã este incompletã si s-atipãrit dupã un manuscris fãcut de Petru Mãrcutiu din satul Roctu (Rontãu)din comitatul Bihariei si cumpãrat de la Pojon, nu Viena, si cenzurat laBuda. Considerãm cã lui Alexandru Gavra abia începând cu 1842 i se„deschide calea” pentru înfãptuirea gândului sãu. E cert cã intentia de aedita pe ªincai e anterioarã celei a lui Vida si numai dupã binecuvântareaepiscopului de Vârset face apel cãtre prenumeranti sau abonati. Pentru aîncepe tipãrirea se împrumutã din douã locuri cu câte 200 de florini. Volumulcuprinde rãstimpul de la 86 – 1439, însã nu reuseste sã o tipãreascã decâtpânã în 1383. În iulie 1852 se gândea sã continue tipãrirea Cronicii, dargreutãtile financiare îl împiedicã. Între timp, poate descurajat, aflã cã laIasi se începe tipãrirea editiei în 1853 sub Grigorie Ghica, la 100 de ani dela nasterea lui ªincai, care se fãcea tot dupã manuscrisul lui Vida.Alexandru Gavra, dupã pãrerea lui Eduard I.Gãvãnescu îsi pãrãsea astfeldefinitiv frumosul gând care îl însufletise în cursul atâtor ani, ajunge sãîncerce acea editie a lui ªincai plinã de lirism patriotic, „de o stranieconceptie”.Alexandru Gavra a mai scris o piesã de teatru, o dramã mare mito-literarã etc. apãrutã la Buda în 1844 si în 1848 el publicã un Lexicon deconversatie istoricesc religionariu, tomul I, si singurul apãrut, cuprinzândliterele A si B. Date contemporane si cele istorice pe care le cuprinde
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86dau si o valoare istoricã acestui lexicon. Îndrãgit de trecutul nostru istoric,copiazã numeroase lucrãri istorice.  Are câteva manuale scolare de religiecare vãdesc chiar o culturã teologicã frumoasã. Tribun al slovei arãdene,el a fost comparat, si subscriem si noi la aceasta, cu Ion HeliadeRãdulescu, ei reprezentând tipic si „scãderile si elanurile de exageratnationalism mistic al epocii”.Eduard I.Gãvãnescu semnaleazã existenta în Biblioteca AcademieiTeologice din Arad a douã manuscrise autografe ale lui Ioan Monorai,adicã Scurtã Cunostintã a lucrurilor Dachiei din 1820 si versiunealatinã Brevis notitia din 1822. O copie de pe manuscrisul românesc parea fi fãcutã de Alexandru Gavra sau din îndemnul lui15 . Se crede cã I.Monorai si-a scris opera mai întâi, în limba latinã sub titlul Brevis notitiaîn 1820 si a tradus-o în acelasi an în limba românã sub titlul Scurtãcunostintã. E o lucrare de prezentare eruditã a istoriei noastre, mai alesa Ardealului, pânã în anul 1880, anul mortii Mariei Tereza. Urmeazã apoicelelalte etape ale istoriei noastre pânã la „Istoria românilor ardeleni subaustrieci” 16 . Am fãcut aceastã enumerare succintã, a operei lui Gavrapentru a arãta bogata sa activitate publicisticã si efortul depus pentruculturalizarea poporului român, întrucât a fost taxat drept un trãdãtor, undelapidator al constiintei nationale, pentru cã nu a continuat publicareaunor lucrãri cu caracter istoric, care aveau menirea de a ne ridica pepiedestalul constiintei nationale pentru salvarea fiintei neamului. Netinândcont de meritele lui exceptionale de la catedrã, pe care nimeni nu a îndrãznitsã i le conteste, mentionãm cã a avut aceleasi merite  si la tribunafrãmântãrilor constiintei nationale. Detractorul a fost istoricul A.PapiuIlarian. În mod logic, se iveste întrebarea: de ce aceastã loviturã?Rivalitate? ªicane confesionale? (A.Papiu Ilarian era greco-catolic). Dars-au tipãrit de cãtre un ortodox lucrãrile unui greco-catolic, Gheorgheªincai. În mijlocul bãtãliei, divergentele de pãreri din mijlocul familieiromânesti ardelene, trebuiau sã fie uitate. Unui om care a dat luminã dinluminã neamului sãu si care si-a fãcut onoare din lupta pentru tot ce sepoate chema gând si faptã româneascã, trebuia sã i se arunce, pe fruntea-i seninã a bãtrânetii, tot dispretul contemporanilor sãi? Evident cã nu. Darnu vom gãsi o linie constantã de bruschetã nici la acuzator. Sã vedem ce15. E.Gãvãnescu, Originalitatea si însemnãtatea lui Ioan Monorai, în „Hotarul”,An.V, nr.3, Arad, martie 1938, p.66-69;16. Ibidem, p.70; 93-94;

Studii



87zice A.Papiu Ilarian despre Alexandru Gavra: „Decându-su romanii -atâtia, nu s-au preenumeratu la o carte si cu atâta sete, pe cât e cu câtaprenumeratii la renumitele opere ale lui ªincai e Klein. Câtã luminã erasã se reverse între romani acest opu giganticu cea dintâiu istoria a toatãromanimea, deca acesta proprietate scumpã a natiunii romane nu se fãceaobiectu de speculatiune ale unuia…Domnule editore A.Gavra cu multumai înteleptu speculante era, de tipãria curendu acea istoria, cu baniicapetati si i-ar fi potutu elocare cu mare profitu. … dar asea dumnealuirãmase cu mai pucinu câstigu – si câti betrani înflãcãrati n-au murituînainte de a-si stempera dorulu celu înfocatu lu legerea acestoru opereacum de atâta ani publicate!….Asta- di domnule Gavra a încetatu a maitiparire poate din necazu pe publicul romanu ! Vida din Moldova caretiene îngropatu la sene talentulu lui Sincai – anca – si va castiga numenemuritoriu, ca sierbulu nedemnu din evangeliu, de nu va continuaretiparirea lui Sincai care, se duce, ca numai densulu s-ar afla intregu”17.Observãm ca A.Papiu Ilarian încearcã o discreditare a lui AlexandruGavra, dar retinem si pãrerea de rãu a autorului, pentru cã nu s-a continuateditarea operelor corifeilor ardeleni. Retinem de aici existenta unui altreilea manuscris, la Vida din Moldova pe care îl ameninta cã de nu vatipãri va avea soarta „ sierbului nedemnu din Evanghliu”. Mai târziu însã,cred cã A.Papiu Ilarian îsi va fi dat seama de greseala comisã, pentru cãîntr-o operã ulterioarã gãsim o oarecare schimbare de ton: „La anul 1844,Alexandru Gavra de la Aradu, posedând o altã copie, începu sã dea laluminã operele sinkai-kleiniane în tipografia Universitãtii unguresci dinBuda, dar cu toate strigãrile presei române, cu tot sprijinul iubitoriului deistorie, ellu încã nu tipãri Chronica decâtu pana la annul 1383”18 . A.Papiu Ilarian care e recalcitrant în sustinerea tezei sale, pare cã e cevamai tolerant. Desigur cã în sânul Academiei Române se impune tonulacademicianului Alexandru Gavra rãmâne însã, în istorie prezentat de A.Papiu Ilarian ca un trãdãtor al vrerii si constiintei nationale.Vom cãuta sã ajutãm pe viforosul dascãl de altãdatã, a cãrui mânã,de bãtrânete n-a mai putut tine condeiul pentru a arãta condeiul. În fugaanilor, pofidã prezentului, rãmân nejustificate fapte, idei si opinii. Un petic17. A.Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia superiore, Tom. I, sarcina (Editia) aII-a, Viena, 1852, cap.VIII, capitol CXLVI, p.219;18. Discursul de Receptiune de A.Papiu Laureanu si responsulu de George Baritiu.Viata si operele si ideile lui Georgiu ªincai, Bucuresti, 1869, p.23, 59;
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88de hârtie, nebãgat în seamã, cercetat însã, poate fi dãtãtor de ton îndefinirea situatiilor.O fericitã ocazie mi-a dat prilejul sã gãsesc în fosta bibliotecã aEpiscopiei Ortodoxe Române din Oradea, „Istoria românilor” de PetruMaior, care a fost donatã acesteia de D.Marinescu, fost membru alAcademiei Române. Aceastã „Istorie” a fost promisã de Alexandru Gavralui D. Marinescu, pe care o trimite lui Todor Lazãr, însotind-o de o scrisoarepe care am gãsit-o în ea. Scrisoarea ineditã si necunoscutã pânã în prezento reproducem în întregime:Arad, in 6   9brie 1882Iubite fiule Lazare!Iatã cuprinsul Istoriei bisericesci apromise Stimatului D. Marinescu.La cererea si interpositia Ta si a Dlui D.M. Atanas, Sandor, dar maivertos a preaiubitei Gabrilutu muerii Tale si nepotei mele, dar si  maivertos de pofta înaintarii în culturã a neamului. ªi însemnati: ca unde eCastor acolo Caut si pe Polux. Unde e Maior acolo cautã si pre SamuilKlein de Sadu, si unde sunt acesti doi bãrbati, acolo cautã si pre ªincai. ªiînsemnati si aceia: cã se nu Gavra, nu ar fi astadi nici ªinkai adicã opulutiparit in exstentie adus, nici cine se fia conservat exemplariul acestuunicu alui Maior de pãrere care sar pute rezuma, dupe ce se stearsâ siamuci censura; prin urmare nici Tu nu ai ave ocasia a deservi DomnieiSale Domnului Marinescu astadi cu extractul de facia. Dica cine cevadice si laude se cum vre, dar aceea e adevat, cã el Gavra au frant ghiatiamai ânteiu si ca acum dupãce în mare parte se curatira spinii si se netedidrumul mai usor se poate, acum calatori pre el. Usor se poate cinevaokosi: ca asta si ceea ar fi debuit se se facã; Dara îl intrebã: de ce dara nuface el? deacã asea usior se potea face? Ne învinovãtiesc unii: ca de cenu am continuatu continuat edarea lui ªinkai? : Ah regina magnum jubesrenovare dolorem”. De ce? de ce? Respundu pre scurtu: pentru ca nampututu. Cine e nerodul acela a se lasa de ocasiunea  in avutirii, deaca i dapre mâna? mie cu buna sama nu mi sãu datu ocasiunea acea; ci dincontra a saraciei, cu Sinkai, miam mancatu patrimoniul. Au fost intrebaacesta investigatiune comisariu intraba acesta trimis de Ministerul de atunciau fost reposatul Episcop Erdelyi. Urma carii investigatiune Fu rugatministeriul se i stee întru adiutoriu a i se scoate restantiile mai vertos delaunu bibliopol din Moldova, mi se pare Nichita sau chimatu la care miauperit 400 f.m.c. despre mi s-au aratat, ca au bancotat, iara la altul din
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89romania mi sau mancatu 800 f.c. Despre acesta sau referat ca narenimic ca e boeriu cu privileghiu, cela au unii în acea tiara „nolime tan-gere” precum se dice despre grandii cei in averi scapatati din Hispania.Întrebama Iubite Lazare si Stimate D-le Marinescu ce respunsi amdobândit dela Ministeriu austriacu? Respons cu unu cuvent „NIMICA”.Aceea se vorbeea totus ca urmarei procedurii acesteia sau cerut m. scriseleacele a i se impartasi din biblioteca episcopeascã Oradana, si ca acumnici acolo nu sar afla. Este aceasta adevaratu, au ba? nu sciu, va arataviitoriul –. Destul ca dupa aceste m-am pomenitu cu parerea aceea cacele ce se dicu despre ministeriu; sunt vagi rumores. Eu barem nimicu numam folosit. Eu dupã aceste m-am întors cu petitiunea contra agentiaastriacu din bucurescii. De acolo in locu se capat catva indemnizare,mam alesu cu acea mangaere, ca fiu necesitatu Se platescu spese agintialesi prelange ele respunsul acela boer scapatat nare nimica. mai capataiu siacea mangaere ca aici acasa am devenit in clevetele unora, cari aici întronovela romana de atunci sau publicatu, redactorul ei si astadi traeste, precare informendul despre malerul meu si aretandui si vekslele mele unadin Bucuresti cu adeogament de unu rif de lunga capatata de 800 Korsunatore. Omul meu amuti de mirare, sis spala mânele de ase maiamesteca in treaba aceasta aceasta. Din Bukovina cutare Medicine Doctorin nume unui Hurmuzaki pofti dela mine sei trimit si lui pentru prenumerantiide akolo fasciore ªincaine. Dicu in numele „Hormuza” – cine se nucriditeze la numel acestu onorate familii? Lam ascultatu pre Doctorul, siin vreo 3-4 ronduri fara ami trimite Domnia lui Doctorul macar numai unucruceriu i-am servit pana la o summa de 100 f.c.m. carii acolo se ingropara.Si eu sum astadi de acest nume falsu au redicat dela mine cartile, si caDomnul acel Hormozaki nu scia nimicu despre usurparea numelui seu intiara pre atunci si pretutindenea pana si astadi stimatu? ªi cine se cradaca un Hormuzaki se nu se tinã cuventul chiru in diecesa ingirenteluiEpiscopu, de ministeriu Orendiutu Illusi. Excellentis Erdeli pentruprenumenti Cercului Oradii din jurul densului, adeca a Domnul Episcopumi au remas dator cu vreo 30 f. Acestu colector au fost acela, care cunume sarcasticu „suspendato parocho” era cunoscut, care in Seminariulmicu unitu pentru unele invinuiri împreunã întrunu timp au fost pus se secorrijeze, si acesta au fost unul, dintr’a ceia cari au manct veo 30 fluor.mc de la prenumenti sai colesi intra cari prenumeranti pote ca au fost siExcellentia Episcopul. Întra altii colllectori mancatori de banii colesi, si
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90acestu suspendato parocho au fost de nime in lista ministeriului prin aceiasExcellentia presentatã Inaltului Minesteru. Insã totu in zadaru, ca de nicarinici o sprijinu nu mi sau facut, si in forma aceast, numele meu remasapatat naintea neamului, si eu pagubitu, pentru cã: ce socotiti Domnilormei cari cati veti citi randurile aceste? Pote ca veti crede ca tipografia aulucratu dea jaba? Pote cã ia mear datu lucrul sal impartu pre asteptare?Domne fereste, nu credeti acesta; nici pre unul minut nar fi facutu naintede iasi fi numarat gata pusi pe masa ei. Ergo, cum dara? ca debuit semivand patrimoniul, si sei platescu, ori capat eu banii deplin au ba, si seipunu catra cei ce, cand si cand pucinei imi veneau de ici cole. Si formaaceasta a fost necesitat a curma tot lucrul, ca altmintrelea, saraceam detotu. Si moream subgardurilea oamenilor, casi ªinkai de ªinka cu tote caau fost: nemes ember ungurescu, ca se nu fiu platit tipografiei  pkerdeamsi professoria ca un modrer de datorii. Aseadara fuiu a lua si part dinnevoile lui Sinkai de Sinka. Deci ursitoare la patul nasterei mamei mele laa 1797 ziua 18 Dec. dzicand vei naste un fiu, pre care lu vei chemaAlexandru, acestuia kemare fii aceea: ca pre un cutare amarut Sinkai dinSinka dupa o gramada de ani se lu presenteze romanilor, si se patimeascapentru el. Se receasca, sel cleveteasca. In forma aceasta lumearomaneasca se va face atenta, ªinkai a doa ora (adeca reminiscentia) luia doa ora va rasari – pre scurt precum atinsu mai sus numele GavraAlecsandru e legata de numele ªinkai de ªinka kare toata viata lui apetrecut in nevoi scriind Cronika romanilor au petrecut dicu si au muritsubtgard; cum va muri Gavra Alecsandru, va vedia posteritatea. Ce dicila aceste Dle Papiu Illarian ? Te întreb Domnul meu datai Dta vreunucruceru pentru tiparirea lui Sinkai de Sinka? Eu nu credu se Te fi costunici o para bater, ªi totus duhul necurat Te indemna a me negri cucuvintele aceste in Istoria Domniei Tale „Istoria romani din DaciaSuperiore. Tomul I. Sarcina II p. 242 a 1851 in Wiena tiparita. Barbatulacesta urmatorea pomenire data posteritatii despre mine” D. editoriuA. Gavra cu mult mai inceleptu speculante era, de tiparea currenduaceea Istoria, quo banii capatati si iar fi putut eloca atunci cu mareprofit… Dara asea Domnia lui remasa cu mai pucina dobanda. ªicelellalte. Eu nu sciu ce se dicu: Bagseama e osenda pre noi romaniise ne impediecam unii pre altii. Ca eu avend si cu ponderoase spezerescumperand de la perire ca omu de 86.
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91Opera principalã a lui P. Maior este Istoria pentru începutulromânilor in Dachia (Buda, 1812). Acesteia îi urmeazã IstoriaBesearecei Românilor, atât a cestor din coace, precum si a celor dincolo de Dunare, apãrutã în 1821, cartea oprindu-se „acolo unde începesã vorbeascã de miseriile Bisericii unite pe vremea autorului”.În aceastã lucrare apãrutã în 1821, în care am gãsit scrisoarea, înBiblioteca Episcopiei Ortodoxe din Oradea, Alexandru Gavra se referãla începutul scrisorii tocmai la ea: „Iatã cuprinsul Istoriei bisericesciiapromise Stimatului D. Marinescu” fost membru al Academiei Române,„la cererea si interpositia Ta”, adicã a lui Teodor Lazãr, tatãl lui AurelLazãr, fost avocat în Oradea, asesor consistorial si deputat sinodal „si aDlui D. M. Athanas ªandor”, profesor la Preparandia din Arad, „dar maivertos a preaiubitei Gabrilutu muerii Tale si nepotei mele”, a unei nepoate,fiicã de-a lui Gavriil Gavra, unchiul sotiei lui Teodor Lazãr, neuitând notanationalismului cultural, „si mai vertos de pofta înaintarii în culturã aneamului”. Asa se explicã faptul cã Istoria bisericeascã a lui P. Maior,fiind o carte rarã, o lasã el, înainte cu doi ani de moartea sa, mostenireunor rude. El a trãit pentru scoala si cartea româneascã. Pentru scoalãsi-a jertfit viata (la bãtrânete ajunge orb), iar pentru cartea româneascã,„patrimoniul”, cum se exprima el, adicã drepturile si bunurile materiale.Cu câtã simpatie si admiratie privea el spre corifeii ªcolii Ardelene! Câtãdurere si regret nu reiese din scrisoarea lui, pentru cã nu si-a putut ajungeidealul editãrii în întregime a operelor „matadorilor”, cum îi numea el pereprezentantii ªcolii Ardelene. A tipãrit atât cât i-a fost posibil, iar dinopera lui P. Maior pãstreazã acest unic exemplar cu toatã vigilenta cenzurii.Rãmâne însã, orice s-ar zice, „înaintemergãtorul” pleiadei de scriitori sieditori ai „matadorilor”. Aceeasi persistentã întrebare: „De ce n-a continuateditarea lui ªincai?” la care el rãspunde cu sufletul încercat de atâtadurere: „Pentru cã nam pututu”. Sã se îmbogãteascã el? Neamul sã fiebogat, el „si-a mancatu patrimoniul” ca si ªincai. Dar chiar Ministerul aanchetat întreruperea editãrii si a trimis pentru „investigatiune, … pereposatul Episcop Erdely”, care la sfârsitul anchetei cere ca Ministerulsã-l ajute la restituirea restantelor „de la unu bibliopol din Moldova mi separe Nichita sau chimatu la care mau perit 400 f.m.c. … iara la altul dinromania mi sau mancatu 800 f.c.”. La toate acestea, Ministerul a „responscu unu cuvent: NIMIC”. Drept urmare anchetei Ministerului, cere celãlaltmanuscris de la Biblioteca episcopalã unitã orãdeanã, dar acestia au
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92rãspuns cã nu-l mai au (de fapt astãzi este în posesiunea lor). Procedândlegal pentru încasarea sumei de la debitorul din România, la Agentiaaustriacã din Bucuresti, i s-a rãspuns cã acesta nu are nici o avere,  pluscã trebuie sã plãteascã spese de judecatã 800 kor.Redactorul unei foi din Bucuresti îsi bate joc de el într-o nuvelã. Maitârziu însã, Gavra, întâlnindu-l, îi aratã „vekselele”, adicã actele justifica-tive. Acesta se aratã întelegãtor si înceteazã atacurile. Comenzile dinBucovina fãcute de un medic uman în numele distinsei familii Hurmuzachi,se ridicã la 100 fl. Acesta profitând de prestigiul acestei familii, în carestia cã Alexandru Gavra avea toatã încrederea, îi face trei comenzi caresunt onorate, dar medicul nu a achitat costul lor.Chiar în eparhia unitã a episcopului Erdely a fost un colector, fostpreot în micul seminar unit si care fãcând unele abateri clericale, este pus„sã se corrigeze”. Preotul era cunoscut si sub numele „suspendatoparocho” pentru unele învinuiri, „care mi-au rãmas dator cu vreo 30 f.m.c.de la prenumentii sei colegi, între cari prenumeranti pote ca au fost siExcellentia Episcopul”. Toti acestia precum si alti colectori au fost înaintatiMinisterului, dar fãrã nici un rezultat favorabil. Fãrã nici un sprijin denicãieri, cu un credit de 1330 fl. si 800 cor. cheltuieli de judecatã, sumãconsiderabilã pentru acele vremi. E explicabil cã din leafa aceea micã deprofesor sã nu poatã continua editarea. „ªi-n forma aceasta – cum spuneel, cu multã îngrijorare remasa patat înaintea neamului si eu pagubitu”.Cu argumente indubitabile îsi apãrã nevinovãtia: „Pote ca veti credeca tipografia au lucratu dea jaba? Pote cã ia miar datu lucrul dea jaba?Pote ca io miar datu lucrul sel impartu pre asteptare? Doamne fereste,nu credeti acesta; nicipre unu minut nar fi facutu nainte de iai fi numaratgata pusii pre masa ei. Ergo, cum dara? ca debut semi vand patrimoniul sisei platescu, ori capat eu banii au ba, si sei punu catra cei ce, cand si candpucinei imi venea de ici cole. Si forma aceasta a fost necesitat a curmatot lucrul, ca almintrelea saraceam de totu si muream subgardurileaoamenilor, ca si ªinkai de ªinka cu tote cã au fost nemes ember ungurescu,ca se nu fiu platit tipografiei pkerdem si professoria ca un moderer (bolnavlipit pãmântului n.n.) de datorii. Asea dara fuiu a lua si part din nevoile luiªinkai de ªinka”. Iatã evidenta lucrurilor: plãti restante, munca tipografieiachitatã anticipat îl face sã-si vândã averea pe care o investeste în publicatii.În final e nevoit sã înceteze editarea, ajungând î n starea mizerã în care amurit si ªincai.
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93Citez din scrisoare rânduri care miscã si înaltã sufleteste: „Deciursitoarele la patul nasterei mamei mele la a.1797 ziua 18 dec. dicand veinaste un fiu pe care lu’ vei chema Alecsandru acestuia kemare fi aceea!ca pre un amarut Sinka din Sinka dupa o grama de ani se lu prezentezeromanilor si se patimeasca pentru el se sereceasca, sel cleveteasca. Înforma aceasta lumea romaneasca se va face atentia si Sincai a douaoarã, (adicã reminiscentia) lui a doua ora va rasari – pre scurt precumatinseu mai sus numele Gavra Alecsandru e legata de numele Sinkai deSinka kare toatã viata lui a petrecut în nevoi scriind cronika romanilor aupetrecut dicu si au murit subtgard; cum va muri Gavra Alesandru, vavedea posteritatea”. Iatã pânã unde merge aceastã identificare de idealîncât îi place sã creadã cã e o nouã „întrupare” a lui ªincai. Prevãzându-si sfârsitul – peste doi ani moare – plini de umilintã, dureri si necazuri,invocã un ultim argument: „va vedea însã posteritatea”. Aceasta a rãmasînsã tot mai vitregã cu buze reci si cu inima de piatrã.Dupã tote aceste precizãri printr-o întrebare directã se adreseazãacuzatorului si detractorului sãu: „Ce dici la aceste Dle Papiu Ilarianu?Te întreb Domnul meu datai Dta vreun cruceru pentru tipãrirea lui Sinkaide Sinka? Eu nu credu se Te fi costu nici o para bater (mãcar n.n.) Sitotus duhul necurat Te îndemna a me negri cu cuvintele aceste în istoriaDomniei Tale „Istoria romani din dacia Superiore. Tomul I, Sarcina II,p.242 a. 1851 în Wiena tipãritã. Barbatul acesta urmatorea pomeniredata posteritatii despre mine: Editoriu A Gavra cu mult nai inceleptuspeculante era, de tiparirea currendu aceea Istoria quo banii capatati siiar fi putut eloca atunci cu mare profit… dara asea Domnia lui remasa cumai pucina dobanda. Si celelalte”Scurt dar concis si aspru rechizitoriu. E de prisos sã mai insist supraafirmatiilor lui A.Papiu Ilarian. Evidenta faptelor aduse de Alexandru Gavrae zdrobitoare. Scrie unor rude si unui prieten si se adreseazã detractoruluisãu. Ce trãire intensã! Cu sufletul rãvãsit de durere face o ultimã sfortare sicautã sã-si astâmpere dorul dragostei fatã de compatriotul si detractorul sãuprin cuvintele: „Bagseama e osenda pre noi romanii se ne impedicam unii prealtii”. Natiunea primeazã. Rosteste cuvinte din care reiese o constiintãîmpãcatã care în fata celor mai mari dureri, nu sare peste gardul credinteiortodoxe si românesti”. ªi acum probabil, cã amintirile vor fi nãvãlit în mintealui: anii de muncã, sirul lung al celor 86 de ani – „cã eu avend si cu ponderoasespeze rescumparand de la perire ca omul de 86”.
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9486 de ani – vârstã patriarhalã. Vârsta la care nu mai întelege sãlupte, puterile l-au pãrãsit. Dragostea lui biruieste toate insultele, toatepornirile, biruieste totul.Cu sigurantã cã numai din cauza unor puternice emotii nu-si încheieel scrisoarea printr-o formulã obisnuitã. Cele câteva pete de pe ultimapaginã a scrisorii (pe original) vor fi cu sigurantã lacrimile nevinovate alebãtrânului dascãl bihorean.În concluzie, vom afirma bazat pe argumentele lui de mai sus cã nupofta de îmbogãtire, delapidarea de bani, ci imposibilitatea procurãriisumenlor necesare achitãrii datoriilor fatã de tipografie, ca urmare aneachitãrii abonamentelor a fost cauza întreruperii editãrii.Nu intentionãm sã facem o analizã lingvisticã a textului, dar retinemcâteva din particularitãtile ortografice si de vocabular. Ortografice:utilizarea lui i scurt, neaccentuat (bisericescii, nepotei, înaintarii),uneaccentuat (ânteiu, auditoriu, respondu, sadu, mancatu), d cu sedilã pentruz (grandii pentru granzi, dicu pentru zic), k pentru chi (Hurmuzachi), kpentru c (Sinkai, Sinka, Bukovina pentru ªincai, ªinca, Bucovina),sublinierea lui r Maior, muerii, rar, drumul, barbat, ortografia cu majusculãa unor adjective sau substantive cu nuantã de politete: stimabilulu, Domnul,Domnia sau adjective cu valoare de politetã: Ta, Tale, prescurtãri cuprelungire: Atanas., scrierea împreunã a prepozitiei cu ubstantivul:subgardurile, ortografierea separatã a elementelor componente ale unuicuvânt: (cele lalte – celelalte), scrierea corectã a vocativului (Lazãre),ortografierea lui a pentru â (frant – frânt), o pentru â (ronduri – rânduri),e pentru â (densului – dânsului), a pentru ã (capat – capãt), s pentru s(fereste – fereste), cs pentru x (Alecsandru – Alexandru), o pentru oa(pote – poate), u final (episcopu, acestu, sarcasticu), neutilizarea liniuteide unire (nare – n-are, sau mancatu – s-au mancatu, lam ascultat – l-amascultat).Vocabular: Prescurtãri originale (9brie – noiembrie format dinnumeralul cardinal 9 arab, novem în latinã si sufixul –brie), folosireadiminutivelor (Gabrilutu), utilizarea lui w pentru v (Wiena – Viena), aokosi ( a se lãuda, a pãlãvrãgi), vekslele (acte justificative) bater (mãcar).Alexandru Gavra a fost un distins dascãl, patriot înflãcãrat, militantneîntrecut la vremea lui, în lupta nationalismului cultural prin care vedeaemanciparea socialã si politicã a transilvãnenilor. Tipãrind cãrti, dar cãutândsi forme cât mai variate de rãspândire a literei românesti, solicitã cãrturarii,
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95figuri politice marcante (Moise Nicoarã) si pânã si pe domnitorul tãriiRomânesti la realizarea culturii românesti.La 3 mai 1836, Alexandru Gavra în consens cu Moise Nicoarãînainteazã domnitorului Alexandru Ghica „Planul unui Institut bibliograficromân” cuprinzând: „Puncturile tractatului cu tara Româneascã…” pentrua se acorda sprijin financiar tipãririi cãrtilor în limba românã si pentruTransilvania. Finalul scrisorii este înmuiat în rugãciune: Drept aceea mãrog si de aceea fiintã prea mare d-zeeascã, ca sã binevoiascã a împreunatoatã strãdania româneascã spre dobândirea pomenitelor carti…”19 . Ideeaunitãtii culturale o considerã premergãtoare celei politice.Ideea este reluatã asadar, de Alexandru Gavra, cãruia i se alãturãMoise Nicoarã în continuarea Planului Institutului bibliografic român – cusase anexe în vastul Plan al ortãciei sau „Planul dupã care se vor tipãrineste cãrti românesti” trimis si de data aceasta si domnitorului AlexandruGhica, cuprinzând norme organizatorice de tipãrire a lucrãrilor.În capitolul IV Alesii Gintei Romane sunt enumerati fondatoriiInstitutului (si sumele cu care au contribuit acestia la publicarea unorlucrãri) din tara ungureascã, din Ardeal, din tara Româneascã, din Moldova,din Basarabia. În capitolul V Manuscriptele care se aflã la (i)scalitul,gatite spre tipariu, în numãr de 29, alcãtuind 1925 (3/8) de coli scrise cumâna.În final e redatã scrisoarea lui Moise Nicoarã cãtre Alexandru Gavrareferitoare la Istoria si lucrurile si întâmplãrile românilor…, scrisã cu mânachiar a autorului 20 .Manuscrisele ce urmau sã se tipãreascã existau încã din 1830 sidemersurile cãtre autoritãtile de stat austro-ungare, cele românesti si celebisericesti ortodoxe nu primiserã un rãspuns nici în 1837, dupã cum reiesedin scrisoarea lui Moise Nicoarã cãtre Alexandru gavra din 16 aprilie1837. Din scrisorile dintre cei doi reiese  - dupã caracterizarea fãcutã deCornelia C.Bodea, „… avântul intransingent încrezãtor în fortele sirãbdarea mai putin încercate ale dascãlului arãdean, în contrast cu spiritulmãsurat, prevãzãtor si prea încercat al expatriatului Nicoarã” 21 . Acesta19. Cornelia Bodea, Acum o sutã de ani, în „Hotarul”, nr.5,mai 1938, p.201-204;20. Ibidem, nr. 6-7 – 8, iunie-august, 1938, p.255 – 267; E.Gãvãnescu, op.cit., 1934,nr.11, p.3-8;21. Cornelia Bodea,  Acum o sutã de ani. Moise Nicoarã, Alexandru Gavra si Planulunui Institut bibliografic român, în „Hotarul”, an IV, nr.9-10-11, noiembrie 1937, p.291;
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96atentioneazã pe Alexandru Gavra cã planul acestuia are un caracterpractic, mai mult comercial cãruia îi lipseste „orizontul intelectual si spiri-tual”. Planurile lui Alexandru gavra le considerã „himerice si vâturoase”,„tratate si ortãcii”. ªi-l atentioneazã: „ªi poti sã faci aceasta si fãrãsocietate”. Moise Nicoarã îl sfãtuieste sã porneascã singur si pe un drummai sigur. „Ce nevoie mai poate avea de societate pe actiuni, când ocarte bunã si folositoare se rãspândeste gratie valorii ce o reprezintã 22 .Activitatea desfãsuratã de Alexandru Gavra ca editor depãseste sferanotiunii termenului, adicã aceea de efectuare a lucrãrilor de tipãrire sirãspândire a unor cãrti sau publicatii, ci în perspectiva frontului de luptã anationalismului cultural, organizeazã planuri comune, unitare pentrupublicarea cãrtilor si rãspândirea acestora în toate tãrile, regiunile locuitede români, lãrgind astfel, frontul luptei culturale în sprijinul  celei politicepentru realizarea visului de veacuri a strãmosilor nostri: Unirea cea mare.Prin aceastã luptã a sa, el este un vizionar politic. Asertiunea noastrã estesustinutã si de faptul cã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, presa înlimba românã, mai ales pe plaiuri arãdene, îsi ia zborul din mersdesfãsurându-si faldurile sub stindardul luptei pentru culturã, dezlãntuindfurtuna unor vremi ce-aveau sã vie.
22. Ibidem, p.293-294, an.V, nr.5, mai 1938, p.201-204, an V, nr.6-7-8, iunie –august1938, p.255-267;
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97Corneliu PãdureanImportanta recensãmântului din anul1930 pentru studiile de demografieistoricã referitoare la judetul AradAbstractThe article „The Importance of the Census from the Year 1930to the Historic- Demographical Studies Concerning the Arad Dis-trict” shows the importance of the census from the year 1930 for theestablishment of the ethnical and confessional structure of the Araddistrict, after the First World War. The census also permits the regis-tering of the main tendencies of the demographical phenomena be-tween the two World Wars.Pentru perioada interbelicã sigurul recensãmânt complet al populatieiRomâniei a fost efectuat în anul 1930, fiind în ordine, dupã cele din 1838,1859, 1899 si 1912, al cincelea. Acesta a fost urmat de recensãmânturiledin anii 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 si cel din 2002. Ne referimdoar la cele efectuate de cãtre autoritãtile române, întrucât au mai fostefectuate recensãmânturi, pânã în anul 1918, de cãtre administratiile statelorcare aveau în componenta lor teritorii locuite de români. Amintim cã înteritoriile românesti, aflate sub stãpânire austro – ungarã, au fost efectuaterecensãmânturi în anii 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, iar în cele aflate înImperiul tarist, în anul 1897.
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98Desi dupã Primul Rãzboi Mondial a existat ideea efectuarii unuirecensãmânt al populatiei, el nu a fost înfãptuit, fiind realizat doar unrecensãmânt administrativ în anul 1927. În lumina cifrelor care s-ar fiputut obtine, recensãmântul prevãzut pentru anul 1920, ar fi arãtat situatiapopulatiei imediat dupã rãzboi, rezultatele recensãmântului din 1930 putândda o orientare mai precisã asupra evolutiei populatiei din Români de dupãanul 1918.Temeiul legal al recensãmântului din anul 1930, l-a reprezentat olege specialã, promulgatã în luna martie a aceluiasi an.Recensãmântul din 1930 a fost executat prin grija Ministerului Muncii,Sãnãtãtii si Ocrotirilor Sociale prin profesorii: Ion Rãducanu si EmilHatieganu. Implicat în organizarea acestui recensãmânt a fost si profesorulIuliu Moldovan.Comisia de recensãmânt, stabilitã prin aceeasi lege, a fost prezidatãde prof. Dimitrie Gusti, fiind alcãtuitã din: prof. D. Gusti, prof. D.Arghirescu, dr. Leonida Colescu, N. T. Ionescu, dr. Sabin Manuilã, dr.Ion Teodorescu, prof. Octav Onicescu, Maximilian Sanielevici, secretarulComisiei a fost dr. Dumitru C. Georgescu.1Director general al recensãmântului a fost numit dr. Sabin Manuilã,nãscut în Sâmbãteni (Jud. Arad), la 19 februarie 1894, data recensãmântuluifiind 29 decembrie 1930. Recensãmântul trebuie executat într-o singurãzi, pe întreg teritoriul tãrii spre a evita alterarea numãrãtorii prin deplasareapopulatiei.2Idealul urmãrit de recensãmântul din 1930 a fost obtinerea de datecât mai precise trebuind sã se tinã seama  de faptul cã în domeniul statisticietnice nu existau criterii sigure de apreciere.Recensãmântul din anul 1930 a înregistrat si câteva premiere.A fost primul recensãmânt efectuat dupã metodologia cea maimodernã. Organizarea si programul de înregistrare tin seama de realizãrilestatisticii moderne.Pentru prima datã, recensãmântul cuprindea simultan populatia dintoate provinciile istorice românesti. Recensãmântul din 1930 a fost unrecensãmânt complex, pentru populatie s-au înregistrat urmãtoarelecaracteristici: numele, situatia familialã, domiciliul, sexul, vârsta, locul1 Sabin Manuila, Recensãmântul general al populatiei României 1930, Editura I.C.S.,Bucuresti, 1938, Vol. I, p. 7,8;2 Ibidem, p. 9;
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99nasterii, numãrul de copii în viatã si numãrul de copii care au murit, religia,neamul, cetãtenia, stiinta de carte, profesia. Unitatea de observare a fostgospodãria definitã astfel: „gospodãria (menaj, casã sau familie) cuprindetoate persoanele care, unite sau nu prin legãturi de familie, locuiesc înaceiasi casã si duc împreunã un trai comun„.3 S-au folosit atât interogarecât si auto-interogarea (pentru stiutorii de carte).Tot pentru prima oarã rezultatele înregiastrate de recenzori au fostprelucrate cu echipamente mecanografice (masini de perforat, masini desortat Hollerith si masini de tabulat)4Criteriile de definire a grupurilor etnice au fost:1. neamul (nationalitatea);2. limba maternã;3. religia;4. cetãtenia.Pentru prima datã au fost consemnate nationalitatea, sau neamulcum i -a spus iitial, religia si limba maternã. Se putea stabilii astfel structuranationalã a poipulatiei României, în conditiile în care în plan extern, pretentiilerevizioniste înregistrau o intensitate sporitã5.Recensãmântul s-a limitat la cunosterea „sentimentului individual deapartenentã etnicã„ al fiecãrui cetãtean pentru a demonstra mãrimea fiecãruigrup etnic din tarã. De aceea s-a hotãrât cã se va scrie neamul de carecineva se simte legat prin traditie si sentimente. Recenzorul nu avea dreptulde a modifica s-au de a investiga pentru verificarea ei. S-a renuntat astfel ladefinitia de „origine etnicã„, adoptându-se termenul de „neam„.Buletinele familiale de înscriere (vezi anexa nr. 1), cu toate detaliile sicertificãrile necesare, întocmite pe strãzi, clãdiri si gospodãrii au fost pãstrateîn arhiva documentarã a Institutului Central de Statisticã din Bucuresti.Tipãrirea integralã a lucrãrii s-a fãcut la Monitorul Oficial, ImprimeriaNationalã, folosindu-se caractere tipografice speciale si hârtiestandardizatã6.3 Vladimir Trebici, Micã Enciclopedie de Demografie, Editura ªtiintificã siEnciclopedicã, Bucuresti, 1975;4 Idem, Dr. Sabin Manuilã, organizatorul statisticii stiintifice în România, în „SabinManuilã Istorie si demografie”, coord. Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Centrul de StudiiTransilvane. Fundatia Culturalã Românã, Cluj – Napoca, 1995, p.18;5 Louis Roman, Demografia istoricã în opera lui Sabin Manuilã, în „Sabin ManuilãIstorie si demografie”,...p.27;6 Sabin Manuilã, Recensãmântul... Vol.VII, p. 7;
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100S-a folosit metoda publicãrii de cât mai multe date prin cifre abso-lute, tinându-se seama de faptul cã lucrarea va fi utilizatã de specialistideprinsi cu manipularea cifrelor absolute.Informatiile obtinute în urma acestui recensãmânt au fost centralizatesi cuprinse în 9 volume publicate între anii 1938 si 1940, fiind structurateastfel:Volumul I (1938):sex, starea civilã, grupe de vârstã, gospodãrii,infirmitãti, populatia flotantã;Volumul II: neam, limbã maternã, religie;Volumul III:stiinta de carte;Volumul IV:locul nasterii, situatia în gospodãrie, menaje colective,mãrimea gospodãriilor, cunoasterea limbii române, cetãtenia, vârsta;Volumul V:situatia în profesie, sex, grupe de vârste, instructie si neam,pe   clase de profesiuni;Volumul VI: populatia pe clase si grupe de profesiuni si situatia înprofesie pe sexe;Volumul VII: clase si grupe de profesiuni dupã sexe, vârstã, instructiesi neam, situatia în profesie a activilor;Volumul IX: tabele selectionate cu rezultatele RecensãmântuluiGeneral al  populatiei româniei din 1930 (gospodãrii, clãdiri, sexe,stare civilã, grupe de vârstã si sexe, limbã, etnie, religie, cetãtenie,cunoasterea limbii române, gospodãrii si menaje colective, mãrimeagospodãriilor);Volumul X: inteprinderi industriale si comerciale.Volumul VIII nu a mai fost publicat, el rãmânând în manuscris.Ca date comparative s-au folosit datele din urmãtoarele lucrãri:1. Publicatii oficiale dinainte de rãzboi;2. „Statistica stiutorilor de carte din România„, întocmitã pe bazarezultatelor recensãmântului din 19 decembrie 1912, Bucuresti, 1915;3. Recensãmântul Ungariei din anul 1910, partea a V-a, Demografiadetaliatã, Budapesta, 1916;4. Statistica austriacã. Rezultatele recensãmântului dim 31 decembrie1910, Caetul 2 din volumul I, Viena, 1912;5. Primul recensãmânt general al populatiei Imperiului Rus din1897, Editia Comitetului Central Statistic al Ministerului de Internesub redactia lui N.A. Troinitchii, Vol. III, Gubernia Basarabia,S.Petersburg, 1905;
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1016. Rezultatele recensãmântului general al populatiei din Bulgaria, 31decembrie 1910, Vol. II, Sofia, 1923.7Pentru perioada interbelicã recensãmântul din 1930 a fost primulrecensãnânt general complet al populatiei. Conform acestuia populatiatãrii era de 18.052.896 de persoane, mai mult cu 2,5 milioane fatã depopulatia estimatã în 1920. Din punct de vedere al compozitiei etnice,românii reprezentau majoritatea populatiei – 71,9%, 7,9% maghiari, 4,1%germani, 4% evrei, 3,2% ruteni si ucraineni, 2.3% rusi, 2% bulgari, 1,5%tigani, 0.9% turci, 0,6% gãgãuzi, 0,3% sârbi si croati, 0,3% polonezi, 0,1%greci, si 0,3% alte nationalitãti.Ce înseamnã de fapt anul 1930 din punct de vedere al demografieiistorice pentru judetul Arad? Pentru spatiul arãdean, cum de altfel si pentrucelelalte teritorii care au întregit Regatul României, a însemnat primulrecensãmânt efectuat de cãtre administratia româneascã, existândposibilitatea cunoasterii reale a unei realitãti demografice care, vremeîndelungatã, a fost supusã unor „corectãri” din perspectiva interesului pecare îl avea administratia puterii stãpânitoare. Se poate stabilii astfel cuexactitate, pentru perioada de dupã Primul Rãzboi Mondial, structura etnicãsi confesionalã a acestui judet aflat la granita de vest a tãrii, contracarându-se astfel o serie de afirmatii ale unor istorici strãini, care încã maiinstrumenteazã istoria în favoarea politicului.
7 Ibidem, vol. III, p. 24;
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102Ioan O. RudeanuReligia precrestinã maghiarã simomentul încrestinãriiAbstractThe study „Prechristian Hungarian religion and the momentwhen the Hungarians became Christians” is divided into three parts:a presentation of the Hungarians’ proto – history, aspects of theprechristian Hungarian religion and the moment when this peoplebecame Christian.1. Despre poporul maghiarPentru a putea rezuma proto–istoria poporului maghiar si religiaprecrestinã maghiarã, cât si momentul încrestinãrii maghiarilor, folosimcele mai recente rezultate ale cercetãrii diferitelor domenii stiintifice, atâtale cercetãtorilor maghiari cât si ale cercetãtorilor sovietici din republicilecare existã pe teritoriul unde în trecut au trãit strãmosii maghiarilor1.a. În zilele noastre 20.000.000 de oameni vorbesc limbile  fino–ungarice (ugrice) din care o majoritate sunt maghiari (14.000.000).Limba cea mai  înruditã cu maghiara este  limba obi-ugoricã, curamura vogulicã vorbitã de 8.500 de suflete si ostiaca, vorbitã de 21.500de suflete. Populatiile acestea trãiesc în regiunea fluviului Obi, anationalitãtilor Chianti – Manusi din  marea Rusie.1 Fodor Istvan, Protoistoria si descãlecarea maghiarilor, Budapesta, 1975, 17;Denes Istvan, Maghiarii descãlecãtori, Budapesta, 1972, 161;
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103b. Din cele douã popoare permi-fino-ugorice, astãzi în Rusia trãiestepoporul komi într-o comunitate de 500.000 de suflete în tinutul Komi sipoporul votiac într-o comunitate de 700.000 de suflete în tinutul Udmurt.c. Dintre fino-ugorici, astãzi, trãiesc în Rusia poporul ceremiz într-ocomunitate de 500.000 de suflete în Mari, si poporul mordvin într-ocomunitate de 1.263.000 de suflete, în  tinutul Mordvin, în jurul fluviuluiVolga. Limbile lor sunt deci ceremiza sau limba Mari si mordvina.d. Dintre fino-baltici, astãzi, trãiesc 4.000.000 de finlandezi, înruditicu 146.000 fino-karlaieni în Kariao Rusia si 1.000.000 în Estonia.Din aceastã scurtã enumerare a popoarelor iesite din rãdãcina fino-ugoricã se vede prin comparatia cu poporul si  limba maghiarã, cã poporulmaghiar apartine din punct de vedere lingvistic familiei popoarelor delimbã uralã, sub ramura fino-ugoricã înruditã cu subramura samoedicã decare apartin limbile samoed, selcup, saian, pe de o parte, iar pe de altãparte, limbile mienieti, enieti si ngansan2.Istoria poporului maghiar se poate periodiza, de la desfacerea prototãriinumitã Urala, pânã la descãlecarea pe meleagurile în care trãieste astãzi,cu aproximatie, în felul urmãtor:I. Între Tobol si Irtis, tara strãbunã, etapã documentatã dedocumentele numite Curganele din Celeabinsk (anul 500 a.Hr. - 1.d.Hr.);II. Între Kama si Volga (Baskiria de azi)(anul 1-350/400 d.Hr. sau 1-750 d.Hr.), etapã documentatã în Sovonurile din Corbunjat de lângã Kamasi în Sovonurile din Rakamaz (Ungaria) gãsite în 1974. Se crede cã dinaceastã perioadã dateazã începutul vietii de triburi, sub conducerea luiMegyer. În  acest timp se statorniceste numele de  Magna care înseamnãmare.III. Între Don, Donet, si Marea de Azov, tara numitã Levedia întreanii  750 – 850, etapã documentatã prin analele lui Constantin VIIPorphirogenetul. În acest timp convietuiau  cu cazarii, alanii si bulgarii.Dupã  rebeliunea  cazarã, din emigrantii cazari s-a format al  zeceleatrib  integrat între maghiari sub numele de Kabar.În aceastã etapã se organizeazã puterea domneascã sau voievodalãsi apar denumirile de crai (kende), domnitor (gyula). La  anul 860 începepredicarea crestinismului la maghiari prin Sf. Chiril.2 Hajdu Peter, Filologia popoarelor uralo-fino-ugrice, Budapesta, 1962, 35;
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104IV. Între Nistru, Nipru si Bug, tara si etapa numitã Etelküz (anii 870– 890). În acest timp a avut loc  alegerea lui Almos ca domnitor si predicaSf. Metodiu la un sef de trib maghiar în anul 882.V. Anul 895 începutul descãlecãrii sub conducerea lui Arpad înPanonia, cu o hoardã de 500 de oameni alungati de  rebelii cazari pe careîi urmãreau cazarii în aliantã cu  pecenegii si uzii.VI. Anul 900, sfârsitul descãlecãrii. La anul 902 ungurii desfiinteazãîn luptã statul Moraviei.Aceste etape sunt caracterizate de urmãtoarele fapte:a. În Magna Hungaria (Ungaria Mare) a rãmas o populatie  maghiarãnumeroasã, asa încât staretul Julian  a întâlnit maghiari în vecinãtateabulgarilor de pe Volga  pe la anul 1235;b. Atacul pecenegilor în Etelcuz, a rãspândit o altã masã maghiarãspre Rãsãrit cãtre Persia dupã cum aminteste  Constantin VIIPorphirogenetul, acestia erau maghiarii–savari, pierduti în migratiuneapopoarelor;c. Numele poporului maghiar s-a format din douã cuvinte si s-a pãstratcu douã forme: magyer din rãdãcina cuvântului magy, iesit din cuvântulmanus, care în  iraniana veche înseamnã om si din cuvântul er care, lafel, înseamnã om. Astfel s-au unit cele douã cuvinte sinonime.Dupã cercetãrile filologice recente rãdãcina cuvântului magy ar ficuvântul mond (vorbeste) din ugorica veche, asa încât cuvântul magyarînseamnã om vorbitor.Numele poporului maghiar compus din douã cuvinte s-a format si s-a rãspândit în acel timp când triburile maghiare strãbune au început viatalor  independentã, în general între anii 500 a.Hr. – 1.d.Hr.În acest timp, când maghiarii au luat drumul spre sud si spre vest siau ajuns în vecinãtatea sarmatilor, aveau deja nume propriu si constiintade popor. Unii considerã mai eficace categoria de popor fatã de cea deetnos.Deci poporul maghiar are o istorie de 2.500 de ani. Un mileniu sijumãtate de la desfacerea comunitãtii popoarelor ugorice, maghiarii ausãlãsluit în regiunea uralicã si în Europa  rãsãriteanã. Perioada aceastaeste  proto-istoria maghiarã. În restul timpului, mai mult de  o mie deani convietuiesc în bazinul Carpatilor3.3 Periodizare conform Fodor Istvan, op.cit., si Denes Istvan, op.cit.;
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1052. Despre religia precrestinã maghiarãCa o introducere la temã este necesar sã categorisim religiapopoarelor uralo–altaice, comparativ cu  religia popoarelor iraniene simexicano–peruane. Religia poporului ugoric avea un aspect comun cu altuturor popoarelor primitive. Acest aspect primitiv se caracterizeazã printr-un amestec de animism, totemism, preanimism sau magie si deprotomonoteism primar, original.De la început trebuie sã subliniem cã toate popoarele primitive, sau,dupã cum le numim astãzi, popoare fãrã scriere, pãstreazã în religiile lorun monoteism primar sau original, dovadã a originii lor în starea si religiaprimordialã de care vorbesc textele Sfintelor Scripturi. Elementele dinreligiile degradate, animism, totemism, magie desi sunt multe, nu sunt înmãsurã încât sã acopere acest sâmbure al religiei primordiale. Însãsiaceste elemente nu sunt altceva decât degradãri ale elementelor consti-tutive ale religiei monoteiste primordiale  încât în toate aceste religii primitiveexistã elementul divin, elementul uman – sufletul, credinta în nemurire,cultul si morala, adecvateEnumerãm câteva din elementele acestor religii primitive urmãrindacest sâmbure de religie adevãratã primordialã.a. Animismul. Baza animismului este credinta în suflet, omul primitivextinde, însã, credinta în existenta sufletului asupra fenomenelor naturii.Tot ce îi slujeste la necesitãtile vitale este însufletit. Fenomenele, corpurile,animalele ca: apa, focul, vântul, pãmântul, muntii, soarele, etc. În animismajung la o stare de actiune si dominare asupra omului încât sunt însufletite.b. Totemismul. Ca fenomen spiritual, totemismul reprezintã legãturaîntre individ, trib si un obiect, corp sau animal cãruia i se acordã puterespiritualã si care  se numeste totem.Legea care apãrã totemul se numeste tabu.c. Preanimismul sau vraja, magia. Începutul magiei sau samanismuluise presupune cã a avut loc  la popoarele uralo– altaice. Notelecaracteristice  magiei sunt urmãtoarele:1. actionarea vrajei la nastere în scopul înlãturãrii bolilor, mortii, apãrãriiîmpotriva animalelor si procurãrii hranei;2. magul sau samanul este persoana în care sau prin care putereamagicã din obiecte se transferã la persoane. Persoana respectivã trebuiesã aibã puterea de influentã, numitã mana, capacitate extaticã (sã cadã înextaz, transã) si o inteligentã superioarã.
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1063. dupã activitatea intentionatã, constientã a samanului vraja are douãforme principale: directã si indirectã.Integrarea acestor aspecte ale religiilor primitive în religia precrestinãmaghiarã s-a fãcut în felul urmãtor: elementul monoteist primordial a fostcredinta într-un zeu creator al lumii. Aceastã credintã s-a  împletit cuanimismul în care natura era personificatã si divinizatã cu totemismul încare apa si arborii  pe de o parte,  iar pe de alta ursul, lupul si calul au fostconsiderate totem.  În aspectul preanimistic, samanul era  în centrul cultuluide jertfire a calului.Elementele  religiei primitive precrestine  maghiare  erau în strânsãlegãturã cu activitatea de trib a poporului.Elementele esentiale ale  monoteismului primordial, sufletul, credintaîn viata dupã moarte, Dumnezeu, cultul, au luat o formã triadicã în religiapopoarelor fino-ugorice. Astfel, sufletul este cunoscut în trei ipostaze,suflet respirator, corporal si umbral.Sufletele mortilor se credea cã trãiesc mai departe ca suflete umbrale,fiind cauza diferitelor boli.Sufletul umbral era localizat în cap si în frunte. Sufletele umbrale aufost recapitulate ca masã spiritualã sau demonicã în numele maghiar„ordog-drac”.Sufletele respiratoare si corporale se credea cã au centrul în ficat,inimã si sânge.Credinta în viata dupã moarte era exprimatã de precrestinii maghiariprin urmãtoarele obiceiuri: frica de omul decedat, îndepãrtarea cadavruluide la casa funebrã, veghea lângã mort pânã la înmormântare, presãrareanisipului în curte  de teamã ca mortul sã nu se mai întoarcã. Acesteaspecte au un caracter negativ.Caracterul pozitiv constã în faptul cã prin toate aceste obiceiuri semanifestã credinta cã cel decedat rãmâne în comunitate cu cei vii. Acestcaracter este manifestat prin obiceiuri ca: mortul sã fie  îmbrãcat în hainacea mai frumoasã, la groapã se arunca pãmânt din pumn peste mort, sefãcea pomanã în cinstea lui, la masã era lãsat un loc gol pentru mort, erauîngropate alãturi de mort obiectele, animalele si persoanele posedate deel în timpul vietii afarã de copii.Credinta într-un zeu creator al lumii a fost  exprimatã prin cultulsoarelui si al lunii despre care vorbesc mãrturiile arheologice, urmele sãpateîn piatrã în care se vãd cifrele sapte, doisprezece, treizeci, desigur în
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107legãturã cu fazele miscãrii soarelui si a lunii. Exista un cult al zeului cre-ator, dupã cum mãrturisesc cuvintele care actual au sens crestin dar suntvechi, din epoca precrestinã, de exemplu: idu - salut; szent - sfânt; egyhaz- biserica; aldozas - jertfa; szent fa - pom sfânt; unnep - sãrbãtoare.Aceste cuvinte  dovedesc sensul divin, sfânt al cultului precrestin maghiar.Pentru sensul propriu al lor, dãm câteva exemple de manifestãrireligioase precrestine maghiare: cinstirea animalelor totem ursul si lupulse fãceau lângã izvoare, lângã apã, între arbori. Dintre arbori, la maghiari,ca si la fino-ugori cel mai cinstit era mesteacãnul. Obiceiul a trecut încrestinism prin faptul cã în noaptea de sfântul Gheorghe se izgoneau cucrengi de mesteacãn spiritele demonice. Lângã râul Ipoly se dãinuie pânãastãzi un izvor cu numele sfânt „ Szent Kut” – fântâna sfântã, undeprecrestinii atârnau hainele si darurile lor pe tufisurile de mesteacãn  încredinta vindecãrii prin apa sfântã.Ar mai fi de amintit unele denumiri date conducãtorului cultului, preotuluisau samanului. Javas - ghicitor. Javasaszezony - ghicitoare, cuvânt ce are  ostrânsã legãturã cu finlandezul Jumala, maanjumala. Taltos, Taltusi - mag.Acest nume este alãturat puterii de fermecare si de batere cu ochii, exprimândcredinte cã ochii au putere supranaturalã. Cuvântul orvos – medic, regos –cântãret ambulant care se leagãnã în extaz.În legãturã cu sacrificiul, putem mentiona cã sãvârsitorul jertfei eraacest taltos - mag, care fixa cauza, timpul si locul jertfei. Sacrificiul sol-emn era sacrificarea calului. O mostenire  obi-ugoricã era credinta cãzeului îi place numai calul alb, deci calul negru nu a fost sacrificat4.Pentru jertfe se mai foloseau boul, oaia, gãina si cocosul. Vegetaleleau fost  laptele, untul si casul.Dupã cum afirmã cronica secretarului anonim al lui Bela - AnonimiBelas regia notari - sensul jertfei era de cinstire a lui Dumnezeu – zeu simâncare în comuniune cu Dumnezeu si cu semenii – faciebant conviviamagna.Resturile sacrificale erau înmormântate odatã cu trupul celui pentrucare s-a fãcut jertfa.Arheologul K.V. Salnikov din Ufa, dupã sãpãturile recente dinCeleabinsk a precizat cã sub curgane, mormintele cu raza de 15 m si4 Hajdu Peter, Chrestomantia samoedicã, Budapesta, 1968; Gunda Bela, Etnografiacarpatica, Budapesta, 1966; Gyorfy Gheorghy, Despre problema descãlecãrii pecenegilor,Budapesta, 1871;
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108înãltimea de 1 m, nu s-a gãsit decât o singurã groapã cu adâncime de 1,5m în care mortii au fost asezati cu capul spre nord, iar lângã ei au fostasezate resturile sacrificiale ale animalului. Cercetãrile arheologice tragconcluzia cã jertfa si pomana mortului se tinea în cimitir înainte deînhumare5.În concluzie, religia precrestinã maghiarã era un amestec de religiiprimitive pe un fond de monoteism primar comun tuturor religiilor. Asa seexplicã bogãtia elementelor monoteiste în cadrul religiei precrestinemaghiare si faptul cã nu au luat credinta popoarelor antice din lumeagreco-romanã.Am putea aprecia cã, aspectul triadic al religiei precrestine a fost demare folos în încrestinarea poporului maghiar în credinta în Sfânta Treime. 3. Momentul încrestinãriiMomentul încrestinãrii maghiarilor este astãzi, dupã cum se stie, înatentia cercetãtorilor maghiari dar si de alte nationalitãti. Este o datorie anoastrã sã amintim studiul Pr.prof. I. Rãmureanu, profesor la  Facultateade Teologie – Bucuresti6. Studiul P.C. Sale este citat în monumentalalucrare maghiarã: „Crestinismul rãsãritean si Bisericile rãsãritene” aprofesorului istoriograf Timko Imre7.Este necesarã o precizare si anume: categoria încrestinare, este unproces spiritual-social complex si continuu în timp si din acest motiv folosireaexpresiei momentul încrestinãrii trebuie înteleasã ca o etapã istoricãîndelungatã, nu ca un moment oarecare.Încrestinarea maghiarilor a început dupã toate probabilitãtile, pe laanul 400 d.Hr., moment în care credinta crestinã se face cunoscutã întrepopoarele de la nordul Imperiului roman si continuã mai dens sau maisporadic pânã la anul 900, când maghiarii sunt încrestinati de un voievod,ªtefan cel Sfânt8.Etapele încrestinãrii sunt:a. În izvoarele scrise, poporul maghiar de origine fino-ugoricã esteindicat sub numele : ungroi, turcoi, unnoi, cauza acestor indicatii este faptul5 Dr. Varga Szigmond, Istoria general;6 Ioan Rãmureanu, Începuturile crestinãrii ungurilor în credinta ortodoxã a rãsãritului;în Studii Teologice, 1975, p.25,7 Timko Imre, Crestinismul rãsãritean si Bisericile rãsãritene, Budapesta, p. 386;8 Moraviesz Gzyorghe, Sfânta Coroanã maghiarã în lumina cercetãrilor filologicesi istorice, Budapesta, 1938, p. 56;
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109cã poporul maghiar a pribegit spre sud de râul Cama, spre nordulCaucazului, ajungând în strânsã legãturã cu popoarele bulgaro-turce, carepurtau numele comun de hunnoi.Dupã cum aratã cercetãrile istorice, strãbunii  maghiari s-au stabilitpe la 465 în teritoriile cointeresante de Bizant, asa încât este exclusãpresupunerea generalã cã maghiarii descãlecãtori sub  Arpad au fostpãgâni9.Dupã pãrerea noastrã aceastã viziune a profesorilor Timko si Pappstã sub  influenta Vaticanului si în special a  Conciliului al doilea alVaticanului în legãturã cu romano-  catolicii maghiari mai ales cã,actualmente, profesorul Timko Imre este Episcopul bisericii greco-catolicemaghiare.Care este realitatea  ni se pare cã o aratã mai clar si mai precisstudiile istoricilor ortodocsi, care precizeazã cã propovãduireacrestinismului în sudul Volgãi, în Caucaz si în  Nordul Dunãrii a fost fãcutãde cãtre misionari ortodocsi din Asia Micã, la început în mod neoficial, întimpul persecutiilor,  mai apoi, dupã 313, edictul de la Milan, în mod oficialsi organizat, conform cu dezvoltarea Patriarhiei de la Constantinopol. Nuera încã vorba de schismã între  Constantinopol si Roma si deci, nici nuputea fi vorba de un misionarism  romano-catolic în acele pãrti în caretrãiau maghiari.b. Între anii 465 – 558 primele influente crestine din partea misiunilorbizantine si din partea popoarelor vecine încrestinate;c. În jurul anului 600, influenta crestinã din partea scitilor convertitidupã traditie de Sfântul Apostol Andrei. Se stie cã un sef de trib maghiar,pe nume Kubrat primeste botezul de la  împãratul Heraclius;d. Între 600 – 830 influenta crestinã cazarã. Cazarii începuserã sãtreacã prin conducãtorii lor la cultul mozaic Karait. Din aceastã cauzã oparte din ei s-au rãsculat si au emigrat formând tribul al zecelea maghiar,numit kabar. Convietuirea cu acest trib a rãspândit si între maghiaricrestinismul;e. La  anul 860 Sfântul Chiril predicã în Crimeea, unde întâlneste pemaghiari. Se vorbeste foarte mult despre un crai, sef de trib, care primestela anul 882 pe Sfântul Metodiu de la care ascultã Evanghelia si de care9 Timko Imre, op. cit., 388; Constantin al VII-lea Porphirogenetul, De administrandoimperio;
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110este botezat. Se spune  cã acest crai ar fi exclamat dupã botez: „pãrinteSfinte, aminteste-ti întotdeauna de mine în rugãciunile tale!”.f. În jurul anilor 860, Patriarhul Fotie a organizat o episcopie pentrumaghiari.În izvoarele scrise maghiarii sunt amintiti sub numele de onogur, turc,bulgar10. Episcopia  apartinea  Mitropoliei Gotiei;g. Între 862 – 881 maghiarii au trecut în regiunile dunãrene, fãcândincursiuni în Panonia. Desi nici profesorul Timko Imre si nici altedocumente nu amintesc, noi suntem convinsi  cã în aceste treceri oputernicã înrâurire crestinã ortodoxã au primit ungurii de la populatiabãstinasã mixtã româno-slavã din Câmpia Tisei si de la românii dinTransilvania;h. Înainte de anul 889, Arpad si Kurszen intrã în aliantã cu Bizantul înlupta împotriva slavo–bulgarilor;i. Între  895 – 900 se înfãptuieste descãlecarea istoricã a ungurilor înPanonia, datoritã alungãrii lor de cãtre pecenegi din tara Etelküz. Laaceastã primã cauzã se mai adaugã una la fel de importantã si anumebogãtia pãmânturilor dintre Tisa si Dunãre cunoscute din timpuri anterioarede cãtre strãmosi, care le-au cercetat în rãzboaie si în incursiunile lorspre apus, ca de exemplu în rãzboiul cu împãratul franc Arnulf.În aceste incursiuni desigur ungurii au fãcut cunostintã cu credintacrestinã în forma ortodoxã rãsãriteanã pe pãmântul de la Nordul Dunãriiunde de o parte si de alta a Carpatilor trãia poporul român, nãscut prinsimbioza daco-getilor cu romanii.Deoarece poporul român a fost si este crestin ortodox înseamnã cãprimele  contacte  ale ungurilor cu crestinismul s-au fãcut prin misionariiortodocsi si nu prin cei romano-catolici.În plus, în Panonia, regiune de bazã a Imperiului roman, ungurii s-auîntâlnit cu credinta crestinã rãsãriteanã dar în forma ei arianã, decimãrturisitã de adeptii lui Arie, care fuseserã alungati de la Constantinopol.Cercetãrile arheologice au  descoperit în mod accidental dovezi careatestã prezenta arienilor protejati de primul episcop al gotilor, Ulfilas.În comuna Kisdorog s-a gãsit o cãrãmidã pe care este scrijelitã figuralui Arie în mânã cu o cârjã arhiereascã, alãturi cu inscriptia Ario. Aceastã10 Izvoarele legendelor despre Sfântul Gherard, în Scriptores rerum Hungaricum,Budapesta, 1938;
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111piesã pãstratã în muzeul din Szekszard este singura piesã arheologicãdescoperitã care vorbeste despre Ario. Se presupune cã a fostconfectionatã în a doua jumãtate a secolului IV. Cercetãtoarea arheologEdith Thomas scrie: întâlnirea maselor din Panonia cu crestinismul s-apetrecut în perioada în care Ario si fratii lui din Panonia, Valens si Ursaciuss-au luptat nu fãrã succes la curtea voievodului din Sirmium (Mitrovita).Contrar adevãrului istoric, existã unele teorii, ca cea a profesorului LaszloGyula despre descãlecarea dublã. Aceste teorii sustin cã de la anul 670 înbazinul Carpatilor a descãlecat o masã de avari migratori care vorbeau limbamaghiarã. Acestia ar fi trãit aici câteva secole pânã la venirea fratilor lor laanul 890. Rezultatul cercetãrilor ultime exclude aceastã teorie.Adevãrul istoric este dovedit atât prin multe cuvinte bisericesti deprovenientã bizantinã pãstrate în limba maghiarã,   cât si prin documentescrise pe hârtie sau piatrã.Dintre aceste mãrturii aducem la luminã:a. în Deliberatio a împãratului  Constantin Porphirogenetul (912–959) gãsim genealogia familiei lui Arpad si istorisirea faptului cã în jurulanului 948 un nepot al lui Arpad, numit Tolmacs (Termacsu–Termaciu) s-a prezentat în escorta domnitorului maghiar Bulcsu si amândoi s-au botezatla Bizant. Bulcsu a fost numit de cãtre Constantin VII Porphirogenetul,Philos si tratat ca atare. Bulcsu a murit executat de cãtre Otto I dupãlupta de la Augsburg la anul 955. Aceste date au fost însemnate deistoriografii bizantini Ioannes Schilitzes din secolul XI si Ioannes  Zonorasdin secolul XII.b. la anul 952 domnitorul maghiar peste pãrtile din sesul Tisei si alMuresului, Gyula, a fost botezat la Bizant, primind numele de botezStefanos. Pentru comunitatea maghiarã crestinã ortodoxã el a adus cusine pe episcopul Hieroteus, sfintit de patriarhul Teophilactos ca „episcopusturki”, deci episcop misionar al acestor pãrti. Faptul este confirmat deistoriograful Gheorghe Kendrinos  care a trãit la sfârsitul secolului al XI-lea;c. despre înfiintarea unei mitropolii ortodoxe maghiare dependentede Bizant nu avem informatii si nici afirmatii, însã, faptul cã a existat unepiscop maghiar ortodox rãsãritean, este incontestabil. Urmasul luiHierotheus la episcopie a fost un arhiereu cu numele Teophilactos alcãrui sigiliu a fost prezentat în jurul anului 1940 în cadrul unei expozitiiarheologice la New York. Sigiliul poartã inscriptia: „Doamne ajutã-l peepiscopul turkilor, Teophilactos”.
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112d. dupã mãrturia  asa-zisei cronici secuiesti din Ciuc, se spune cãprimele rabonbane (scaune ale sefilor de triburi) si primii rabonibani (sefide triburi) s-au încrestinat la Bizant. De altfel, este o  constatare în istoriecã ortodoxia rãsãriteanã a avut influentã puternicã între aceste scaune,mai ales în scaunul Kezdi.e. în opera „Vita major Sancti Gerardi” se spune cã voievodul Astony(Achtum, Ochtum) s-a botezat în ritul ortodox rãsãritean bulgar la Vidinîn jurul anului 1.000. El era  în acel timp domnitorul în regiunea Muresului,având resedinta la Morisena (Morosvar). El a întemeiat mãnãstireaortodoxã a Sfântului Ioan Botezãtorul în Morisena. În aceastã perioadãistoria maghiarilor a ajuns la punctul de organizare a puterii centrale înspecial prin domnitorul Gheza de credintã ortodoxã. Gheza a primit numeleStefanos. La fel ca socrul sãu Gyula – Stefanos.  Sotia lui Geza a fostSarolta, botezatã probabil de episcopul Hieroteus. Faptul cã ginerele sisocrul poartã acelasi nume crestin a produs confuzii asupra primuluiprincipe crestin maghiar cu numele de Stephan cel Sfânt. Desi GezaStephan  a început negocieri cu împãratul Otto I la Quedlimbur, el a rãmasîn credinta ortodoxã rãsãriteanã. Sotia sa, Sarolta, a întemeiat înainte de1002 mãnãstirea cãlugãritelor ortodoxe la Veszprevolgy, care ulterior afost înzestratã de Stephan cu o donatie în limba greceascã11.Episodul dramatic petrecut în cadrul casei domnitoare în legãturã cuprintul Astoni si printul Csanad este o dovadã a ortodoxiei credintei lor,Astoni Ochtun era fidel credintei ortodoxe si a protejat pe bulgarii ortodocsiexpulzati datoritã propagandei fãcutã de Roma papalã, populândmãnãstirea din Morisena cu cãlugãri greci expulzati si ei din teritoriulbulgar.Între timp, regele Stephan – Gheza a fost încoronat de episcopulromano-catolic Gerard. Prin  instalarea influentei romano-catolice la curtealui Stephan a început prigoana împotriva ortodoxiei si lupta pentru instalareadominatiei romano-catolice. Episcopul Gerard a plãnuit împreunã cuStephan – Gheza si cu conducãtorul Cszanad (Canadimus) înlãturarea luiAstoni care apãra ortodoxia. La aceastã cauzã s-a adãugat si  gelozia luiAstoni fatã de Cszanad.În luptã Astoni a fost omorât.11 Suvenirurile crestinismului din Panonia, Budapesta, 1975, p.312; SuvenirurileBizantine din Ungaria, Budapesta, 1957,p. 419;
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113Dupã victoria sa Cszanad întemeiazã o mãnãstire în cinstea lui SfântulGheorghe la Oroszlanos unde au fost îngropati cei cãzuti în luptã. Aicisunt transferati cãlugãri greci din Morisena care devine, apoi, mãnãstireromano-catolicã avându-l episcop pe Gerard din Venetia.Cu toatã activitatea lui, Gerard mãrturiseste cã principii maghiari aurãmas ortodocsi, pãgâni sau eretici, dupã cum îi numeste el. Pentruortodoxia sa, un alt principe numit Kopany a fost executat de cavaleriiteutoni, care au început sã învingã ultima rezistentã a spiritualitãtiirãsãritene.Alte mãrturii bizantine si maghiare:a. placa de tolbã din Dezded, judetul Suceava, are o cruce bizantinãdin secolele IX-XI.b. tezaurul din Sânnicolaul Mare (Nagszent Miklos) descoperit la1799, contine 23 de piese din aur cu inscriptii bizantine.c. diploma de întemeiere a mãnãstirii cãlugãritelor ortodoxe dinVeszpremvolgy, la 1002 a rãmas numai în renovatia latinã din 1109 cuconfirmarea regelui Kalman (Coloman)12.Anumiti istoriografi maghiari au afirmat cã diploma în limba greacãar fi fost o  falsificare. Realitatea este alta. Asa-zisa confirmare a regeluieste plinã cu interpolatii ulterioare tendentioase în limba latinã, în scopulconceptiei  regelui  apostolic. Chiar Timko afirmã cã fundatia este undocument istoric pe lângã continuitatea ritului rãsãritean în Bulgaria luiStephan cel Sfânt.Trebuie sã ne oprim asupra acestor afirmatii întrucât sunt unele mãrturiiistorice care atestã cã Stephan a fost nãscut din pãrinti ortodocsi si botezatîn ritul ortodox si doar în decursul vietii, intrând în relatie cu Roma catolicãa primit coroana de rege apostolic si botezul în ritul catolic. Tatãl lui Stephan,Geza ca si mama lui, Sarolta, au fost ortodocsi. Se afirmã de unii cã el s-a nãscut pãgân si s-a botezat la maturitate.Cronica cu chipuri a lui Kalti Mark reprezintã o picturã din epocapost ortodoxã de la 1358 în care se prezintã nasterea lui Stephan în prezentaunui preot care  are în jurul capului „Gloria” lumina ortodoxã, deci preotulera ortodox.Aceastã cronicã a fost redactatã cu 15 ani în urma cronicii vienezepictate, În plus dacã Stephan ar fi fost botezat în ritul catolic de la început,12 Suvenirurile crestinismului din Panonia, Budapesta, 1975, 312; SuvenirurileBizantine din Ungaria, Budapesta, 1957, 419;
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114nu ar fi dispus  zidirea mãnãstirii în cinstea Teotocosilor Nãscãtoarei dinVestrem – Volgy. El s-a nãscut ortodox si a fost botezat ortodox, dar prinforta legãturilor politice s-a cãsãtorit cu printesa catolicã Ghizela si a fostrebotezat de arhiereul catolic Piliglim din Passau, deci, contrazicemafirmatia lui Timko.Tot Timko sustine cã sub domnia lui Stephan cel Sfânt a existat unecumenism real în coexistenta ritului rãsãritean si apusean. Aceastã pãrereeste contrazisã de realitatea  relatiilor dintre apusul catolic si rãsãritulortodox. Aceastã pretinsã coexistentã nu a fost altceva decât o asuprirecatolicã asupra ortodocsilor. Totusi pânã la nãvãlirea mongolilor au existatmãnãstiri ortodoxe în teritoriul de sub domnia lui Stephan cel Sfânt.Enumerãm aceste mãnãstiri: Mãnãstirea Sfîntul Gheorghe dinOroszlambos, Mãnãstirea Nãscãtoarei – Tetopos, din  Vaszpremvolgypentru cãlugãrite, Mãnãstirea Sfântul Petru – Tihany, pe malul laculuiBalaton, pentru sihastri care trãiau în niste celule sãpate în stâncã.Mãnãstirea Visegrad pentru stareti, era centrul monahilor rusi si greci.Ultimul monah grec a murit în 1221.Mãnãstirea Paszto, care a dãinuit pânã la 1190, datã dupã care devineresedinta cãlugãrilor cistericeni catolici. Mãnãstirea în cinstea sfintilorPantelimon si Ermolae de la Dunapentele (azi Duna Ojraszov). Acestemãnãstiri au fost transformate în mãnãstiri catolice pânã la sfârsitulsecolului al XIV-lea.Printre alte mãrturii amintim si coroana regalã, pe care regii maghiariau primit-o mai întâi de  la Bizant si apoi de la Roma13.Între anii 1040 – 1050 familia regalã maghiarã a primit o coroanã dela împãratul Monomah Constantin al IX-lea Aceastã coroanã se pãstreazãazi la Muzeul National Maghiar.Regele Geza a fost încoronat în anul 1075 cu coroana trimisã deîmpãratul bizantin Mihail al VI-lea Dukas. Aceastã coroanã este împodobitãcu icoane, ornamentatii si inscriptii grecesti, deci era ortodoxã- bizantinã.Stephan cel Sfânt nu a primit nici o bulã solemnã de la Papa Silvestru alII-lea asa cum afirmã traditia istoriograficã filocatolicã. Dacã se tineseama cã aceastã coroanã este de  facturã bizantinã si cã talerul regalera brodat de cãlugãritele ortodoxe din Veszpremvolgy cu icoane siornamentatii grecesti, atunci desigur cã se poate respinge afirmatia cã13 Moraviesz Gzyorghe, op. cit.;
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115Papa Silvestru al II-lea  ar fi oferit o coroanã de aur cu titlu de regeapostolic. Asa-zisa sfântã coroanã  a lui Stephan cel Sfânt este o productieapuseanã ulterioarã. Coroana principalã este, indiscutabil, bizantinã.Dacã luãm în considerare mãrturiile istorice care atestã cã poporulmaghiar nu a rupt legãtura cu crestinismul rãsãritean nici dupã schismadin 1054, putem afirma în încheiere cã poporul maghiar a fost încrestinatde cãtre misionari ortodocsi bizantini si cã influenta apuseanã a venit maitârziu, când puterea Papei de la Roma s-a întãrit în apus  si a început sã-si exercite dorinta de cucerire a teritoriilor din rãsãrit, teritorii aflate subjurisdictia bisericii Ortodoxe cu care Roma acum era în  schismã.Fãrã puterea materialã si politicã exercitatã de Roma asupra poporuluimaghiar, prin episcopii si colonistii trimisi pe acest teritoriu, poporul maghiarar fi rãmas crestin ortodox. Istoria încrestinãrii poporului maghiar este mult mai complexã decâtse crede si pentru a o cerceta si a  scoate adevãrul la luminã trebuie, înprimul rând, ca cercetãtorii sã porneascã de pe o pozitie stiintificã si,totodatã, ecumenistã, fãrã a tine partea nici unei confesiuni.Maghiarii au primit crestinismul de la Biserica Ortodoxã si apoi aufost trecuti prin forta politicã sub jurisdictia bisericii romano-catolice.
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116Constantin RusTineretul crestin si lumea secularã:Omilia Sfântului Vasile cel Mare despreliteratura pãgânãAbstractMy concern will be a reading of Saint Basil’s, „To Young Men,On How They Might Derive Profit From Pagan Literature”, whichbrings to the surface those issues the saint considers central to themoral education of young Christians. One might legitimately won-der whether or not scholars and citizens of a free society, where allideas are encouraged to compete openly as in a marketplace, cantake the saint’s inquiry and, especially, the circumspect manner heemploys in writing seriously enough. Quite frankly, Basil proposescensorship of some texts and strict supervision over others, and hedoes so more by demonstration of how texts should be read than byopenly admitting to his addresses that they must be deprived of cer-tain books. Perhaps it would be better if we were able to resurrectthe horizon of the pious layman or, better still, the earnest teacherwho is daily confronted with the care of young souls. From eitherperspective, the seriousness of Basil’s inquiry is clear.The pagan poets and philosophers and, by analogy, all writingoutside the church provide models of virtue and vice that are, at thevery least, different from those of the Scripture. No serious Chris-tian can help wondering whether or not this difference is fundamen-
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117tal or simply one of emphasis. The great charm of pagan Greek cul-ture continues to move men’s minds and stands as a potential stum-bling block in the education of the young Christian. It is only natu-ral that Basil inquire about the place of the pagan literature in Chris-tian pedagogy.Basil’s careful way of writing is itself an indication of the saint’sconcern for the different capacities of his readers; it originates inhis reflections on his audience. We are accustomed to speaking andto writing bluntly: for such speech carries no legal sanctions, butrather assumes that everyone is capable of understanding what isbeing said at least well enough to pass judgment on it. Often in adebate about whether or not something is obscene or shameful, theoffending material will be quoted or adequately described in a news-paper account about it. Saint Basil writes in a way that suggests thatonly those capable of understanding that something problematic orshameful is being discussed may pass judgment.Thus, Basil lays down rules for reading the pagans that the youngmay follow, all the while pointing to problems central to the teacher’sconcern. The young attempt to read as Basil does, while the teacherof the young learn about the stumbling blocks in their charge’s na-tures. The ”Letter” presupposes not merely that there are young menin need of guidance on the issue of reading pagan literature, butthat there are teachers in need of such guidance, as well. To illus-trate this on the simplest level, the saint’s advice about reading pa-gan poetry in the light of certain standards assumes an older reader,capable of selecting texts according to Basil’s principles and of in-suring that the proper interpretation of these texts is grounded in theminds of the young, will be present. Advice to the young is Basil’sexplicit concern; his implicit concern is with providing a model forChristian teaching. Our reading of his work must be attentive toboth these concerns.The text of the letter is divided into ten sections. I propose tocomment on each section, paying attention to the examples givenand standard of judgment exercised.
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118Sfântul Ioan Gurã de Aur a scris cã mãiestria unui orator este sã nuadauge nimic din ale sale; cu alte cuvinte, mãiestria unui interpret esteaceea cã el se dãruieste total scopului întelegerii textului din fata lui înfelul în care intentioneazã autorul. Toatã interpretarea trebuie sã înceapãde aici: deoarece noi nu ne putem închipui sã fim deschisi la întelepciuneaunui autor dacã am ridiculizat pe tãcute interesul sãu substituindu-l pe alnostru propriu. O astfel de substituire sugereazã cã noi credem cãîntelepciunea noastrã este superioarã fatã de aceea a autorilor pe care noiintentionãm sã-i studiem, o credintã care distruge posibilitatea unui dialog cutrecutul. Totusi este posibil cã autorul nostru a vorbit într-un mod diferitdeoarece el ar fi descoperit cuvântarea noastrã de bazã sau cã el este tãcutfatã de cele mai importante ale noastre deoarece le-ar considera nedemnepentru un om liber. Studiul nostru asupra celei mai mari cãrti trebuie sã sedeschidã cu un asalt asupra modului nostru de gândire.Interesul nostru va fi studierea Omiliei Sfântului Vasile cel Marecãtre tineri cum pot întrebuinta cu folos literatura scriitorilor elini1,care scoate la suprafatã acele probleme pe care Sfântul Pãrinte leconsiderã centrale pentru educatia moralã a tineretului crestin. Cineva s-ar putea întreba, si pe bunã dreptate, dacã sau nu cercetãtorii si cetãteniiunei societãti libere, unde toate ideile sunt încurajate spre o competitiedeschisã, si-ar putea însusi cercetarea Sfântului Pãrinte si, în special,maniera circumspectã pe care o foloseste destul de serios în scris. Foartedeschis, Sfântul Vasile propune cenzurarea unor texte si o supravegherestrictã a celorlalte, si face acest lucru mai mult demonstrând cum artrebui citite textele decât admitând deschis adresantilor sãi cã tinerii trebuiesã fie privati de unele cãrti. Poate ar fi mai bine dacã am putea redesteptaorizontul unui laic credincios sau, mai mult, zelul profesorului care seconfruntã zilnic cu educatia sufletelor tinerilor. Din aceastã perspectivã,seriozitatea cercetãrii Sfântului Vasile este clarã.1 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia a XXII-a cãtre tineri, cum pot întrebuinta cu folosliteratura scriitorilor elini, în „Pãrinti si Scriitori Bisericesti”, vol. 17, Sfântul Vasile celmare, Scrieri, partea întâia, Omilii la Hexaemeron, omilii la psalmi, omilii si cuvântãri,traducere, introducere, note si indici de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic si deMisiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1986, p. 566-582. Am folosit si traducereaîn limba englezã, Saint Basil, Letter to young men on how they might derive profit fronpagan literature, în „Letters”, 4 vol., trans. by  R. J. Deferrari, Cambridge, 1934, p. 378-435 (în continuare: Basil).
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119Poetii si filosofii pãgâni si, prin analogie, toti scriitorii din afara Bisericiiasigurã modele de virtute si viciu care sunt, cel putin, diferite de acele dinSfânta Scripturã. Nici un crestin nu se poate ajuta întrebându-se dacãsau nu aceastã diferentã este fundamentalã sau pur si simplu una deaccentuare. Marele farmec al culturii pãgâne grecesti continuã sã misteinimile oamenilor si stã ca un potential obstacol în educatia tinerilor crestini.Numai în mod natural Sfântul Vasile se intereseazã despre locul literaturiipãgâne în pedagogia crestinã.Modul atent de scriere al Sfântului Vasile este el însusi o indicatie ainteresului Sfântului Pãrinte pentru capacitãtile diferite ale cititorilor sãi;el îsi are originea în reflectiile sale asupra auditoriului sãu. Suntem obisnuiticu o vorbire si o scriere grosolanã, deoarece o asemenea vorbire nusuportã sanctiuni legale ci mai mult presupune cã fiecare este capabil dea întelege ceea ce a spus, cel putin destul de bine pentru a primi sentintapentru acest lucru. Sfântul Vasile scrie într-un mod care sugereazã cãnumai acei capabili de a întelege cã s-a discutat ceva problematic saurusinos pot da sentinta.Pentru pãrinti, aceastã propozitie este evidentã: deoarece nu întrebãmpe un copil sã-si aleagã propria hranã atâta vreme cât singurul lui intereseste sã-si gãseascã ceva bun de mâncare; mai mult, pãrintii restrictioneazãproblema regimului copilului la ei însisi sau la alti adulti, ca de exemplu laun medic sau asistent. Diferenta dintre un adult si un copil înseamnã demulte ori cã vorbim douã limbi separate, una a copilului care simplificã sichiar mitologizeazã motivele în locul oricãrei decizii si cealaltã a celor ceînteleg totul. Esenta scrierii Sfântului Vasile este de a face aceste douãlimbi una singurã fãrã a distruge însã orizontul tinerilor si fãrã a limita peacela al adultilor. Astfel, Sfântul Vasile fixeazã reguli pentru citirealiteraturii pãgâne pe care tinerii trebuie sã le urmeze, toate arãtândproblemele centrale ale interesului profesorului. Tinerii încearcã sã citeascãasa cum face Sfântul Vasile, în timp ce profesorii tinerilor învatã despreobstacolele care se ivesc în calea lor. Omilia presupune nu numai cãexistã persoane tinere care au nevoie de cãlãuzire în ce priveste citirealiteraturii pãgâne, dar existã chiar profesori care au nevoie de o astfel decãlãuzire. A ilustra acest lucru la cel mai simplu nivel, este nevoie desfatul Sfântului Pãrinte despre citirea poeziei pãgâne în lumina unoroarecare standarde care presupune un cititor mai în vârstã, capabil de aselecta textele dupã principiile Sfântului Vasile si de a asigura cã
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120interpretarea acestor texte deschid noi cãi în mintile tinerilor. A sfãtui petineri este interesul explicit al Sfântului Vasile; interesul sãu implicit esteacela de a oferi un model pentru învãtãmântul crestin. Citirea si studiereaacestei cãrti trebuie sã fie atentã la ambele interese.ATextul Omiliei este împãrtit în zece sectiuni. Mi-am propus sãcomentez fiecare sectiune, dând atentie cuvenitã exemplelor date sinivelului de judecatã exercitat.1. Lucrarea este adresatã tinerilor de cãtre un bãtrân care, din cauzamultelor încercãri prin care a trecut în viatã si participarea din destul si labucuriile si la neplãcerile vietii, vorbeste despre el însusi ca despre unul„care are experienta lucrurilor omenesti”2. Cererea Sfântului Vasile de avorbii cu tinerii se manifestã nu deoarece el posedã întelepciunea lumeascã,ci deoarece el ocupã o pozitie „imediat dupã cei ce i-au nãscut prinînrudirea de sânge”3. Sfântul Vasile îsi îmbunãtãteste prima lui cerere cua doua pentru a interzice prezentarea lui asa cum au fãcut-o retorii, sofistiisi profesorii elocintei: pentru cã acesti oameni promit sã dea tinerilorîntelepciune sau putere politicã în schimbul banilor. Ei fac ca binele pecare îl oferã sã aparã atractiv apelând la natura eroticã a tinerilor,excitându-le astfel pasiunile pe care învãtãtorul moral doreste sã lecontroleze. Ei slãbesc judecata unui tânãr tocmai când el are cel mai multnevoie de ea. Este suficient sã ne reamintim de Protagora lui Platon.Tânãrul Hipocrate doreste sã-si cheltuiascã banii sãi si pe cei ai prietenilorsãi pentru a studia cu înteleptul Protagora. Socrate îl abate pe omulnerãbdãtor de a se grãbi sã intre într-o astfel de legãturã arãtându-i cãeste foarte greu de a determina ceea ce face sofistul si ceea ce va facetânãrul la sfârsit4. S-ar zice cã Protagora a avut vocea lui Orfeu, arãtându-i atât farmecul cât si pericolul acestei elocinte5. Tânãrul care iesise laceva pentru cã aceasta ridicase în el natura pãtimasã este cel mai bunjudecãtor a ceea ce este bine, în special dacã binele cere dãruire sisacrificiu. Sfântul Vasile oferã atât darurile lui Protagora cât si o afectiunepentru tânãr, care seamãnã cu a unui pãrinte. Crestinismul face posibilã2 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 566. Vezi si Basil, vol. 4, p. 379.3 Ibidem, p.566. Vezi si Basil, vol. 4, p.379. Cf. Quintilian, Institutio Oratoria,2. 2.5.4 Platon, Protagoras, 310 b-314 c, în „Platon”, opere, vol. I, editia a II-a, Edituraªtiintificã si Enciclopedicã, Bucuresti, 1975, p. 424-429.5 Ibidem, 315 a-b, p. 429-430. Ovidiu, Metamorphosis, 10, 1 si urm.
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121aceastã relatie dintre profesor si elev6. Sfântul Vasile nu face nici omentiune despre bani; învãtãtura lui creste dintr-o afectiune pãrinteascãpentru tineri si din iubirea lucrurilor materiale7. Sfântul Pãrinte nãdãjduiesteca auditoriul sãu sã fie de clasa a doua, ca aceia lãudati de Hesiod, adicãaceia care au devenit buni ascultând de sfãtuitorii întelepti; Sfântul Vasiledã de înteles cã sunt din prima clasã aceia care, prin ei, însisi stiu cetrebuie sã facã8. Atentia noastrã se va întoarce deci de la ceea ce estecel mai bun pentru tineri la ce model de profesor ar putea împãrtãsi acestelucruri bune. Tinerii sunt în mod clar în nevoie de sfãtuitori buni; astfeltrebuie sã stim ce înseamnã un sfãtuitor bun. Tinerii trebuie sã se fereascãde aceia care i-ar seduce de la adevãr; ei trebuie sã urmeze pe aceiacare au întelepciune si nu pe aceia care pur si simplu apar cã o au. Laînceput se cere foarte multã cunoastere, chiar înainte de a fi cineva educat,dacã se asteaptã ca sã se facã o alegere între întelepciune si falsificareaei. Trebuie sã se gãseascã un înlocuitor pentru aceastã întelepciune pecare tinerii nu pot sã se astepte sã-l aibã de la început; acest înlocuitoreste profesorul bun si propria lui educatie. Este nevoie numai sã ne amintimde critica lui Aristotel fãcutã tinerilor studenti incapabili pentru a ne reamintide situatiile grele pe care le vor avea de trecut tinerii, cãutând sã fie maibuni si mai întelepti. Tinerii au nevoie de autocontrol si de experientãnecesare pentru o judecatã mai bunã9. Totusi scopul studiilor lor si acelaal lucrãrii Sfântului Vasile este întelepciunea scutitã de plângerile pãtimaseale oamenilor incapabili. Sfântul Vasile scrie:„Tocmai pentru aceasta vin sã vã sfãtuiesc. Cã nu trebuie sã dati cutotul acestor bãrbati cârma mintii voastre, cum ati da cârma unei corabii,si nici sã-i urmati oriunde v-ar duce, ci sã primiti de la ei atât cât vã estede folos si sã stiti ce trebuie sã lãsati la o parte”10.A cãuta un profesor înseamnã a cãuta un conducãtor. Problema sepune dacã conducãtorul, în care nãdãjduiesti la început cã te va face libersi independent, este capabil sã te lase sã pleci. Un tiran poate sã aparãtinerilor ca un rege; iar un iscusit seducãtor, un profesor. Solutia initialã la6 Basil, vol. 4, p. 292-293.7 Cf. Xenophon, Memorabilia, 1. 2. 5-7. Platon, Apãrarea lui Socrate, 31 b, în„Platon”, vol. I, p. 31-32.8 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 566. Vezi si Basil, vol. 4, p. 379. Hesiod, Lucrãrisi zile, 293-297. Cf. Aristotle, Nicomachean Etics, 1095 b.9 Aristotle, Nicomachean Etics, 1095 a.10 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 566-567. Vezi si Basil,vol. 4, p. 381.
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122aceastã dilemã, una care dã tinerilor o cunoastre grosolanã si usoarã aceea ce este folositor si a ceea ce este dãunãtor, este de a mãsuraplângerile celorlalti bãrbati împotriva modelului propus de Sfântul Vasile11.Prin urmare, profesorul ar trebui sã ofere  studentilor ceea ce este celmai necesar si sã nu pretindã nimic în schimb; interesul lui ar trebui sãsemene cu acele al unui pãrinte. Sfatul Sfântului Vasile ne reaminteste depotentialii profesori ai problemei naturii pãtimase a tinerilor si sã le ofereun model pentru propria lor purtare care sã serveascã ca o solutie laaceastã problemã.2.Viata omeneascã, în ea însãsi, nu are nici o valoare. Asadar,frumusetile traditionale ale acestei vieti, darurile de bogãtie si fericiretrebuie respinse12. Sfântul Vasile ocoleste adevãrata inimã a formularelorpãgâne pentru viata desãvârsitã: slava strãmosilor, puterea trupului,frumusetea, mãretia, cinstea datã de toti oamenii, demnitatea de împãratsi alte atribute omenesti13. Învãtãtura Sfântului Vasile poate sã fie bunãsi pãrinteascã deoarece ea nu cautã dupã lucrurile care ar naste competitiesi luptã si nu apeleazã la natura eroticã a tinerilor cu promisiuni exagerate14.Bunurile acestei lumi sunt umbre si vise când le comparãm cu bunurileceleilalte lumi15. Viata viitoare este oferitã ca esenta învãtãturiiprofesorului crestin, ea este izvorul a ceea ce este folositor si a ceea ceeste dãunãtor pentru suflet (Fapte 17, 15-34)16. Unele virtuti pãgâne, înspecial acelea care se referã la generozitatea sufletului, se prãbusesc înprezenta unui scop dincolo de aceastã viatã. De ce vã necãjiti cu literatura,în special când ea se ocupã mai mult cu aceastã viatã si vorbeste desprecea viitoare cu confuzie si blasfemie? Sfintele Scripturi sunt izvorul celmai important pentru ceea ce-i folositor, dar ele ne învatã cu cuvintelepline de tainã cele ce sunt mai presus de puterea de întelegere a tinerilor17.11 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 567. Vezi si Basil, vol. 4, p. 381.12 Aristotle, Nicomachean Etics, 1115 a-1128 b.13 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 567. Vezi si Basil, vol. 4, p.381-383.14 Platon, Protagoras, 319 a, în „Platon”, vol. I, p. 433. Protagoras promite elevilorsãi cã ei vor deveni o putere realã în oras. De asemenea, el le promite sã le fie pãrinte,Ibidem, 317 c, în „Platon”, vol. I, p. 432.15 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 567. Vezi si Basil, vol. 4, p. 383.16 Atenienii îl iau în derâdere pe Sfântul Apostol Pavel din cauza afirmatiilor  pe careel le face despre viata vesnicã.17 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 567. Vezi si Basil, vol. 4, p.383. Aristotle,Nicomachean Etics, 1095 a.
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123Ochii tinerilor au nevoie de analogii, de umbre si de reflectii aleadevãrului18. Dupã cum soldatii la început se antreneazã în gimnasticã sidans înainte de a li se preda întreaga artã militarã, tot asa si tinerii crestiniau nevoie de o educatie care începe cu studiile preliminare care suntumbrele si reflectiile întregului adevãr crestin19. Trebuie sã ne reamintimcã Sfântul Vasile a dat elevilor un important adevãr crestin, anume viataviitoare, prin care sã judece literatura pãgânã; pe baza acestei vieti viitoaretrebuie sã asociem adevãrul nostru cu ceea ce ne-ar aduce beneficii, cade exemplu cu poetii, cu scriitorii si cu oratorii. Aceastã viatã viitoare nua fost încã divizatã în rai si iad. Trebuie sã privim mai întâi reflectareasoarelui în apã si apoi sã ne îndreptãm privirile spre lumina lui; dar SfântulVasile a fãcut reflectarea soarelui (literatura pãgânã) aproape identicãcu soarele însusi (adevãrul crestin) dând studentilor perspectiva unei altevieti20. Virtutile traditionale pe care literatura pãgânã întentioneazã sã leîmpãrtãseascã încep deodatã sã se ofileascã; faima, mãrirea si chiarexemplul lui Alexandru celMare par sã se micsoreze în orizonturile largidincolo de aceastã viatã. Studentii privesc aceste virtuti prin prisma vietiide apoi. Sfântul Vasile pune astfel frâu puterii convingãtoare a limbii poeticesi o foloseste pentru a întoarce gândurile tinerilor într-o directie proprie.Puterea eroticã a poemelor, o putere care ar putea seduce si ruina petineri, este un suport pentru educatia moralã.3. Odatã ce profesorul a garantat tinerilor tenacitatea principiuluivietii de apoi este permisã o întâlnire totalã cu literatura pãgânã:„Asadar, dacã existã vreo înrudire între aceste douã feluri de învãtãturi,cunostinta lor poate sã ne fie de folos; iar dacã nu-i nici o înrudire, sãcunoastem deosebirea dintre ele, punându-le fatã în fatã; si nu-i putinlucru acesta, pentru a afla care-i mai bunã”21.Literatura pãgânã poate servi ca ornament si hainã pentru fructuladevãrului22. Sfântul Vasile garanteazã cã ierarhia proprie se mentine18 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 567. Vezi si Basil, vol. 4, p. 383. Platon,Republica, 506-507 a, în „Platon, Opere”, vol. V, Editura ªtiintificã si Enciclopedicã,Bucuresti, 1986, p. 304-306.19 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 567.20 Ibidem, p. 568. Vezi si Basil, vol. 4, p. 385. Cf. Platon, Republica, 514 a, în„Platon”, vol. V, p. 312.21 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 568. Vezi si Basil, vol. 4, p. 385.22 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 568. Vezi si Basil, vol. 4, p. 387.
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124printr-o selectare si interpretare atentã a textelor, asa încât sã întãreascãstandardul care cristalizeazã viata viitoare prin exemplele literare. SfântulVasile citeazã exemple spirituale pentru a-si sustine metoda sa: atât Moisecât si Daniel care au învãtat mai întâi întelepciunea pãgânã care ia înconjuratînainte de a merge sã exercite lucrarea Domnului23. Tinerii sunt dejucatide misterul biblic, asa cum a afirmat de fapt Sfântul Vasile; tinta vietiiviitoare rãmâne o deprindere incalculabilã. Pentru Sfântul Vasile, educatiacrestinã începe cu o credintã simplã neproblematicã care la rândul eicere un profesor cu o credintã si întelepciune profundã pentru a selecta siprezenta textele care întãresc deprinderea virtutii la tineri. Profesorulapãrã pe tineri de cele mai complexe probleme ale credintei, problemecare cer o mai mare stãpânire si cunoastre de sine decât le au tinerii, întimp ce deprinderea credintei prinde rãdãcini. Încetul cu încetul, dacãtemelia este fermã, atunci din ce în ce mai mult ceea ce-i greu si îndoielnicse poate înlãtura.4. Cum ar trebui sã participe tinerii la literatura pãgânã fãrã sã-sideterioreze propria lor credintã? Sfântul Vasile rãspunde la aceastãîntrebare atrãgându-le atentia asupra propriilor actiuni ale profesorului.Poetii trateazã „subiecte de orice fel”24. Tinerii au nevoie de orice fel descrieri. Prin urmare, Sfântul Vasile ne aminteste de Socrate în rolul sãude întemeietor al unei cetãti drepte în lucrarea sa Republica când spunecã pe poeti trebuie sã-i îndrãgim „când vorbesc de faptele si cuvintelebãrbatilor buni”25. Poetii vorbesc despre iubire, bãuturã, cã fericirea constãîntr-o masã bogatã si în cântece nerusinate si despre faptele amoroaseale zeilor26. Farmecul cuvintelor lor laudã ceea ce-i bun pe moment, apoiceea ce-i rusinos. Poezia poate sã fie lãudatã pentru frumusetea ei,independentã de adevãrul ei sau de valoarea ei moralã. Profesorul trebuiesã armonizeze frumusetea cuvintelor poetului cu frumusetea adevãrului;el trebuie sã aleagã textele si sã le selecteze cu atentie pentru cã farmeculpoeziei apeleazã la pasiuni iar pasiunile trebuie controlate27. Adevãratul23 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 568. Vezi si Basil, vol. 4, p. 387.24 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 568. Vezi si Basil, vol. 4, p. 387.25 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 569. Vezi si Basil, vol. 4, p. 387. Cf. Republica,398 a-b, în Platon, vol. VI, p. 172.26 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 569. Vezi si Basil, vol. 4, p. 387. Cf. Republica,377 b-392 a. Plutarch, How the young men should study poetry, Moralia, 14 vol., trans. byFrank Babbit, Cambridge, 1949, vol. I, p. 79-19727 Hesiod, Theogany, trans. by Richard Lattimore, Ann Arbor, 1973, p. 124.
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125profesor va apãrea ca unul înzestrat cu întelepciune pentru a împreunafrumusetea formei cu frumusetea virtutii morale, creând astfel un suportputernic pentru educatia moralã. Asemenea poetilor si oratorii suntamenintati sã facã ca argumentul cel mai rãu sã aparã cel mai puternic28.Cititorii trebuie sã devinã ca albinele, care „nici nu se duc fãrã nici oalegere la toate florile, nici nu încearcã sã aducã tot ceea ce gãsesc înflorile pe care se aseazã, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îllasã cu plãcere”29. Sfântul Vasile se reîntoarce la imaginea cu albinelenumai dupã partea a III-a din Omilia sa cãtre tineri, care cautã sã tratezedespre câteva exemple din literatura pãgânã, exemple care vorbesc desprestãpânirea de sine, mânie si bogãtie; prin aceste exemple noi vedem foarteclar cum iese la luminã adevãratul profesor.5. Deoarece virtutea este un scop spre viata vesnicã ar trebui sã ocãutãm  peste tot. Virtutea este lãudatã mult de cãtre poeti, de scriitori,„dar mai mult încã de filosofi”30. Sfântul Vasile, pentru moment, pãrãsesteproblema filosofiei pãgâne la statutul acestei iluzii desarte; în mod realpentru sufletele mai tinere, suflete care nu sunt obisnuite sã stãruie si sãse trudeascã cu cãrtile, filosofia este nepotrivitã. Ca si Sfânta Scripturã,ea este rezervatã celor mai în vârstã, adicã bãrbatilor mai prudenti. SfântulVasile se ocupã de exemplele din poezie si retoricã. Pe tãcute, el aratãcalea pe care trebuie sã o aleagã si sã trateze un profesor textele sale.Sfântul Pãrinte este de acord cu Hesiod dupã care virtutea este mai bunãsi mai frumoasã doar mai târziu în viatã, dupã ce am cheltuit mai multãluptã ca sã o obtinem31. Viciul este usor si plãcut. Viata vesnicã asigurãun suport suplimentar pentru drumul greu al virtutii si inspirã pasagiile dinpoezia pãgânã cu un nou sens. Sfântul Vasile îsi aduce aminte de un textdin Homer unde Ulise scãpat complet gol din naufragiu a inspirat respectfiicei împãratului; goliciunea lui nu este rusinoasã, pentru cã îl „împodobisecu virtute. Asadar, dacã ne întoarcem la textul în cauzã, vom gãsiurmãtorul monolog când Ulise întâlneste pe princesã:28 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 389. Vezi si Basil, vol. 4, p. 391. Cf. Quintilian,Institutio Oratoria,12. 1. 23-25. Bãrbatul elocvent care foloseste cuvinte nedemne nu esteun orator.29 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 589-590. Vezi si Basil, vol. 4, p. 391.30 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 570. Vezi si Basil, vol. 4, p. 393.31 Ibidem, p. 570. Vezi si Basil, vol. 4, p. 395. Cf. Hesiod, Lucrãri si zile, p. 53.
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126„De stete-n fatã-i, oblu, iar Ulisese socoti o clipã, la genunchiicopilei cei cu ochi frumosi sã cadã,s-o milcuie de-aproape, ori cu gânduriblajine din departe-asa s-o roagesã-i dea vesminte, orasul sã-i arate.ªi-asa gândind, gãsi c-ar fi mai bineCu vorbe dulci s-o roage din departe”32.Sfântul Vasile ignorã întelepciunea lui Ulise si posibilitatea cã o astfelde întâlnire neprevãzutã ar putea duce la seductie; el se distrage completde la natura eroticã a trupului si prezintã goliciunea într-un mod familiariconografiei crestine, adicã unde trupul gol înseamnã inocentã si virtute.Profesorul nu este interesat de o criticã literarã meticuloasã, ci dedisciplinarea tinerilor de la ceea ce ei sunt mai tentati sã caute33. Naturaeroticã a trupului nu are loc în pedagogia Sfântului Vasile, deoareceeliberarea ei ar marca nu începutul libertãtii, ci o teribilã sclavie. SfântulVasile citeazã douã pasagii din literatura pãgânã care vorbesc desprebogãtie. Solon n-ar schimba virtutea pe bogãtie pentru cã virtutea esteneschimbãtoare, pe când averea se schimbã în fiecare zi; critica lui Teognisreferitoare la bogãtie este interpretatã de Sfântul Vasile ca însemnând unsuport pentru iubirea crestinã a sãrãciei, dar de fapt poetul avertizeazãdespre caracterul schimbãtor al bogãtiei si nu cã sãrãcia este un lucrubun34. Sfântul Pãrinte discrediteazã bogãtia deoarece ea este bunã numaica un scop pentru obtinerea lucrurilor necesare acestei vieti si pentruconfortul si sustinerea trupului; viata de apoi înaltã sufletul deasupra trupuluiiar viata viitoare deasupra acestuia, determinând pe profesor sã adopteinterpretãri care sunt de acord cu cele ale Sfântului Vasile. Cel maiinteresant exemplu al metodei Sfântului Vasile are loc în prezentarea uneipovestiri a sofistului Prodicos referitoare la ispitirea lui Heracle. Pe cândera tânãr, Heracle s-a apropiat de douã femei. Prima a fost frumoasãprin arta îmbrãcãmintei; ea ademenea pe oameni la multe plãceri si încercasã si-l atragã si pe Heracle. A doua a fost istovitã si slabã, dar i-a promiscã dacã Heracle o va urma, desi vor fi nenumãrate sudori, osteneli si32 Homer, Odiseea, cântul VI, traducere de George Murnu, Studiu introductiv sinote de Adrian Pârvulescu, Editura Univers, Bucuresti, 1979, p. 159.33 Aristotle, Nicomachean Etics, 1095 a.34 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 571. Vezi si Basil, vol. 4, p. 397.
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127primejdii, la sfârsit pretul ar fi sã devinã un zeu. Eroul a rezistat ispitiriierotice în favoarea unei vieti a virtutii si mãririi35. Cei vechi pretuiauvirtutea ca pe un scop de a stârni ambitiile omului peste propriile lui plãceri;aceasta este cea mai nobilã pasiune. Totusi o astfel de mãrirepãmânteascã înseamnã foarte putin pentru crestini, fatã de ceea ce-i maiimportant, anume mântuirea sufletului. Interpretarea Sfântului Vasiletextului despre Heracle transformã vechea mãrire într-o deprindere pentruo recompensã vesnicã, lauda lui Dumnezeu pentru viata trãitã corect.Cele douã exemple referitoare la bogãtie sunt întroduse între douã exemplereferitoare la respingerea iubirii pãtimase. Întreaga sectiune tinde cãtrerespingerea celei mai înalte notiuni a antichitãtii despre virtute, mãrinimia,în favoarea unei pasiuni pentru slava cereascã. Profesorul transformã sielibereazã cu atentie pasiunile pentru a descoperi lucrurile mai înalte. Eltrebuie sã caute sã facã auditoriul sãu mai bun, demonstrându-ifamiliaritatea sa cu bogãtia interpretãrilor pe care le-a adunat putin câteputin din texte.6. Sfântul Vasile continuã cercetarea sa atrãgând atentie asuprapericolului de a ne bucura de fapte bune în urma discursurilor în timp cecontinuãm sã trãim o viatã de viciu36. Noi nu suntem asemenea celor cejoacã dramele pe scenã dar în schimb sunt sclavi; nu trebuie sã apãrembuni fãrã a fi buni37. Analogia cu artele continuã: muzicianul nu îngãduiede buna sa voie sã-i fie dezacordatã lira si nici dirijorul nu îngãduie sã aibãun cor care sã nu cânte cât mai armonios. Dacã artele dovedesc excelentãsi perfectiune, cu atât mai mult virtutea umanã. Problema judecãrii realuluidin aparent va putea fi învinsã numai prin educatie care va face tineriibuni la vedere si în realitate; aceastã educatie presupune un profesor deo bunãtate realã. Tânãrul trebuie sã câstige deprinderea de a face bineledeoarece deprinderea conduce în ultimã instantã la o întelepciune maisofisticatã. Moderatia si stãpânirea de sine sunt temelia întelepciunii si acelorlalte virtuti. Insistând asupra legãturii indivizibile dintre studiu si faptã,Sfântul Vasile restaureazã legãtura dintre imaginatie si viatã. Dacã sepãstreazã aceastã legãturã, cãrtile mari devin cele mai relevante si celemai importante dintre toate uneltele necesare pentru formarea caracterului.35 Ibidem, p. 572. Vezi si Basil, vol. 4, p. 397-399. Xenophon, Memorabilia, 2. 1.21-34.36 Aristotle, Nicomachean Etics, 1105 a.37 Platon, Republica, 361 a, în Platon, vol. V, p. 124.
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128Dacã cãrtile obisnuite sunt plasate înaintea unui student în dorinta de acãuta sã depãseascã modelele care-i sunt date, el va demonstra mai târziuprin faptele sale eficacitatea a ceea ce a citit. Profesorul trebuie sã aleagãcãrtile bune, dar cel mai important, el trebuie sã inspire în studentii sãidorinta de a face binele. Una dintre cele mai mari virtuti ale literaturiipãgâne este aceea cã ea este în mod inerent educationalã în intentie;Sfântul Vasile retine aceastã virtute esentialã tãind unele texte, respingândaltele si transformând standardele prin care aceste lucrãri sunt judecate.Dar Sfântul Vasile rezolvã problema de a împreuna intentia si fapta înstudentii sãi prezentându-se el însusi ca bine în cuvinte si în fapte; adevãratulprofesor este acela care cultivã mai întâi desãvârsirea propriului sãucaracter. El trebuie sã se apropie de tineri ca unul care este capabil de ale dirija sufletele fãrã a-i înrobi. El trebuie sã reziste ispitelor oferite de olecturã necenzuratã a poetilor pãgâni, si el trebuie sã fie destul de virtuospentru a putea determina pe studentii sãi sã actioneze asa cum actioneazãel. Sfântul Vasile doreste ca studentii sãi sã poatã citi orice carte si sã seîntâlneascã cu toate viclesugurile lumii fãrã ca sã-si piardã credinta.Aceastã libertate ultimã depinde de deprindere si de stãpânirea de sine.7. Sfântul Vasile trateazã mai întâi despre folosul literaturii pãgâneca un ajutor spre stãpânirea de sine (5), iar apoi el asigurã cã studentii sãivor actiona asa cum vor citi si vor gândi (6). Acum se întoarce laîntelepciunea pãstratã în traditia oralã si scrisã pentru a începe sã punãbaza pentru trecerea la Sfânta Scripturã. El laudã pe Pericle si pe Euclidepentru rãbdarea lor în fata abuzului si a dusmanului, folosind acesteexemple ca demonstratii pentru controlarea mâniei cuiva. Socrate estelãudat pentru rezistenta sa la lovirile unui adversar fãrã sã se împotriveascãextrãgându-si rãzbunarea din ura unui alt om care a socotit cã-l bate.Desi s-ar putea gãsi texte scripturistice care sã sustinã aceste exemple,în special în felul cum le interpreteazã Sfântul Pãrinte, totusi ele nu suntcitate. Sfântul Vasile citeazã din Sfânta Scripturã numai dupã cepovesteste despre refuzul lui Alexandru cel Mare de a fi cucerit de femeidupã ce el cucerise pe bãrbati. Aceastã faptã a lui Alexandru, spuneSfântul Vasile, ne reaminteste despre porunca evanghelicã: Cel ce privestecu poftã la o femeie, chiar dacã n-a sãvârsit cu fapta adulterul, nu-i iertatde pãcat, pentru cã a primit pofta în sufletul sãu (Matei 5, 28). SfântaScripturã este citatã în primul rând în favoarea stãpânirii de sine; legãturadintre admonestarea biblicã si anecdota pãgânã transformã pe aceasta
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129din urmã dintr-o povestire despre necesitatea stãpânirii de sine într-opedepsire a poftei trupesti. Terenul este pregãtit cu grijã pentru introducereaSfintei Scripturi prin deprinderea stãpânirii de sine si practica de a facebinele. Tinerii sunt pregãtiti sã citeascã Sfânta Scripturã deoarece vietilelor sunt deja reflectii imperfecte ale învãtãturilor sale.8. Sfântul Vasile se întoarce la imaginea albinelor. Sectiunea a IV-ase sfârseste cu îndemnul de a cãuta cele folositoare, nu pur si simpluceea ce-i plãcut si usor, asa cum fac albinele când merg la acele floricare dau substante folositoare pentru producerea mierei. Sfântul Pãrintevorbeste despre modul cum trebuie sã folosim dorinta pentru ceea ce-iplãcut si s-o transformãm într-o dorintã pentru ceea ce-i folositor. SfântulVasile se ocupã apoi cu o introducere în adevãrurile crestine. Elprocedeazã prin analogie. Este posibil ca un cãpitan al unei corãbii sau unarcas sau un fierar sau un lemnar sã aibã un scop în activitatea lor dar nupentru viata lor?38  Sfântul Vasile foloseste exemple de oameni în posesiaunei arte, nu a acelora care încã învatã artele preliminare ca în sectiuneaa II-a. Asa precum un luptãtor sau un flautist trec prin multe greutãti sprea-si atinge scopul artei lor – victoria în jocuri sau desãvârsirea în cântatulla flaut – noi, care aven un tel mult mai mare, ar trebui sã fim dispusi sãsuferim greutãti nenumãrate pentru a atinge scopul propus39.  O educatieprivind stãpânirea de sine pregãteste calea pentru depãsirea acestorgreutãti. „Este greu sã fii virtuos” citeazã Sfântul Vasile; dar aceia carenu depãsesc greutãtile din calea lor sunt mai nesãbuiti decât luptãtorulsau flautistul care dau gres în pregãtirea lor pentru cã ei au pierdut roadelevietii vesnice40. Aceia care suferã un esec vor fi pedepsiti de mai multeori pentru pãcatele lor de cãtre Dumnezeu41. Sfântul Vasile descoperãacum întreaga învãtãturã crestinã despre viata de apoi: existã o judecatãcare o urmeazã si oamenii vor fi rãsplãtiti sau pedepsiti pentru viata lor.Sfântul Pãrinte descoperã întregul adevãr numai dupã ce stabileste temeliapentru virtute prin deprindere. Standardul simplu al vietii de apoi estesuficient pentru a deprinde pe tineri si a le directiona lectura lor sprepoetii pãgâni; astfel ni se descoperã acum un suport si mai mare pentru38 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 575. Vezi si Basil, vol. 4, p. 407. Cf. Aristotle,Nicomachean Etics, 1094 a-b.39 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 575. Vezi si Basil, vol. 4, p. 409-413.40 Platon, Protagoras, 340 c, în Platon, vol. I, p. 457-458.41 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 577. Vezi si Basil, vol. 4, p. 413.
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130virtute. Profesorul este liber sã întoarcã directia mintilor studentilor cupropriile lor mâini. Prin urmare începe un nou fel de educatie.9. De asemenea începe un nou nivel al discutiei. Sfântul Vasile, înmod practic, renuntã la poeti. Acum când consecintele adevãrate aleactiunilor lor sunt clare, tinerii se întorc la vechile întrebãri cu o nouãseriozitate. Ce ar trebui deci ei sã facã? Ei trebuie sã se pregãteascãpentru viata si judecata viitoare. Noi nu trebuie sã fim sclavii trupului42.Plãcerea nu este vãzutã ca un obstacol pentru fapte mai bune, ci mai alespentru fericirea vesnicã. Sufletele noastre vor suplini toate lucrurile caresunt mai bune,„cu ajutorul filosofiei slobozindu-le ca dintr-oînchisoare…”43. Poezia este un fel de vrãjitorie nedemnã a unui om liber;filosofia pare s-o înlocuiascã. Sfântul Vasile citeazã câteva exemple pãgânede pedepsire vesnicã pentru a sustime neglijenta trupului nostru. Trebuiesã evitãm a ne îngriji de aranjatul pãrului si de haine; Sfântul Pãrinteciteazã în acest sens un proverb al lui Diogene44.  Scopul nostru este sãne cunoastem pe noi însine; dar dacã nu vom fi curãtiti, cunoasterea desine va fi ascunsã de noi asa cum soarele este ascuns de ochii unui ombolnav. Sfântul Vasile vorbeste despre soarele întreg, nu despre imaginilesi umbrele sale ca în sectiunea a II-a45. Tinerii trebuie sã înfrunte soareleînsusi. Trupul se purificã evitând scamatoriile, privirile erotice si cântecelerusinoase, dar expluzarea muzicii nu-i totalã; deoarece Sfântul Vasile aprobãmuzica lui David folositã pentru a slobozi sufletul lui Saul46. De asemeneane este oferit al doilea exemplu: Pitagora, întâlnindu-se cu niste oamenibeti, care fuseserã la un ospãt, a poruncit cântãretului din flaut, caremergea în fruntea lor, sã schimbe cântecul si sã cânte un cântec doric.Atât profetul cât si filosoful ne descoperã muzica adevãratã: una cântatãsi alta poruncitã sã fie cântatã47. De asemenea trebuie opritã – spuneSfântul Pãrinte – parfumarea aerului cu felurite mirodenii plãcute la miros,ca si ungerea trupului cu parfumuri48. Sfântul Vasile pedepseste „mocirla42 Ibidem, p. 577. Vezi si Basil, vol. 4, p. 415.43 Ibidem, p. 577. Vezi si Basil, vol. 4, p. 415.44 Ibidem, p. 478. Vezi si Basil, vol. 4, p. 417. Diogene Laertius, 6, 54.45 Ibidem, p. 478. Vezi si Basil, vol. 4, p. 417. Platon, Phaedon, 75 a si 115 a si urm.46 I Regi 16, 15-23.47 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 578-579. Vezi si Basil, vol. 4, p. 419. Cf. Platon,Republica, 499 a. Aristotle, Politics, 1341 b.48 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p.579. Vezi si Basil, vol. 4, p. 419.

Studii



131plãcerilor trupesti”, fiind de acord cu sfatul lui Platon de a evita îngrijireaexcesivã a trupului; dar sã se îngrijeascã de el cât este necesar ca sãpoatã sluji întelepciunii49. Cuvintele lui Platon – spune Sfântul Vasile – seaseamãnã cu cele spuse de Sfântul Apostol Pavel, care ne îndeamnã sãnu ne îngrijim de trup, ca sã nu-i dãm prilej sã aibã poftã (Romani 13, 14).Sfântul Vasile laudã exemplul pãstrat de Platon, care a trãit în partea ceamai nesãnãtoasã a orasului, la academia sa, decât s-o pãrãseascã pentrusãnãtatea trupului sãu50. Dacã trupul trebuie sã fie subliniat, cu atât maimult trebuie subliniate lucrurile cele vesnice; pentru cã aceste lucrurisunt fãrã noimã când le separãm de dorintele trupului. Sfântul Vasileciteazã cuvintele lui Teognis care laudã pe aceia care evitã bogãtia si,deci, nedreptatea; el îsi aminteste de spusele lui Diogene care a fost maibogat decât marele împãrat al persilor deoarece are nevoie pentru a trãide mai putine lucruri decât acela51. Socrate, spune Sfântul Vasile, arlãuda pe un om bogat numai dacã ar sti sã întrebuinteze bine bogãtia;sculptorii Fidias si Policlit sunt demni de încredere deoarece au turnataurul si fildesul în statuile zeilor52. În sfârsit, Sfântul Vasile îsi avertizeazãstudentii despre lingusire, adicã întrebuintarea gresitã a cuvintelor asociatãcu problema referitoare la citirea poeziei53.10. Sfânta Scripturã este izvorul întelepciunii noastre, desi numai oschitã a virtutii se poate gãsi în literatura pãgânã54. Sfântul Vasile respingeproverbul lui Hesiod, un poet, despre felul cum s-ar putea aduna lucrurileputin câte putin în favoarea unui oarecare Bias, spunând cã acest prov-erb nu se referã atât la cresterea bogãtiei cât la înmultirea cunostintelor,mãrginind folosul virtutii numai la viata aceasta pãmânteascã55. Poeziaeste respinsã de filosofie. Sfântul Pãrinte respinge douã exemple dinliteratura pãgânã (Tithon si Arganthonie) si unul din Vechiul Testament(Matusala) care înfãtiseazã viata foarte lungã56, deoarece chiar cea mailungã viatã se eclipseazã în fata vesniciei:49 Platon, Republica, 498 b-c, în Platon, vol. V, p. 294-295.50 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 579. Vezi si Basil, vol. 4, p. 423.51 Ibidem, p. 580. Vezi si Basil, vol. 4, p. 425.52 Ibidem, p. 581. Vezi si Basil, vol. 4, p. 427.53 Ibidem, p.581. Vezi si Basil, vol. 4, p. 428.54 Ibidem, p. 581. Vezi si Basil, vol. 4, p.431.55 Hesiod, Works and Days, p. 61. Diogenes Laertius, 1. 88.56 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 582.
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132„As râde ca de niste pãreri de copilgândindu-mã la timp cât este de lung si fãrã de bãtrânete,al cãrui sfârsit nu ni-l putem închipui,dupã cum, nu mai putin,nu poti pune sfârsit sufletului nemuritor”57.Sfântul Vasile este de acord cu un proverb al lui Pitagora, desi nueste numit cu numele, care spune: „Trebuie sã alegem viata cea mai bunãsi sã facem fapte de virtute, cu nãdejdea cã obisnuinta va face plãcutã oviatã ca aceasta”58. Tineretea este timpul cel mai bun când se poatedobândi aceastã obisnuintã sau deprindere pentru cã tinerilor le va fi multmai greu sã dobândeascã aceste deprinderi mai târziu. Sfântul Vasileîncheie omilia sa cu un avertisment conform cãruia, desi existã aceiacare cautã în mod întelept pe doctori sau îi cheamã la casele lor când suntcuprinsi de boli mai grave, vârsta lor se caracterizeazã totusi cu aceea aoamenilor care nu primesc pe doctori chiar dacã vin la ei59. Medicul neaminteste de Hristos si de Socrate. Poezia pãgânã, istoria si chiar opovestire din Vechiul Testament se vestejesc în fata vederii SfântuluiVasile despre lucrurile vesnice.. Filosofia însã rãmâne. Sfântul Vasile acondus pe studenti de la un timp al ignorantei cître un timp alautocaracterizãrii. Profesorul renuntã la monarhia lui si se întoarce laacea fiintã care cautã adevãrurile pe care le transmite doctorul.BArta de a scria a Sfântului Vasile constã în a combina sfatul cãtretineri cu descoperirea persoanei capabile sã asigure cã acest sfat tine; elreuseste acest lucru arãtând cã cele douã teluri sunt atât de intim legateîncât sunt unul singur. Tinerii nu înteleg toate implicatiile faptelor lor si,deci, întreaga libertate trebuie sã fie refuzatã de cãtre ei pânã când pro-pria temelie sãlãsluieste în deprindere. Atunci când credem cã întreagalibertate privine din ale sale sau poate cã vine din cer, rolul profesoruluiîntelept este evident60. Sfântul Vasile îi pregãteste pe studenti pentru a57 Ibidem, p. 582. Ezi si Basil, vol. 4, p. 431-433. Cf. Boethius, Consolation ofPhilosophy, 2. 6.58 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 582. Vezi si Basil, vol. 4, p. 433.59 Aristotle, Nicomachean Etics, 1105 b.60 Quintilian, Institutio Oratoria, 4, vol., trans. by H. E. Butler, Cambridge, 1953,vol. 4, p. 383.
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133întelege mai bine viata viitoare si toate implicatiile raiului si iadului61. Elsustine cã tinerii nu sunt liberi si cã libertatea este imposibilã fãrã o perioadãde retinere si control.Acest control începe cu selectarea poeziilor si cu interpretarea lor.Am arãtat cã Sfântul Vasile respinge continutul moral si religios al vechilorpoezii transformând cititorul. Profesorul se plaseazã pe el însusi si traditiasa ca un ecran înaintea textelor pãgâne; tot ceea ce ele spun apara întroaltã luminã. Transformarea cititorului stã la inima proiectului SfântuluiVasile. Poezia anticã este limitatã la nefolosinta ei; ea poate sã fie folositãpentru a îndruma pasiunile, dar odatã ce un tânãr a obtinut stãpânirea desine este mai bine sã uite poezia. Poezia nu este efectivã ca un ajutor îneducatia moralã fãrã supravegherea unui profesor întelept.Dar problema filosofiei rãmâne. Sfântul Vasile laudã pe filosofi iarpunctul sãu de vedere despre vesnicie nu-i îndepãrteazã pe acestia.Ambiguitatea imaginii finale a doctorului determinã pe omul liber sã cautebeneficii de la oricine altul care poate vindeca sufletul. Filosofia, deci,ratiunea umanã elibereazã, dupã Sfântul Vasile, atunci când este unitã cuîntelepciunea divinã. Totusi filosofia prezintã un pericol. Exaltarea impropriea ratiunii umane poate distruge orizontul revelatiei, un orizont care trebuiesã fie prezent dacã Dumnezeu trebuie sã conducã. Filosofia trebuie tinutãîn frâu; e nu poate deveni sãlbaticã deoarece poate distruge tainele crestine.Educatia Sfântului Vasile reprezintã acel frâu; aceasta poate reprezentaun frâu deoarece tinerii au exemplul Sfântului Vasile chiar înaintea lor. Ela actionat întotdeauna în interesul lor si cuvintele lui pot fi crezute. Modelulprofesorului prezentat de Sfântul Vasile rãmâne în sufletul tinerilordeoarece profesorul perfect cautã sã se apropie de omul bun, de omul cusufletul nobil. El trãieste viata pe care o predã si cãlãuzeste pe elevi spreaceastã viatã. ªi el este încã pe drumul spre desãvârsire si împãrtãsesteceea ce a învãtat liber, deoarece ceea ce el cautã nu este diluat deîmpãrtãsire. El mosteneste cinstea egalã sau chiar mai mare decât apãrintilor studentilor; deoarece el le-a dat nu numai viata ci viata ceabunã62.Deci, studentii citesc filosofia si o abordeazã asa cum a fãcut siSfântul Vasile. Ei mostenesc spiritul lui. Aceasta este inima filosofiei61 Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 582.62 Diogene Laertios, 5. 19.
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134Sfântului Vasile pentru cã el nu este rapid în a condamna ceea ce estediferit de credinta sa, ci cautã întotdeauna sã gãseascã în ea ceva  folositorpentru viata crestinã. Prin urmare, Sfântul Vasile ar aplauda judecataFericitului Augustin, care a scris:„În esentã, dacã întelepciunea este identicã cu Dumnezeu,prin care toate s-au fãcut, asa cum autoritatea divinã si adevãrulau putut demonstra, adevãratul filosof nu poate fi decât o fãpturãumanã care-l iubeste pe Dumnezeu”63.
63 Fericitul Augustin, De civitate Dei, 8, 1,P. L., 41, 355: „Porro si sapientia Deusest, per quem facta sunt omnia, sicut divina auctoritas veritasque montravit, verusphilosophus este amator Dei”. Vezi si Aureliu Augustin, Despre cetatea lui Dumneuei, I,VIII, 1, studiu introductiv de Gheorghe Vlãdutescu, traducere din latinã, notitã introductivã,note si tabel cronologic de Paul Gãlesanu, Editura ªtiintificã, Bucuresti, 1998, p. 473.
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135Mihai SãsãujanInterventii tariste la Curtea din Vienaîn favoarea ortodocsilor din monarhiaaustriacãAbstractThe author’s study ”Czarist interventions at the Court in Viennato the Orthodox from the Austrian monarchy’s advantage” was fa-cilitated by the discovery, in the archives in Vienna, of some undis-covered documents on the topic mentioned above. The author triesto make a chronological presentation of the meetings between theRussian ambassador in Vienna, Keyserling, and the Austrian For-eign Minister, Kaunitz, as well as a presentation of some Austrianministerial debates on the confessional situation of the Orthodox inthe Austrian monarchy in the middle of the 18th century, in the con-text of the external politics of the two states who had been in alli-ance of war in this period.În secolul al XVIII-lea, aliantele principale din Europa au înregistratmodificãri esentiale. Franta, care a fost mult timp dusman al Austriei, adevenit aliat al ei, Anglia, un prieten traditional al Austriei s-a aliat cuPrusia, iar Rusia, mult timp observator si aliat temporar al Angliei si Austriei,a devenit un aliat sigur al Austriei într-o aliantã de rãzboi alãturi de Aus-tria. Au existat desigur, mai multe motive pentru schimbãrile interveniteîn spatiul european international: rivalitatea dintre Franta si Anglia în politica
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136colonialã din America de Nord, conflictele comerciale anglo-ruse s.a.Puterilor conservative ale continentului european le-a fost teamã de regelePrusiei Friedrich al II-lea. Asa numitul rãzboi de sapte ani (1756-1762)purtat pentru teritoriul Sileziei a angajat în luptã sase puteri europene,încheindu-se în 1762 prin victoria Prusiei.1 Politica externã a Austriei afost dominatã la mijlocul acestui secol de figura centralã a cancelaruluide stat Anton Kaunitz-Rittberg (1711-1794).2 Acesta s-a ocupat în modexclusiv, de politica externã a Casei de Austria. La data la care MariaTereza l-a numit cancelar de curte si de stat (Hof-und Staatskanzker) elavea deja, o experientã diplomaticã foarte bogatã în cadrul parlamentuluiimperiului de la Regensburg, în cadrul misiunilor diplomatice din Roma,Florenta, Turin si Brussel, ca delegat la Conferinta de pace din Aachen sica ambasador în Franta (1750-1753).3În contextul noilor aliante de rãzboi, în capitala Austriei s-au înregistrato serie de întrevederi ale ambasadorului rus la Viena, Keyserling, cuministrul austriac de externe, Kaunitz, cu referire la situatia confesionalãa ortodocsilor din monarhia austriacã. Problematica ortodoxã a devenitun punct sensibil pe ordinea de zi a discutiilor diplomatice dintre cei doiministri.4 Descoperirea, în arhivele Vienei, a unor documente inedite oferãdate noi referitoare la tema mentionatã. Ne permitem, în acest studiu, oprezentare cronologicã aproximativã, a întrevederilor dintre ambasadorul1 Robert A. Kann, Geschichte des Habsburgerreiches 1526 bis 1918, Böhlau Verlag,Wien, Köln, 1990, p.152;2 Wenzel Anton Kaunitz von Rittberg: În anul 1753 a devenit ministru pentruexterne, si apoi curând, cancelar de stat al Casei si Curtii imperiale. Vezi: Wurzbach,Biografisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Bd.11, Viena, 1864, p.70-73;3 Robert A. Kann, op.cit., p.152;4 Informatii ample în legãturã cu aceastã temã gãsim la Silviu Dragomir în lucrarea saIstoria dezrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul al XVIII-lea, în vol.II,apãrut la Sibiu în anul 1930, în cadrul unui subcapitol intitulat: Elisabeta Petrovna silupta religioasã a românilor din Ardeal (p.299-307). Acelasi text a fost publicat si înlimba francezã în anul 1944 (La politique religieuse des Habsburges et les interventionsrusses au XVIII-e siecle, în revista „Balcania” VII,1,1944, p.152-172). Informatiile folositede Dragomir în redactarea studiului sãu provin dintr-un raport al ministerului de externeal imperiului tarist cãtre senatul rus, în care se rezumã tratativele diplomatice dintre Rusiasi Austria pentru anii 1757-1767. În prima parte a acestui raport se trateazã chestiuneareligioasã a sârbilor din Ungaria si Croatia iar în partea a doua se aminteste si de româniiortodocsi din Transilvania si de situatia lor confesionalã. Protocolul senatului rusescdepus în arhiva ministerului rus de externe din Moscova, reg.97, 1757-1767, la Dragomir,Istoria dezrobirii…, vol II, p.299;
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137rus la Viena, Keyserling si ministrul austriac de externe, Kaunitz, si aunor dezbateri ministeriale austriece, în contextul politicii externe a celordouã state aflate în aceastã perioadã, în aliantã de rãzboi.În anul 1757, realitãtile confesionale din Transilvania erau tensionate.Cãlugãrul Nicodim se adresa în acest an tarinei Elisabeta Petrovna,fãcându-i cunoscute mãsurile de constrângere la unire, exercitate asupraromânilor ortodocsi din Transilvania.5 Interventii ale românilor ortodocsidin Transilvania la Curtea tarinei Elisabeta din Petersburg au fostînregistrate si în anii anteriori, fiind înaintate de preotii Nicolae Pop dinBalomir si Ioan din Aciliu.La 12 septembrie 1757, ambasadorul rus la Viena, contele Keyserlingera îndemnat de autoritãtile de stat din Petersburg sã intervinã la Curteaaustriacã în favoarea ortodocsilor din Ungaria si Croatia.6Douã luni mai târziu, la 27 noiembrie 1757, acelasi Keyserling prezentaministrului austriac de externe Kaunitz, o serie de gravamine privitoare laortodocsii din monarhia austriacã.7 Chiar dacã împãrãteasa „tuturorrusilor” nu intentiona sã se amestece în chestiunile interne ale altor statestrãine, era totusi, interesatã de acordarea sprijinului celor de religiegreceascã8, care erau expusi exploatãrii si constrângerilor.1. În anul 1754 s-ar fi dispus în Croatia si în alte locuri din tãrile aflatesub dominatia împãrãtesei Austriei, ca locuitorii de religie greceascã sãtreacã de la Biserica lor la Biserica catolicã. În acest caz, ar fi urmat caunii sã fie supusi streangului si trasului pe roatã.95 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii…, vol II, p.390: „Sã te milostivesti spre noi sisã ne scoti dintru aciastã patimã, cã stim cã esti de Dumnezeu dãruitã cu puterea aciasta,cã suntem nãcãjiti asa tocma ca si mai de nainte crestinii în vremile împãratilor celor tirani,în temnite, în obezi si în legãturi, ne tin atâta cât si moarte ne vine multora dintru aceapatimã - si bisearicile si schiturile le pradã, si am jãluit dintru noi si la împãrãtia aciasta anoastrã si ne-au rãspuns cã nu sileaste, iar deac-am venit la casele noastre nimica pace nuavem, numai ne silesc au sã jurãm întru acelea dogme, au deaca nu, de loc ne pun laînchisoare si de acolo nu putem sã scãpãm, ci numai au sã ne lepãdãm de credintã au sãmurim închisi si în locuri strãine fugind de vrãjmasii nostri uniti...”6 Ibidem, p.299;7 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA,  Illyrico - Serbica, Kt. 5, Conv. 1, fol.27 - 37,  27 nov. 1757;8 Expresia „religie greceascã” definea la mijlocul secolului al XVIII-lea, confesiuneaortodoxã;9 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA,  Illyrico - Serbica, Kt. 5, Conv. 1, 27nov. 1757, fol.  27: „ Es soll im Jahr 1754 sowohl in Croatien als auch in anderen Õrternder Kaiserin-Königin Ländern öffentlich sein, verkündiget worden daß alle der griechischenReligion verwandte von ihrer Kirche ab und zu der Katholischen übertreten sollten. Indem entstehenden Fall aber gewärtig seyn, daß man sie des Strangs und Rads schuldigerkennen würde„;
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1382.  Religia greceascã si cei ce o mãrturisesc pe aceasta sunt ponegritisi defãimati într-un mod ofensator. Au fost numiti necredinciosi si apostati,nume care poate fi acordat doar pãgânilor si dusmanilor lui Hristos si nucelor care se recunosc a fi parte a comunitãtii lui Hristos si a ApostolilorSãi.103. Contele Petazi, conducãtorul militar din Croatia, Dalmatia siTransilvania a luat de la comunitatea greceascã mãnãstirea cu hramulArhanghelul Mihail.114.  Sârbii se vãd privati de taine si de slujbe, trebuind sã trãiascã îndeznãdejde si disperare.125,6,7. Lipsa respectului cuvenit fatã de cele sfinte a mers atât dedeparte încât unii nu s-au sfiit ca în momentul binecuvântãrii SfinteiÎmpãrtãsanii, sã intre în altarele bisericilor grecesti si sã actionezecondamnabil, umplând chiar cãdelnitele cu lucruri necuviincioase. Slujbelear fi fost deranjate adesea, prin modalitãti nepermise. În timpul adunãrilorla bisericã, au apãrut insi cu pustile armate, pe care le descãrcarã înãuntru,profanând altarele si punând astfel comunitãtile în fricã si groazã. Adeseaei au fost alungati din paturile caselor lor.138. S-ar intentiona de asemenea, prin felurite cãi si mijloace, trecereagrecilor dreptcredinciosi la o unire pe care nu o doresc. Cei care rãmâneaustatornici si nu doreau sã-si pãrãseascã religia, ar fi trebuit în mod real,sã-si pãrãseascã sotiile, copiii, averile si bunurile, sau ar fi fost condamnatila moarte, imputându-li-se delicte contra statului.1410 Ibidem, fol.27 v: „Die Religion und ihre Bekenner würden auf eine gleichunglimpfliche Art geschmähet und gelästert Man ernente sie die unglaubige und abgefallene.Ein Beinamen der nur Heiden und Feinden Christi, nicht aber denen pfleget beigeleget zuwerden, die sich offenbar zu der gemeine Christi und seiner Apostel bekennen„;11 Ibidem, fol.27 v: „So hätte auch der Graf Petazi, der in Croatien, Dalmatien undSiebenbürgen en Chef commandiret das dem Ertz-Engel Michael gewidmete Kloster dergriechischen gemeine entwandt„;12 Ibidem, fol.27 v: „die Servier sich der Heil-Sacramenten und ihrer seelen-sorgeberaubet sehen, und in Verzweifelung leben musten„;13 Ibidem, fol27 v.: „die Vergessenheit der schuldigen Ehrerbietung gegen dasallerheiligste gienge so weit daß sich einige nicht entblödeten bei Einsengnung des HeiligenAbendmahls, die Altäre in denen griechischen Kirchen zu besteigen und sich daran zuvergreifen, auch die Rauchfäßer mit unanständigen Sachen anzufüllen. Die gottesdienstlicheHandlungen würden öfters auf eine unerlaubte weise gestöhret. In denen Kirchen-Versamlungen erschienen heute mit geladenen Gewehr; Lößeten sie darin loß, nehmen dieAltäre mit gewalt ein, und solcher gestalt würde die gemeine der griechen mit Furcht undSchrecken,  zum öftern aus ihren eigenen Bett-Häußern verdrenget„;
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139Mentionând cã aceste exploatãri religioase nu sunt deloc înconcordantã cu calitãtile mãrinimoase, iubitoare si drepte ale împãrãteseiMaria Tereza, ambasadorul rus la Viena aratã faptul cã si împãrãteasaRusiei, pe baza relatiei bune ce o avea cu împãrãteasa Austriei, nu aezitat sã o încunostinteze pe aceasta de plângerile de mai sus, sperând cãaceasta nu va acepta îngrãdirea libertãtii de constiintã si a exercitiuluireligios al celor mai sus amintitiLa începutul lunii decembrie 1757, cancelarul Kaunitz se adresaîmpãrãtesei Maria Tereza, arãtând cã ambasadorul rus la Viena, i-a înaintatun raport cu plângerile ilirilor15 din monarhia austriacã pe plan religios.Din fericire, acest raport continea în opinia ministrului Kaunitz, uneleasertiuni false ce puteau fi usor combãtute. Pe de o parte, trebuia caaspectele de care se plâng ilirii sã fie remediate si dispuse deciziile potriviteîn acest sens. Pe de altã parte însã, nu trebuia analizat indiferent, amesteculprea insistent al Curtii rusesti în chestiuni ce vizau constitutia internã aunui stat strãin. Cu referire la aceste plângeri, primite de la amabasodorulrus, Kaunitz o informeazã pe împãrãteasã despre faptul cã s-a strãduit sãconceapã un rãspuns, folosind un limbaj prietenesc, în acelasi timp, evitândo justificare riscantã. A urmãrit sã scoatã în evidentã atitudinea insinuantãa Curtii rusesti, si în acelasi timp, sã invalideze ideea emigrãrii. Un astfelde rãspuns nu va afecta Curtea ruseascã, punând în acelasi timp, însigurantã, imaginea împãrãtesei Austriei.În discutia avutã cu ambasadorul rus la Viena, Kaunitz mentioneazãobligatiile ce revin unui regent de a pãstra nestirbitã, siguranta si linistea14 Ibidem, fol.28: „Und endlich bemühte man sich durch mancherlei Weege undMittel die rechtläubige Griechen zu einer Union, die sie nicht wolten, zubringen. Die darinbeständig blieben, und ihre Religion nicht verlaßen wolten, müßten würklich Weib, Kind,Haab und Guth verlaßen oder sich unter den Schein eines Verbrechens gegen den Staat, derStrafe des Todes unterwerfen„;15 Sensul exact al „natiunii ilirice„  l-a oferit ministrul austriac Bartenstein, care adetinut la mijlocul secolului al XVIII-lea, functii importante în aparatul politic de stataustriac, fiiind mult timp si conducãtorul Deputatiei aulice pentru chestiunile ilirice.„Natiunea iliricã„ desemna, potrivit consideratiilor lui Bartenstein, trei popoare:  sârbii(Raizen), românii (Wallachen) si rutenii (Ruthener), care s-au bucurat în 1691 de acordarea„privilegiilor ilirice„ din partea împãratului Leopold I, si care, chiar dacã erau în uneleaspecte foarte diferiti unii de ceilalti, erau totusi cu totii „greci„ (de rit rãsãritean n.n.) siîn majoritate „neuniti„. A se vedea la Bartenstein, Kurzer Bericht von der Beschaffenheitder zerstreuten zahlreichen illyrischen Nation in kaiserlichen königlichen Erblanden,Frankfurt, Leipzig 1802. p.3;
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140internã a imperiului sãu, de asemenea, cât e de neplãcut a oferi chiar sicel mai mic prilej capetelor nelinistite, de a da curs liber ideilor lor potrivnice,care pot determina o neliniste periculoasã pentru stat. Se exprimãconvingerea cã împãrãteasa Rusiei respectã alianta cu monarhia austriacã,neintervenind astfel, în chestiunile interne ale unui stat strãin.Intentia administratiei austriece este de a asigura grijã si protectiematernã natiunii ilirice, fiind constientã de relatia ce existã între mentinereaacestei natiuni ilirice în fidelitate fatã de stat si bunãstarea tãrilor monarhiei.În acest sens, Majestatea Sa este interesatã sã împiedice orice actiunece ar putea determina acuze sau doleante din partea ilirilor.Presupunerea ambasadorului rus din Viena potrivit cãreia, plângerileamintite n-ar fi ajuns la urechea împãrãtesei Maria Tereza este realã.Dacã cei care acum se plâng ar fi înaintat împãrãtesei doleantele lor, înmãsura în care acestea ar fi fost adevãrate, s-ar fi cãutat remedierea lor.E regretabil faptul cã se urmãreste, ca prin astfel de acte, o natiune carese bucurã de altfel, de multe drepturi în monarhia austriacã, sã fie provocatãla împotrivirea fatã de conducerea tãrii si la pãrãsirea acesteia.Intentia împãrãtesei Austriei este de a proteja încã de la începutuldomniei sale, pe iliri în privilegiile acordate acestora. Cu referire laplângerile înaintate, conducerea austriacã a dispus cercetarea cazurilormentionate, pentru a fi pedepsiti cei care au încãlcat poruncile prea înalte,dupã mãrimea delictelor sãvârsite. Cercetarea cazurilor amintite a scosînsã, la ivealã, falsurile acestor plângeri, clerul grecesc însusi, atunci cânda fost întrebat, arãtând mirare si deceptie fatã de calomniile intentionate.În continuare, Kaunitz rãspunde punctual plângerilor pe care le-aprimit de la ambasadorul rus:1. Nici în anul 1754, nici altcândva, în Croatia sau în alte provincii alemonarhiei austriece nu s-a emis un astfel de edict. Dimpotrivã, la sfârsitulanului 1751, în tot regatul Ungariei si în provinciile care apartin acesteia,natiunea iliricã a fost asiguratã prin rezolutii scrise, de protectia si acordareape mai departe, a privilegiilor ei. Este o dovadã de mare rãutate siobrãznicie, sã fie înaintatã Curtii imperiale rusesti informatia potrivit cãreiacredinciosii greci sunt amenintati cu funia si cu roata, faptele existenteconfirmând exact contrariul.1616 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA,  Illyrico - Serbica, Kt. 5, Conv. 1, 27nov. 1757, fol.31 :„ 1mo – ist weder im Jahr 1754 noch jemahlen in Kroatien oder anderenorthen der hiesigen Bothmäßigkeit ein solches Edict, als vorgegeben wird, ergangen, sondern
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1412. În nici o tarã nu lipsesc acei oameni care, datoritã nechibzuinteisau precipitãrii, pierd din vedere moderatia crestinã în vorbe si fapte fatãde cei care nu sunt de credinta lor. Pe de altã parte, clerul grec nu s-aplâns pânã acum, Curtii din Viena, cu privire la aceasta. Dacã cineva s-ar fi comportat potrivit acuzei amintite, ar fi meritat o sanctiune asprã.Atât timp însã, cât nu existã o plângere specialã pe aceastã temã, ceeace este prezentat doar ca probabil si fãrã dovadã, rãmâne doar o minciunãsau o nãscocire a cuiva.173. Este o obrãznicie nerusinatã si o gravã necunoastere din parteacalomniatorului sã-l declare pe contele Petazzi ca si comandant generalîn Croatia si Slavonia. Cu referire la mãnãstirea Marsoba, lucrurile s-aupetrecut exact invers. Grecii au intentionat sã-i alunge cu violentã pecatolici din mãnãstire. Asa precum împãrãteasa cere pedepsirea celorce exercitã constrângeri asupra grecilor, tot asa interzice actele de violentãsãvârsite de grecii neuniti asupra catolicilor. Ei, grecii, au recunoscutulterior acest principiu al reciprocitãtii, cerând ca pãrintii piaristi sã fieasezati acolo.18vielmehr gegen das Ende der 1751- ten Jahres im ganzen Königreich Hungarn, und denenzugehörigen Provinzien der Illyrischen Nation aller schuz nebst handhabung ihrer Privilegienedictaliter verkündiget und zugesicheret worden. Es wird demnach die Boßheit aufs höchstegetrieben, wenn man sich erfrechet, dem Russ. Kaiserlichen Hof zu hinterbringen, als obdiesseits denen griechischen glaubens-genossen mit Galgen und Rad gedrohet worden sei, dadie Landes Kündigen facta das augenscheinliche gegentheil darthun„;17 Ibidem, fol31 v.: „2do – fehlet es zwar in keinem Land der welt an solchenLeuthen, die aus unverstand oder übereilung gegen diejenigen, so nicht ihres glaubenssind, die christliche Mäßigung moderatia in Worten und Handlungen aus den augen setzen.Dem ohngeachtet hat sich die griechische Geistlichkeit nicht hierüber beklaget. Solte sichindessen jemand angeregter massen vergangen haben würde er allerdings eine scharfeahndung verdienen. In so lange aber diesfals keine specielle anzeige geschiechet, kannalles, was nur überhaupt und ohne Beweis vorgegeben wird, nicht anderst als für einebloße Erdichtung minciunã, nãscocire angesehen werden„;18 Ibidem, fol.32: „3tio – Ist sowohl die unverschämte frechheit, als grobeUnwissenheit des verläumders daraus abzunehmen, daß graf Petazzi für den en chefCommandirenden Generalen in Kroatien und Sclavonien ausgegeben wird. Mit dem KloßterMarsoba hingegen hat es eine ganz andere und folgende Beschafenheit daß nemlich diegriechen sich angemasset haben, die Katholischen mit gewalt aus demselben zu verdringen.So wenig nun der Kaiserin Königin Mayest. die Bedrukung der Griechen ungeahndet zulassen gemeinet sind, eben so wenig können allerhöchst dieselben derley vergewaltigungvon seiten der nicht unirten Griechen wider die Katholischen verstatten. Sie die griechenselbst, haben auch nachher die Billigkeit dieses reciproci erkandt, und darauf angetragen,daß die Patres piarum scolarum alldort angestellet werden möchten„;
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1424. Nicicând, împãrãtesei nu i-a venit în minte sã-i opreascã pe grecide la sãvârsirea tainelor sfinte, iar neunitii cu atât mai putin, n-au motiv sãse plângã pentru aceasta, deoarece nu duc lipsã de biserici si mãnãstiri aicãror propietari sunt.195,6,7. Faptele absolut incredibile de scârbã si de rusine mentionatesunt împotriva oricãrei evidente, mai ales cã la acea datã nu s-a auzitnimic despre aceasta; astfel de manifestãri sunt împotriva regulilor credinteicatolice, iar dacã ele s-ar dovedi reale, s-ar dispune pedepse dintre celemai aspre împotriva celor care le-au sãvârsit.208. ªi aceastã acuzã este neadevãratã, ea fiind infirmatã denumeroasele rezolutii si decrete imperiale care interzic orice constrângerereligioasã. Este invocatã rezolutia trimisã în acel an la 14 iulie, mitropolituluide la Carlovitz, din care reiese în mod limpede, dispozitia abtinerii de laorice constrângere la unire.21Contele Kaunitz cere descoperirea si pedepsirea celor care, în obrãznicialor, au redactat si au înaintat acele plângeri neadevãrate, care pot determinatulburãri si nelinisti în monarhia austriacã, afectarea aliantei Austriei cu Rusiaîn favoarea Turciei, împrãstiind sãmânta deceptiilor, pentru ca în spateleacestora sã ajungã la intentiile private pe care le urmãresc.2219 Ibidem, fol.32: „4to – Sind der Kaiserin Königin Mayest. nie auf den gedankengekommen, denen griechen den Genuß der hochheiligen Sacramenten zu entziehen, unddie non uniti haben sich diesfalls zu Beschweren um so weniger ursache, da sie an Kirchenund Klöstern keinen Mangel leiden und in deren ruhigen Besiz sind„;20 Ibidem, fol.32 v: „5to, 6to, und 7to – läufen die angebliche ganz unglaubliche greüelund schandthaten wider alle vermuthung, zumahl man noch zur zeit nicht das geringstedarvon gehöret hat, und ihr ungrund daraus ofenbahr zu trage lieget, daß ein solchesvergehen denen eigenen Katholischen Glaubens-Regeln schnur strats zuwider ist, und,wenn es wahr wäre, auf das scharfeste bestrafet zu werden verdiente. Da man es aberebenfalls nun bei generalen anbringen, ohne ein besonderes factum zu nennen, bewendenlässet, so fällt die vermessenheit solcher verläumdungen nur allzu viel in die augen”;21 Ibidem, fol.32 v: „8to – kann die unrichtigkeit dieser Beschwerden durch diehäufigen Kais. König. Entschliessungen und Befehle, welche allen Religions – Zwangdurchgängig verbiethen, am füglichsten dargethan werden. Zu dessen Bestärkung man nurdas jüngsthin unter dem 14 - ten Juli an dem Metropoliten erlassene, und hier in abschriftabschlüssige Rescript anziehen will, maßen aus demselben zur genüge erhellet, daß allenBeschwerden über irgend einen Unions-zwang sogleich abzuhelfen, jederzeit aufmerksamesorgfalt getragen werde„;22 Ibidem, fol35 v.: „die gerechteste verfügungen dahin ergehen lassen, das der Urheberdieses vorgebens entdeket, und mit der verdienten Strafe beleget, auch auf gleiche art mitallem denenjenigen Verfahren werde, welche fernerhin Ihro Mayestät mit solchenUnwahrheiten zu hintergehen, und dero hohes Vorwort so sträflich zu Mißbrauchen nichterröthen dörfen„;
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143În finalul rãspunsurilor redactate pentru Keyserling este atasatdecretul Mariei Tereza trimis arhiepiscopului sârb neunit de rit grec de laKarlovitz, Pavel Nenadovici, cu câteva luni înainte, la 14 iulie 1757:Curtea din Viena era preocupatã de a remedia plângerile tuturorsupusilor din monarhie, inclusiv, ale natiunii ilirice. În urma raportuluiComisiei regesti trimisã în Oradea, pentru  a analiza situatia de fapt deacolo, împãrãteasa a dispus categoric atât episcopului cât si capitlului sicomitatului Bihor, sã nu fie pricinuitã nici o pagubã neunitilor în privilegiilelor, si sã nu fie exercitatã asupra lor nici cea mai micã constrângereconfesionalã. De asemenea, episcopului din Arad sã nu i se interzicãjurisdictia bisericeascã asupra credinciosilor sãi de aici.Împãrãteasa dispunea însã, ca si neunitii din acel comitat, nu numaisã revinã la totala liniste, ci sã o si mentinã permanent, pe viitor. Dacãvreun superior lumesc sau bisericesc din unul din cele douã rituri ar încercasã prejudicieze pe un altul în jurisdictia sa, sau sã lezeze libertatea deconstiintã a poporului, sã fie pedepsit: conducãtorul lumesc, prin privareade functia publicã pe care o are, iar clericul, prin suspendarea din functiade paroh sau de la alte beneficii. Nu mai putin, sã fie pedepsite sicomunitãtile care ar recurge la actiuni potrivnice, prin luarea privilegiilor,iar persoanele individuale sã fie pedepsite dupã împrejurãri cu arest, amenzisau pedepse corporale. În cazul în care urmãresc tulburarea linistii prinactiuni secrete sau publice, sã fie considerati ca tulburãtori ai acesteilinisti si sã fie pedepsiti ca atare.2323  Ibidem, fol.33 r-v:  „Lieber getreuer. Gleichwie überhaubt unsere zärtlichsteunermüdete Landesmütterliche sorgfalt dahin gehet, denen Beschwerden unserer gesamtentreu gehorsamsten unterthanen nach möglichkeit abzuhelfen, als seind wir ins besonderauch fest entschlossen, diese nembliche sorgfalt der umb uns wohl verdienten IllyrischenNation angedeihen zu lassen. Dahero als uns von unserer nach Großwardein abgeschiktenKönnig. Commission über den befund dessen was allda vorgefallen, und der Sachennunmehrigen stand der geziemende allerunterthänigste Vertrag beschehen, wie unter anderengnädigst beschlossen, und sowohl dortigen Bischofen, und dem Capitul als dem BihaerCommität auf das schärfeste anempfohlen haben, daß denen nicht unirten in ihren Privilegienkein Eintrag beschehen, weniger der mindeste Religions-Zwang angethan, auch dem nichtunirten arrader Bischofen die geist. Jurisdiction über seine glaubens-genossen nichtentzogen werden sollen. Gleichwie wir nun andurch allem vorbiegen, worüber die nichtunirte mit grund sich beschweren köndten, also ist untereinstem ofenbahr, billig undunentbehrlich, nicht minder sorge für die übrige Innwohner dortigen comitats zu tragen,und solchergestalten die vollständige Ruhe allda nicht nur wieder herzustellen, sondernauch für beständig zu bevestigen. Zu welcher doppelten heilsahmen ende wir noch insbesondere zu verordnen für gut befunden haben, daß wann ein Oberer beerdelei Ritus der
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144La 21 august 1758, Curtea taristã dispunea ambasadorului Keyserlingsã cearã Curtii austriece sã întreprindã cercetãri obiective concrete peteren, pentru a verifica autenticitatea plângerilor ortodocsilor sârbi siremedierea lor. Curtea din Petersburg considera aceste plângeri ca fiindreale, tocmai pe fondul repetãrii lor. Cerea aliatei sale sã nu vadã în acesteinterventii pentru coreligionarii ortodocsi, un amestec în afacerile interneale monarhiei austriece.24La 3 octombrie 1758, Keyserling rãspundea Curtii din Petersburg,arãtând cã Viena cautã sã scuze prigonirile crestinilor ortodocsi. Trimiteala Petersburg si un memoriu al preotului Ioan din Aciliu din Transilvania,în care se arãtau suferintele ce se abãtuserã asupra ortodocsilor din acestprincipat. În acel memoriu, românii ortodocsi din Transilvania cereau:liberul exercitiu al cultului liturgic, dreptul de a se folosi de privilegiileavute, restituirea celor 500 de biserici care li s-au luat, ele neputând fiproprietatea preotilor dezbinati, trecerea lor sub jurisdictia unui episcoprãsãritean si nu a celui apostat, plângerile lor sã fie cercetate în prezentaunor comisari rusi, în caz contrar amenintând cu emigrarea. Keyserlingarãta în continuare Curtii tariste, suferintele celor care îsi cãutau refugiula Curtea taristã si luarea bisericilor de la majoritatea ortodoxã si darealor celor care trecuserã la unire.25La 6 noiembrie 1758, împãrãteasa Elisabeta Petrovna cerea luiKeyserling amãnunte în aceastã chestiune.26in einer würde befindlich, entweder einen anderer in seinen Jurisdiction oder das gemeineVolck in der gewissens freiheit beeinträchtigte, ein solcher Oberer durch einsweiligeeinziehung derer temporalien bestrafet, ein minderer Geistlücher aber, als wie ein Pfarrervon der Pfarr oder dem ansonsten gemissenden Beneficio suspendiret, nichtminder diedagegen handlender gemeinde ihre Privilegien genohmen, nichtminder die dagegen handelndeeigene Persohnen nach beschafenheit deren umständen mit arrest, geld, oder Leibstrafbeleget, und endlichen in dem fall, da ihrer mehrere zinn abbruch der gemeinsahmen Ruheheimlich oder offentlich etwas unternehmen würden, dieselbe als stöhrer dieser Ruheangesehen, und bestrafet werden sollen. Welch unserem mildesten entschluß wir deineram gnädigst nicht verhalten wollen.Wien den 14 July 1757An den Ertzbischofen Nenadowich graeci Ritus non unitorumBeilage zur Beilage der Vortrag ab 27. XI. 1757„;24 Dragomir, op.cit., p.300;25 Ibidem, p. 301;26 Ibidem, p.303;
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145Într-un raport al ministrului austriac Bartenstein27, înaintat la 4decembrie 1758, împãrãtesei Maria Tereza, acesta arãta faptul cã lipsade îngrijorare fatã de emigrarea neunitilor din principat este neîntemeiatã.Chiar si fuga protopopului Ioan în Rusia era consideratã un rãu atât demare, încât nu se putea sã nu se ia în consideratie urmãrile îngrijorãtoareale acestui caz. Nu era greu de imaginat ce va fi spus acesta Curtiirusesti despre constrângerile pe care le dispunea la acea vreme, episcopulromân unit si cum unele persoane alãturi de ministrul englez vor fi datamploare acestor plângeri. În momentul în care Rusia va cere ca toti ceicare nu doresc sã rãmânã în tarã, sã poatã pleca, Curtea austriacã vatrebui sã depunã eforturi sã respingã aceste pretentii, fãrã a intra în tensiunecu Rusia.28Trei zile mai târziu, la 7 decembrie 1758,  ministrul Kaunitz îsi exprimapunctul de vedere potrivit cãruia chestiunile ilirice, datoritã urmãrilor lorîngrijorãtoare, trebuiau considerate ca una din cele mai importantechestiuni interne de stat, ce trebuia sã fie în atentia iminentã a împãrãtesei.Aceastã neorânduialã dura deja, de atâtia ani, si în pofida numeroaselorpropuneri ale conferintei ministrilor si a rezolutiilor imperiale preaînalteluate pe baza acestora, nu s-a putut ajunge la un sistem durabil. Cauzarãului se ascundea, în opinia lui Kaunitz, într-un zel religios orb si necrestinca si în intentii interesate. Pe lângã acestea, exista informatia cã o mareparte a ministrilor rusi si a senatului au intentii potrivnice si cã violentele27 Johann Christoph Freiherrn von Bartenstein: 1689 - nãscut în Strasburg; tatãl sãuera profesor de filozofie; 1715 - intrã în serviciul de stat austriac; 1727 - consilier imperial;1753 - consilier si vicecancelar la Directorium in politicis et cameralibus, pe atunci cea maiînaltã instantã pentru administrarea internã a tãrilor austriece; (vezi: Alfred Ritter vonArneth, Johann Christof Bartenstein und seine Zeit, în „Archiv für österreichischeGeschichte”, 46 Bd. Wien 1871, p.53-54);28 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA, Illyrico - Serbica, Kt.5, Conv.1, 4decembrie 1758, fol.43: „Das keine Emigration zu besorgen seye, getraue ich mir nichtgutzustehen. Erfolget eine; So wäre die Verantwortung derer, so das gegentheil versicheret,überaus gros. Geszt aber auch man fände mittel, sie noch einige Zeit aufzuhalten; So wäredoch die alleinige Entfliehung des Protopoppen Jonas nach Russland allschon ein sogroses Übel, das desen besorgte Folgen aus dem Sinn zu schlagen, mir allen gewalt anthunmus. Unschwer ist sich vorzustellen, was er von des Unirten Bischoffs Bedrukungen desnicht Unirten Wallachischen Volcks dortigen Hoff beybringen, und wie übelgesinnte nebstdem Englischem Ministro es aufpuzen werden. Erfolget sodann alseiten Rusland dasAnsuchen, alle so im Land nicht bleiben wollen, ausziehen zu lassen, so dörffte man, ohneallda anzustosen, es abzulehnen mühe haben„;
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146exercitate asupra credinciosilor de credintã greceascã din monarhie suntfolosite abuziv de cãtre împãrãteasa Rusiei. Atât Curtii rusesti ca si alteiCurti strãine nu trebuie sã i se permitã sã se amestece în chestiunileinterne ale monarhiei austriece. E însã usor de prevãzut ce se va întâmplala scurt timp sau mai târziu, ceea ce e inevitabil: sau se va ajunge la oindiferentã cu Curtea ruseascã, spre marele prejudiciu al afacerilor destat, sau la o justificare necuviincioasã în dezacord cu autoritateaîmpãrãtesei, sau credinciosilor de credintã greceascã li se va acorda numai mult, ci cele conforme cu principiile dreptãtii „preaînalte, iubirii siblândetii  materne”, determinând efecte pozitive atât în interiorul cât siexteriorul tãrii.29 Kaunitz a stãruit permanent sã apere cu toatã tãria rezolutiilepreaînalte, nu doar în ce priveste natiunea iliricã, ci si în ceea ce-i privestepe protestantii austrieci. Recunoaste în acelasi timp faptul cã lumea nu selasã orbitã de cuvinte frumoase si cã va rãmâne în urmã o impresie ostilã,în cazul în care plângerile numeroase referitoare la constrângerile29 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA, Illyrico Serbica, Kt. 5, Conv.1, 7dec. 175, fol.67 r-v .: ;„Überhaupt mus ich meine mehrmalige Ausserung in allerUnterthänigkeit wiederhollen, das ich die Illyrische Angelegenheiten, wegen ihrerbesorglichen folgen, für eine der wichtigsten innerlichen Staats-Geschäfften ansehe, welchesEuer Mayestät erleuchteste und gerechteste Aufmerksamkeit vorzüglich verdienet. DiesesUnweesen dauret schon so viele Jahr; Und ohngeachtet der vielfältigen Conferenz -Beratschlagungen auch hierauf erfolgter Allerhöchster Entscheidungen, hat dannach keindauerhafftes Systema zu Stand gebracht werden können. Die Ursach des Übels stecket ineinem blinden, und unchristlichen Religions - Eifer, wie auch in interessirten Absichten.Einem solchen Übel kann nicht zeitlich, und nachdrücklich genug abgeholffen werden;Wann es anderst sich nicht vergrössern, noch unheilbar werden soll. Nebst deme ruhet inEuer Mayestät Allerhöchsten Wissenschaft, wie ein grosser Theil des RussischenMinisterii, und des Senats gedenke, was für schädliche Absichten der Orten geschmiedet,und wie die Religions Bedruckungen der Griechischen Glaubens - Genossen bey derRussischen  Kayserin missbrauchet werden. Nun bescheide mich zwar von selbsten, dasso wenig dem Russischen als einem anderen fremden Hof zu gestatten seye, sich in EuerMayestätliche domestics einzumischen; Es ist aber leicht vorzusehen, das es dannachüber kurz oder lang geschehen, und  ohnvermeidlich seyn werde; entweder mit demRussischen Hof zum grösten Nachteil der Staats - Geschäfften wo nichts gänzlich, jedochin eine Kaltsinnigkeit zu verfallen, oder sich in eine unanständige, und mit demAllerhöchsten Ansehen nicht wohl vereinbahrliche Rechtfertigung einzulassen, oder wohlgar denen Griechischen Glaubens Genossen so zu sagen Zwang weis wo nicht ein mehreresjedoch das nemliche zu bewilligen, was dermahlen allein der Allerhöchsten Gerechtigkeit,Landesmütterlichen Liebe, und Milde zu verdanken, und sowohl in als ausser Landesbestens gelten zu machen wäre„;
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147religioase nu vor fi deplin atenuate si dacã vor exista si în viitor. E de doritca sã nu se astepte consecintele negative. Kaunitz doreste sã poatã asiguraCurtea ruseascã cu certitudinea si cu energia cuvenitã, cã vor fi interzisesi pedepsite în mod categoric orice constrângeri religioase împotriva ilirilorsi în genere, împotriva tuturor celor care au o credintã gresitã, astfel,putând fi remediate toate plângerile dupã dreptate si echitate.30În cadrul conferintei ministeriale din 10 decembrie 175831, ministrulUlfeld32 a propus ca în rãspunsul ce urma a fi trimis Curtii rusesti, careintervenise la Viena pentru românii ortodocsi din Transilvania, sã se aratefaptul cã de la începutul secolului al XVIII-lea si pânã în anul 1744, situatiaconfesionalã din principat a fost linistitã, poporul român fiind unit. Abia înacest an, au fost trimisi în Transilvania „popi schismatici strãini”, care „nus-au multumit doar sã predice înlãturarea Unirii, ci au provocat si tulburãriîn rândul poporului”.33. „Popii schismatici”34 au fost pedepsiti pentruinstigarea multimii la împotriviri. Exercitarea cultului religios al celor dealtã credintã a fost permisã permanent, cu conditia unui comportamentlinistit.35  Acest „dublu principiu”36 a fost urmat în toate conferintele sidecretele imperiale.37 Totusi, numerosi preoti uniti au fost alungati,30 Ibidem, fol..: „Meine Amts - Pflichten, und  Euer Mayestätliche AllerhöchsterDienst machen mich also sehnlichst wünschen, das der Vortritt des Russischen Hofsnebst anderen höchst schädlichen folgen nicht abgewartet, sondern demselben noch inzeiten bevorgekommen, und ich in Stand gesezet werden möchte, mit reiner Wahrheit, undbehörigen Nachdruck versicheren zu können, das nicht nur alle Bedruckungen undGewissens Zwang in ansehung der Illyrier, und überhaupt aller irr - Glaubiger auf dasschäfste verbothen, sondern auch bestraffet, mithin alle Beschwerden nach Recht undBilligkeit abgethan werden„;31 Raportul lui Uhlfeld a fost prezentat de istoricul unit Augustin Bunea în lucrareaEpiscopii Petru Pavel Aron si Dionisie Novacovici, Blaj, 1902, p.145-149. Continutulraportului a fost preluat apoi, de istoricul ortodox Silviu Dragomir de la A.Bunea, înlucrarea sa Istoria dezrobirii religioase a românilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea, vol.2, Sibiu, 1930, p.118-122;32 Corfiz Anton Graf Ulfeld: Între anii 1745-1753 a condus conferintele ministeriale,lãsând apoi locul cancelarului Kaunitz.  vezi: Wurzbach, Biografisches Lexikon..., Bd.48,1883, p.290;33 Arhiva de stat  Sibiu, Colectia Rosenfeld, H.6-9, nr.33, fol.509. Vezi si Bunea,Episcopii..., p.148;34 Arhiva de stat  Sibiu, Colectia Rosenfeld,...., fol.509;35 Ibidem36 Ibidem37 Ibidem
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148apostrofati si bãtuti. Bisericile li s-au luat cu forta. Din cauza stãrii derãzboi, nu s-a putut acorda acestora, întregul ajutor de care au avut nevoie.În pofida acestor lucruri, „schismaticii … se plâng si acuzã iar plângerilelor, sprijinite de mitropolitul din Karlovitz sunt luate în consideratie caadevãrate”.38 Ulfeld considera cã Rusia trebuia informatã despre faptulcã „schismaticii care acum se plâng, sunt aceia care au fost botezati siinstruiti în Biserica unitã, ei luând acum bisericile unitilor”.39 Dacãmitropolitul din Karlovitz nu si-ar fi trimis „misionarii”40 lui în Transilvania,ar fi continuat sã fie liniste în principat.Privitor la invocarea, de cãtre mitropolit, a pericolului emigrãriiromânilor în Rusia, datoritã neacordãrii privilegiilor ilirice si tratamentuluidur la adresa acestora din partea neunitilor si autoritãtilor administrativelocale (pericol invocat pentru atingerea telului sãu în Transilvania), Ulfeldfãcea remarca cã acest scenariu nu trebuie luat în calcul, deoarece sestie cã în anii de recoltã slabã, românii au plecat în tara Româneascã, dars-au întors în numãr foarte mare, când „cucuruzul s-a copt bine înTransilvania”.41La 26 decembrie 1758 este înregistrat rãspunsul amãnuntit al luiKeyserling trimis Curtii din Petersburg în care aratã cã crestinii ortodocsinu au libertatea de a-si exercita cultul liturgic iar Biserica catolicã predicãîn mod public prigonirea si nimicirea tuturor confesiunilor acatolice. Arexista o asemãnare surprinzãtoare între ceea ce învatã Biserica catolicãsi ceea ce se întâmplã sub stãpânirea Austriei. Ambasadorul rus propuneca autoritãtile vieneze sã ia în considerare plângerile celor de legegreceascã, iar la Congresul de pace dintre cele douã state sã se discute siproblema acestora. Sã se restituie bisericile ortodocsilor si sã li serecunoascã vechile privilegii avute, garantarea acestor privilegii din parteatuturor puterilor care iau parte la tratative. Rusia sã întãreascã acest38 A.Bunea, Episcopii ..., S.145. Vezi si Dragomir, Istoria dezrobirii...II, p.117-120;39 Arhiva de stat  Sibiu, Colectia Rosenfeld, fol.509;40 Ibidem41 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA, Illyrico-Serbica, Kt.4, Conv.1, 26April 1756, fol.104 v-105 r : „auch das wallachische Volk in Siebenbürgen so beschaffen,daß man sich deßen Emigrirung nacher Rußland /: so der Metropolit zu Erreichung seinesEntzwecks immer vorschützet:/ zu befürchten hätte; dann wann auch öftehrs wie in miß-wachs-Jahren zu geschehen pfleget, solches in die wallachey übergehet, so komt es inweit größerer quantität so gleich wiederum zurück, als der Kukurutz in Siebenbürgen gutgeraifet”;
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149articol privitor la ortodocsii din monarhia austriacã. Prin aceastã atitudinede sprijinire a ortodocsilor, afirmã Keyserling, „autoritatea si aderentaRusiei s-ar rãspândi în regiunile cele mai îndepãrtate, dacã poporul nostruar veni în atingere cu coreligionarii sãi care stau sub stãpânirea turcilorsau a altor state”.42Într-un raport trimis ministrului Kaunitz, la 8 ianuarie 1759, conteleBartenstein arãta faptul cã neunitii din Transilvania au unele contacte curusii si cã existã în mãnãstirile din Transilvania multe obiecte de amintiredin partea tarului Petru cel Mare. Ar fi bine ca îngrijorarea cu privire laemigrarea din monarhie a celor de credintã rãsãriteanã, sã fie doar ohimerã a mitropolitului din Karlovitz. În realitate însã, Bartenstein nugaranta pentru aceasta.43La 16 ianuarie 1759, în cadrul dezbaterilor privitoare la întocmireadceretului ce urma a fi trimis mitropolitului ortodox din Karlovitz în legãturãcu pretentiile acestuia de extindere a jurisdictiei sale si în Transilvania,ministrul Kaunitz propunea ca decizia Curtii din Viena de numire a unuiepiscop exempt în principatul Transilvaniei sã nu mai rãmânã un secret,ci cu cât mai repede, cu atât mai bine, sã fie fãcutã cunoscutã atât Curtiiimperiale rusesti, cât si mitropolitului cât si credinciosilor de credintãgreceascã. Acest lucru ar constitui cel mai rapid si mai natural mijloc dea înlãtura toate reclamatiile si reprosurile existente.44La 20 octombrie 1760, tarina Elisabeta Petrovna scria lui Keyserlingla Viena, arãtând faptul cã, desi contele Kaunitz negase prigonirile42 Dragomir, op.cit., p.303;43 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA, Illyrico - Serbica, Kt. 5, Conv. 4, 8ianuarie 1759, fol.49 v: ” Mit dortigen Rußen seind die nicht unirte in Siebenbürgengewiß nicht außer aller gemeinschaft, und von Peter dem Ersten seind, wie H. Baron vonToussaint mir erzehlet, viele denkzeichen in denen Siebenbürgischem Klösteren zu finden.Ist jedoch die Emigrations Beysorge ein bloß wärtiges Hirngespinst des Metropoliten, soist es nur um so viel besser: Ich aber getrauete mir in wahrheit nicht darfür gutzustehen„;44 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA, Staatskanzlei Vorträge, Kt. 84, 16ianuarie 1759, fol.35 v:„ bey der dritten frage habe mich dahin geausseret, daß mir zwarder Allerhöchste Befehl, die vorhabende Aussezung eines Episcopi exempti annochgeheim zu halten, nicht bekannt gewesen; das ich aber bey der Sach selbsten für sehrerspriesslich hielte, wann aus dieser Allerhöchsten Verfügung kein Geheimnus, sonderndieselbe, sowohl dem Russisch - kayserlichen Hof, als dem Metropoliten und denenGriechischen Glaubens - Genossen, je ehender, je besser bekannt gemacht würde; Weilensolches das kürzeste, und natürlichste Mittel seye, allen Beschwerden, und Vorwürfenauf einmahl abzuhelffen„;
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150împotriva ortodocsilor, totusi acestea sunt confirmate si de alte plângerivenite de data asta din partea românilor din Transilvania care arãtau cãepiscopul unit Aron si clerul unit îi asupreste, pedepsindu-i cu amenzi înbani, preotii neuniti fiind tunsi si aruncati în temnite. tarina insistã ca acestiasã fie lãsati în legea lor si sã li se acorde dreptul de a avea un episcoportodox  propriu.45La 7 iunie, 19 octombrie si 25 noiembrie 1761, ambasadorul rus laViena si tarina Rusiei reveneau la ideea necesitãtii abordãrii chestiuniiortodocsilor din monarhia austriacã la viitorul tratat de pace ce urma sãse tinã la Augsburg între Austria si Rusia.46La 5 ianuarie 1762, tarina Elisabeta Petrovna se stingea din viatã.47Evenimentele ulterioare au luat o altã orientare. Relatiile diplomatice dintrecele douã imperii s-au modificat, Rusia aliindu-se cu Prusia.La 12 iulie 1762, Maria Tereza înmâna ministrului Kaunitz un referatal lui Bartenstein referitor la prudenta ce trebuia arãtatã fatã de „grecii”din monarhie, cerând cancelarului de stat, exprimarea punctului sãu devedere în aceastã chestiune.În deplin respect, Kaunitz purcede la a da rãspunsul.48 Cu referire ladatele istorice prezentate de baronul Bartenstein, Kaunitz aratã cã motivulemigratiei si al tuturor celorlalte urmãri nefaste pe care rusii le-au provocatde atunci încolo, trebuie cãutat în anul 1750, când s-a dorit transformareagranitelor Tisa si Mures constituite  din militari,  în granite constituite dinprovinciali, cãrora li s-a spus cã pot emigra în imperiul otoman sau undevor ei, fãrã sã fie împiedicati în acest sens.Aceasta a dus nu numai la pierderea a multe mii de suflete de atunciîncolo, ci a dat si Curtii imperiale rusesti aparentul pretext, sã organizezepopulatia din Noua Serbie cu aceeasi emigranti, folosindu-se de permisiuneadatã si folosind sume mari pentru aceasta. La data la care Kaunitz îsiocupa functia, nemultumirea Curtii rusesti a fost atât de mare, încât existaîngrijorarea ruperii aliantei cu aceasta.Ulterior, Curtea ruseascã s-a retinut de la a cere aprobarea altoremigratii, ci s-a multumit cu cererea ca sotiile si copiii necãsãtoriti ai45 Dragomir, op.cit., p.305;46 Ibidem47 Ibidem, p.306;48 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA, Illyrico-Serbica, Kt. 6, Conv. 4, fol.66 r - 75 r, 12 iulie 1762;
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151grecilor deja emigrati, sã aibã dreptul de pleca si ei în Rusia. În ce privesteacordarea de pasapoarte pentru ofiterii si soldatii rusi care doreau sãplece în Ungaria, s-au luat mãsurile cele mai utile, fãrã a determina acuzedin partea Curtii amintite.Dupã începerea rãzboiului cu Prusia, a trebuit ca în cazuri particularesã se arate mai multã bunãvointã si indulgentã pentru a nu se ajunge laprejudicii însemnate. Pentru faptul cã în Ungaria se aflau putine trupemilitare, ofiterii si soldatii rusi n-au putut fi împiedicati sã se îndrepte spreUngaria, sã cãlãtoreascã în aceastã tarã, sã rãmânã mai mult decâtperioada permisã în pasaport, si sã provoace emigrãri secrete. Aceletimpuri pot fi folositoare prezentului în sensul în care pe de o parte sã fieprevenite toate revoltele si instigãrile, sã fie folositã prudenta necesarã,iar pe de altã parte, sã fie înlãturat rãul de pânã atunci pentru viitor în moddefinitiv.Baronul Bartenstein îi considerã pe grecii neuniti care sunt supusiturci, mai periculosi decât cei care locuiesc în tãrile monarhiei. În acestsens cere ca supusilor turci neuniti, care nu-l recunosc pe mitropolitul dinCarlovitz ca pe conducãtorul lor, atunci când se aflã în tãrile monarhiei,sã li se interzicã în mod categoric sã se mai adreseze ambasadorului rus,sau sã întretinã întelegeri suspecte cu alti rusi.Dolmetscherul Portii a fost informat de urmãrile dezavantajoase sipedepsele care vor decurge din nerespectarea acestor decizii de cãtresupusii otomani prezenti în tãrile monarhiei. De asemenea, ambasadorulAustriei la Poarta otomanã, baronul Penckler, urma sã informeze autoritãtileturce în acest sens. Kaunitz recunoaste faptul cã în ceea ce-i priveste pesupusii turci, el nu este chiar atât de îngrijorat, sperând în evitarea acestorîntelegeri  cu rusii.În ce-i priveste pe grecii neuniti care locuiesc în tãrile monarhiei,baronul Bartenstein nu se teme de nimic rãu din partea acestora. Trebuiesã se evite însã, constrângerile si desconsiderarea lor, care i-ar puteadetermina sã emigreze în alte pãrti. Kaunitz e de acord cu Bartenstein cãmai repede ar veni ceva rãu din partea credinciosilor de confesiuneaugsburgicã si helveticã, în cazul în care regele Prusiei i-ar reusi vreodatãsã pãtrundã cu puterea sa impresionantã  în Ungaria.Pentru a se asigura si mai mult de clerul grec localnic ca si de militariisi provincialii din monarhie, Kaunitz considerã foarte necesar ca nu înnumele împãrãtesei si al Curtii ci pe sub mânã, si prin intermediul unor
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152persoane care se bucurã de încrederea natiunii, sã se prezinte tot ce adispus în dezavantajul religiei grecesti si a monarhiei.În cele din urmã, a decis sã fie redactat un extras din raportul conteluide Mercy si din alte stiri existente care sã fie ulterior înaintat împãrãteseisi comunicat în scris atât baronului von Bartenstein cât si generalilor aflatiîn comandã cu însãrcinarea de a se folosi de el cu precautie si de aactiona în asa fel încât informatiile respective sã ajungã la cunostintapoporului grec (de religie greceascã n.n.) pentru a provoca impresiascontatã.Recomandãrile baronului Bartenstein de interdictie a constrângerilorgrecilor, de pedepsire a rãului, de tratare a acestora cu dreptate si echitate,neexcluderea militarilor neuniti de la onoruri, plãtirea lor ca si celelaltetrupe militare, evitarea derulãrii de procese grele de anchetã asupra celormai buni ofiteri ai lor, care ar provoca nedreptãti acestora, corespund cuconvingerile cele mai drepte ale împãrãtesei si cu regulile unei conduceriîntelepte. Toate acestea trebuie luate în consideratie mai ales, în aceleîmprejurãri critice.E de acord cu Bartenstein cã nu trebuie sã existe nici o ezitare în ainterzice categoric, printr-un nou decret, emigrarea din Ungaria, pedepseleurmând sã fie întetite. Cei care denuntã pe emigrant, sã primeascã orecompensã de 25 de guldeni în cazul prinderii aceluia.Baronul Bartenstein a început sã facã cercetãri mai apropiate cureferire la ofiterii si soldatii rusi care se gãsesc în Ungaria, lucru pe careîmpãrãteasa, dupã deosebirea cazurilor, si dupã prevederile dreptului in-ternational este îndreptãtitã sã o facã. Totusi considerentele de statimportante cer sã nu se recurgã la decizii luate în grabã, ci sã se asteptetimpul potrivit.De când însã, un corpul de armatã rusesc s-a unit într-adevãr, cuarmata prusacã, si a trimis trupe militare împotriva trupelor austriece, nunumai cã trebuie sã mai existe îndoialã, ci interesul preaînalt cere ca sãfie folosit acest prilej, si ca urmare sã fie îndepãrtati din Ungaria totiofiterii si soldatii rusi, iar pe timpul rãzboiului sã li se interzicã intrarea întarã. Dupã instalarea pãcii, sã se întreprindã unele mãsuri prin care sã seevite emigrarea provocatã de ofiterii rusi.Pe baza dreptului international, s-ar putea merge mai departe, ofiteriisi soldatii rusi putând fi considerati prizonieri de rãzboi. Faptul însã, cã aupasapoarte din partea Consiliului aulic de rãzboi, si faptul cã considerentele
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153cele mai importante cer evitarea izbucnirii unui adevãrat rãzboi cu Rusia,atât cât e posibil, îl determinã pe Kaunitz sã nu propunã o astfel de actiune.Consiliul aulic de rãzboi sã  dispunã tuturor ofiterilor si soldatilor rusi carese gãsesc în Ungaria, evacuarea acestui regat si a provinciilor care apartinacestuia într-un termen foarte scurt, si sã le interzicã categoric, intrareaîn aceastã tarã pânã la noi ordine. De asemenea, trebuiau supravegheatisi arestati toti emisarii strãini. Dupã opinia lui Kaunitz, nu trebuiau evacuatitoti ofiterii si soldatii rusi din toate tãrile monarhiei, ci doar din Ungaria siprovinciile care apartin acesteia. Se au în vedere cei care au trecut înserviciile militare rusesti. Pedepsirea acestora ar putea constitui premizaunui adevãrat rãzboi, de aceea e mai potrivitã amânarea acestora pânãcând împrejurãrile faciliteazã acest lucru. Tot ce poate crea aversiuneanatiunii rusesti sã fie evitat în mod prudent.Maria Tereza aproba întru totul propunerile cancelarului Kaunitz.Cancelaria aulicã si de stat urma sã informeze Consiliul aulic de rãzboi,care va trebui sã urmeze aceste decizii.Problematica ortodocsilor din monarhia austriacã a constituit asadar,un punct sensibil al tratativelor politice dintre Austria si Rusia. InterventiileCurtii din Petersburg au determinat si ele la rândul lor, alãturi de alteratiuni politice si de istorie a mentalitãtilor, o schimbare de atitudine aCurtii din Viena fatã de ortodocsii din Transilvania, respectiv din monarhie.Conferintele ministeriale, ce au avut loc între anii 1758-1761 la Viena, auanalizat si problema numirii unui episcop ortodox propriu pentru româniiortodocsi din Transilvania. Trecerea românilor ortodocsi transilvãneni subjurisdictia mitropoliei de Karlovitz putea duce la conturarea periculoasã aunei opozitii ortodoxe în bloc. Pericolul orientãrii ortodoxiei din Transilvaniaspre Rusia pãrea si mai grav. În aceste conditii s-a decis în anul 1758,numirea unui episcop exempt ca administrator al episcopiei transilvane,cãruia i s-a interzis în mod categoric sã se opunã extinderii unirii cu BisericaRomei în acest teritoriu.49 La 10 martie 1761 a fost numitã o comisie49 Staatsarchiv Sibiu, Rosenfeld-Sammlung, H.6-9, Fol.504. cit. dupã SiebenbürgischeHofkanzlei, nr.325, 1758: „Die Quaestion an, dass ein exemter Bischof nach 7-Bürgen zubennen, approbire ich; mithin hätte er Obristhofmeister in aller Geheim die nöthigenVorkehrungen und Instructionem formieren zu lassen, damit die Sach bald zu Stand kommt.Maria Theresia m.p.” Textul este amintit si de Bunea, Episcopii ...S. 132, si Dragomir,Istoria dezrobirii ...vol.II, p.84. fãrã a fi mentionatã nr. de folie. Vezi si Turczynski,Konfession und Nation, Düsseldorf, 1976, p.174;
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154imperialã care sã cerceteze situatia confesionalã tensionatã din principat.50La 12 martie 1761, Conferinta ministerialã a numit în postul de generalcomandant în Transilvania pe Adolf Freiherr von Buccow, decizând caacesta sã plece în Transilvania împreunã cu noul episcop DionisieNovacovici.51 Propunerile ministrilor erau aprobate de Maria Tereza la13 martie 1761.52Calculele politice au determinat autoritãtile vieneze sã acorde atentiecrescândã si situatiei ortodocsilor din celelalte pãrti ale monarhiei austriece.Informatiile pe care le detinea Curtea din Petersburg în legãturã cu acestianu corespundeau întotdeauna, realitãtilor locale, întrevederile dintre ministriiaustriac si rus de resort având rolul de a detensiona un conflict viitoriminent si de a evita pierderea unei aliate puternice în rãzboi. Intentiilepolitice ale Rusiei de a-si extinde „autoritatea si aderenta în regiunile celemai îndepãrtate”53, au fost luate de asemenea, în calcul, de Curtea dinViena.
50 Oesterreichische Staatsarchiv Wien, HHStA, Staatskanzlei-Vorträge, Kt.88, 10März 1761, fol.81 r ;51 Turczynski, Konfession..., p.183;52 Bunea, Episcopii... p.205. Au fost numite trei persoane ca membri în Comisiaamintitã: generalul Adolf Baron Buccow, baronul Dietrich si baronul Möringer;53 Dragomir, op.cit, p. 303
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155Ioan C.TesuTeme ale spiritualitãtii ortodoxe în„tâlcuirea” pãrintelui profesor DumitruStãniloae: pãcatul si patima (II)AbstractIn the work below, the author identifies some of FatherStãniloae’s reflections, who was called ”the Patriarch of the con-temporary Romanian theology”, reflections concerning sin and pas-sion: emotions and feelings, the kinds and the number of passions,passions and the spiritual faculties. The reading and the carefulstudy of Father Stãniloae’s reflections, the intensity and the depth ofhis comments reveal his high spiritual life, the experimental charac-ter of the developed truths and the fact that Father Stãniloae inter-preted these climaxes of the Christian life not from what he had reador translated but from experience, living and discovering.Afectele (trãsãturile patice ireprosabile) si simturileÎn legãturã cu aceste cauze ultime ale patimilor, spiritualitatea ortodoxãdezvoltã problema afectelor si a simturilor. Ele constituie premiza saufacultãtile care faciliteazã realizarea pãcatului.ªi de aceastã datã, Pãrintele Profesor îsi argumenteazã adâncile saleobservatii cu explicatii din scrierile Sfântului Maxim Mãrturisitorul, celcare pare a fi înteles si explicat cel mai larg si exact aceste resorturi saumecanisme lãuntrice umane.
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156Pãrintele Profesor aratã cã Sfântul Maxim Mãrturisitorul numesteafectele tot patimi, întrucât ele reprezintã „o trãsãturã de pasivitate a firiinoastre”1, una chiar mai pasivã decât patimile contrare, cãci, spredeosebire de acestea, la care participã si vointa noastrã, afectelor conformecu firea fac parte din constitutia firii omenesti cãzute, nu tin de vointanoastrã si, din acest motiv, nu sunt nici condamnabile. Asadar, ele nu auapartinut omului originar, nu au fost constitutive firii sale prin creatie, ci s-au strecurat în ea ca urmare a pãcatului strãmosesc, perpetuându-seapoi la întreaga specie umanã. Ele nu fac parte, din aceastã cauzã, din„definitia firii” originare, ci sunt o urmare si o expresie a degradãrii, aalterãrii ei.Tâlcuind rãspunsurile Sfântului Maxim Mãrturisitorul, adresate luiTalasie, Pãrintele Stãniloae precizeazã cã „afectele sunt considerate deSf. Maxim ca trãsãturi irationale pãtrunse în firea omului dupã cãderea înpãcat si apropiindu-l de animalitate, întrucât si animalele reactioneazãirational prin aceste afecte la ceea ce vãd. Prin ele, trupul e pus repede înmiscare spre tot ce apare omului vrednic de râvnit, precum repede secontrage din fata celor primejduite. În starea primordialã, omul îsicãlãuzeste viata cu totul rational. Trupul nu e scãpat prin miscãri anarhicesi dezordonate, sub conducerea ratiunii si a vointei. Acum, chiar în stareade renastere, aceste afecte nu mai pot fi scoase din fire. Dar ele se potfolosi spre un scop bun. Gândurile curate si rationale n-ar putea miscausor trupul nostru, ajuns sub puterea acestor factori irationali, dar foartedinamici, spre tintele fixate de ele. De aceea cautã sã câstige pentruaceste tinte afectele, ca prin impulsul lor sã miste usor trupul prin ele. Sestie cã ideea teoreticã nu prea are efect în ce priveste transformareaomului, pânã ce nu câstigã simtirea lui în favoarea ei. Calea de la ideespre hotãrârea bunã duce prin sentiment”2.Urmare a cãderii promordiale, ele au pãtruns în partea mai putinrationalã a firii noastre, reprezentând aspectul de animalitate al ei. PãrinteleStãniloae derivã din acest aspect de animalitate inferioritatea si nevinovãtia1 Preot Profesor Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea Ortodoxã. Ascetica si Mistica,Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1992, p. 61;2 Nota 14 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Rãspunsuri cãtreTalasie, în „Filocalia sau culegere din scrierile Sfintilor Pãrinti care aratã cum se poateomul curãti, lumina si desãvârsi”, volumul III. Traducere, introducere si note de: PreotProfesor Doctor Dumitru Stãniloae, Editia a II-la, Harisma, Bucuresti, 1994, p. 464;
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157lor. Atunci când slujesc vietii, conservãrii ei, ele nu sunt pãcãtoase, însãatunci când omul le transformã în patimi, adicã în „afecte exagerate”; dintrãsãturi animalice devin trãsãturi diabolice3.Preluând distinctia fãcutã de Sfântul Maxim Mãrturisitorul, între patimiireprosabile si patimi reprosabile, Pãrintele Profesor aratã cã patimileireprosabile caracterizeazã natura noastrã, în timp ce patimile reprosabileo desfigureazã cu totul. Cele ireprosabile sunt numite si „pedepse”, caefecte ale pãcatului initial, în timp ce patimile reprosabile sunt consider-ate potrivnice sau contrare firii, deoarece firea omului este bunã prinsine, dar poate usor aluneca în pãcat4.În stare naturalã, ele nu sunt condamnabile în ele însele, odatã ce nenastem cu ele, însã, precum aratã Pãrintele Profesor, ele nu se gãsescniciodatã în stare de totalã indiferentã moralã, ci devin, în functie de uzulpe care li-i dã omul, ori nevinovate, ori rele. Sufletul nu se poate pãstraîntr-o impasibilitate si neutralitate prelungitã. Ori cultivã virtutile, ori estestãpânit de patimi. Dacã în prima situatie trãieste si lucreazã potrivit firii,în cea de a doua, lucreazã contrar ei5.Desi urmãri ale pãcatului, afectele nu sunt pãcate si de aceea nici nusunt condamnabile, ci au devenit „firesti” si „nevinovate”, independentede voia noastrã. Ele sunt firesti si neprihãnite, întrucât nu stã în putereanoastrã primirea lor, ci fac parte din constitutia umanã.Cu toate acestea, afectele naturale constituie calea care înlesnesteaccesul diavolului spre suflet, atunci când acesta nu este controlat sisubordonat ratiunii. Ele devin astfel premiza, posibilitatea sau calea ispitiriisi robirii sufletului de cãtre diavol si patimi. Afectele constituie premizaatât pentru sãvârsirea virtutilor, când sunt controlate si îndreptate spre ofinalitate duhovniceascã, dar pot cãdea în patimi, atunci când nu suntconduse de ratiune si vointã statornicitã în lucrarea binelui.Atitudinea fatã de aceste afecte, aratã Pãrintele Stãniloae, nu estede neglijare sau de suprimare a lor, ci aceea de sublimare, de transfiguraresi spiritualizare a lor. Asceza, în spiritul cugetãrii ortodoxe, se aratã,3 Preot Profesor Dr. Dumitru Stãniloae, op. cit., p. 62;4 Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, editia a II-a, Editura Omniscop, Craiova,1993, p. 171;5 Nota 421 a Pãrintelui Stãniloae, la Cuviosul Isaia Pusnicul, Douãzeci si nouã decuvinte, în „Filocalia…”, volumul XII. Traducere din greceste, introducere si note de Pr.prof. dr. Dumitru Stãniloae, Editura Harisma, Bucuresti, 1991, p. 205;
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158înseamnã frânã si disciplinare a biologicului, nu luptã de exterminare;sublimare a elementului de afectivitate trupeascã, nu suprimare sau abolirea lui. Asceza nu trebuie sã se dezintereseze de ele, nici sã lupte pentrudesfigurarea lor, ci lucrare de mentinere a lor în functiunea lor biologicãnecesarã, adicã în marginile conservãrii trupului, slujind omului si luiDumnezeu.Într-o notã la scrierile Sfântului Petru Damaschin, Pãrintele Stãniloaeinterpreteazã astfel aceastã sublimare a afectelor: „Afectele nu suntsuprimate în viata duhovniceascã pentru cã ele sunt expresia a douã dinpãrtile componente ale sufletului: iutimea si pofta (Sf. MaximMãrturisitorul). Omul duhovnicesc nu se sãrãceste de bogãtia vietii luisufletesti, dar o aduce la unitate. El e ca o orchestrã si în acelasi timp caun dirijor de orchestrã. Dacã afectele lui s-ar manifesta de capul lor, arproduce cacofonia patimilor. Supuse însã comenzii unice a ratiunii, carevrea sã execute prin ele partitura voii divine, produc o armonie bogatã sistrãlucitoare. Dacã omul ar fi numai rational, ar fi lipsit de cãldurã, dulceatãsi bucurie în sine si în raporturile cu ceilalti”6.Aceastã lucrare are sensul unui transfer de energie în favoareaspiritului; un transfer al energiei din planul biologic, inferior, în planul spiri-tual, superior, prin transfigurarea si sublimarea lor. Astfel, energia biologicãdin poftã si mânie se preface într-o energie spiritualã, producându-seastfel un transfer ascendent sau o sublimare, dupã cum prin cãderea înpãcat s-a produs un transfer descendent de pe planul spiritual pe celbiologic7.Aceste „trãsãturi patice ireprosabile”8, cum le mai defineste PãrinteleStãniloae, urmând Sfântului Maxim Mãrturisitorul, nu ne vor însoti în viataviitoare si vesnicã, în care omul nu va mai avea nevoie de hranã materialãsi în care însãsi materia va fi spiritualizatã, pnevmatizatã.6 Nota 487 a Pãrintelui Stãniloae, la Petru Damaschin, Învãtãturi duhovnicesti aleSfântului Petru Damaschin, în „Filocalia…”, volumul V. Traducere, introducere si note dePr. Prof. Dumitru Stãniloae, Editura si Tipografia Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxã,Bucuresti, 1976, p. 244;7 Nota 52 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Tâlcuire la Tatãlnostru, în „Filocalia sfintelor nevointe ale desãvârsirii”, volumul II. Traducere, introduceresi note de Preot Profesor Doctor Dumitru Stãniloae, editia a II-a, Harisma, Bucuresti,1993, p. 342;8 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos…, p. 178;
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159Felurile si numãrul patimilorPãrintele Profesor Dumitru Stãniloae subliniazã învãtãturã cuprinsãîn scrierile ascetice ortodoxe, vorbind, conform Sfintilor Pãrinti, de maimulte feluri ale patimilor si de o strânsã legãturã între ele.Existã, spune Pãrintele Profesor, o patimã pe care Sfântul MaximMãrturisitorul o numeste fericitã, deosebitã de cele ce necinste. Ea trebuiesã însoteascã cunostinta de Dumnezeu, pentru ca aceasta sã nu rãmânão simplã teorie intelectualã. Aceastã pasiune sau patimã fericitã esteiubirea9. Ea însufleteste eforturile omului spre desãvârsire, însoteste dorulsãu de Dumnezeu, caracterizeazã iubirea sa fatã de cele spirituale si fatãde Pãrintele ceresc.Am vãzut, apoi, cã acelasi Sfânt Maxim Mãrturisitorul si, urmând lui,întreaga spiritualitate rãsãriteanã, vorbeste despre patimi potrivite cu fireasi patimi contrare firii. Patimile potrivite sau conforme cu firea sunt con-siderate afectele omenesti, în timp ce patimile contrare firii sunt pãcatelecronicizate, care distrug relatia noastrã cu Dumnezeu si cu ceilalti, dar sifirea însãsi a celui ce le pãtimeste o surpã.Patimile mai sunt considerate ireprosabile sau reprosabile, iar aceastãnumire are la bazã tot distinctia dintre afecte – ca patimi ireprosabile, pecare omul le dobândeste odatã cu firea sa – iar cele reprosabile, patimilepe care le cultivãm, le crestem si le sporim noi însine; care atârnã de noi.Tot Sfântul Maxim vorbeste despre patimile de bunã voie si patimilefãrã de voie. Patimile de bunã voie sunt cele pãcãtoase. Ele producîntristare sufletului. Patimile fãrã de voie sunt durerile, strâmtorãrile. Eleproduc întristare simturilor10.Iar în legãturã cu acestea se vorbeste despre o ispitã fãrã de voie,care e o suferintã, un necaz, o ostenealã, o încercare; si ispita de voie saua plãcerii, care stã la baza patimilor de bunãvoie. Însã, ne aratã PãrinteleStãniloae, interpretând aceste cuvinte ale Sfântului Maxim, „pe când ispitaplãcerii (ispita în sens restrâns) trebuie respinsã, ispita durerii (încercarea)trebuie acceptatã. Deci atitudinile fatã de ele trebuie sã fie direct opuse.Rãu ar fi când s-ar respinge amândouã (indiferentã, apatie), dar si mairãu când s-ar accepta ispita plãcerii si s-ar respinge a durerii. Ispita9 Nota 86 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Cele patru sute decapete despre dragoste, în „Filocalia…”, volumul II, p. 299;10 Nota 423 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Rãspunsuricãtre Talasie…, p. 492;
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160(plãcerii) aduce plãcere simtirii si întristare sufletului, iar încercarea (durerii)aduce întristarea simtirii si bucurie sufletului. Nu te poti bucura cu sufletulsi totodatã desfãta cu simturile, adicã nu poti primi deodatã si ispita siîncercarea”11.Se pot distinge, în continuare, patimile de plãcere si patimile de durere.Cele de plãcere omoarã fiinta noastrã, în timp ce patimile de durere suntpricinuitoare ale adevãratei vieti. Cele de plãcere produc o omorâre a firiinoastre, sunt fãcãtoare de moarte, iar cele de durere produc o omorârefãcãtoare de viatã. Potrivit cu acestea, existã o „dulceatã curatã a miruluide tainã al virtutilor”, diferitã de „dulceata rãu mirositoare a împãtimiriide plãcere”12.Privite în ele însele, patimile se împart în patimi trupesti si patimisufletesti. Între trup si suflet, între biologic si spiritual existã o strânsãlegãturã, ceea ce explicã interconditionarea dintre patimile trupesti sisufletesti.„Strânsa unitate dintre trup si suflet – spune Pãrintele ProfesorDumitru Stãniloae - face ca patimile trupesti sã fie împletite cu celesufletesti sau sã se conditioneze reciproc. Scriitorii ascetici socotesc cãla cei mai tineri, lãcomia pântecelui le produce pe toate celelalte. Cãci eapune în miscare pofta curviei si amândouã acestea au nevoie de banipentru a se satisface, iar cel ce se vede lipsit de obiectele care satisfacacestei trei patimi se întristeazã, precum dacã vrea cineva sã i le rãpeascã,sau sã punã mâna pe ele înaintea lui, se mânie”13.Literatura duhovniceascã rãsãriteanã vorbeste despre sapte sau optpatimi (atunci când slava desartã este privitã separat de mândrie),corespunzând celor sapte pãcate capitale: lãcomia pântecelui, curvia,iubirea de arginti, mânia sau ura, întristarea, trândãvia, slava desartã simândria14.Dacã virtutile crestine reprezintã „treptele unei scãri spre cer, spreîndumnezeire”15, patimile reprezintã „treptele iadului, ca o scarã inversã11 Nota 424 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Maxim Mãrturisitorul, op. cit., p. 492;12 Nota 236 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Grigorie Sinaitul, Despre felul cum poatefi aflatã lucrarea, în „Filocalia…”, volumul VII. Traducere, introducere si note de Pr.Prof. Dumitru Stãniloae, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1977, p. 169;13 Preot Profesor Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea Ortodoxã…, p. 59;14 Ibidem, p. 58;15 Nota 198 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Grigorie Sinaitul, Capete foarte folositoareîn acrostih, în „Filocalia…”, volumul VII, p. 139;
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161a virtutilor ce duc la cer”16, un iad al ruperii de Dumnezeu, al însingurãriisi al mortii vesnice.Modul de stârnire si schema patimilorLa întrebarea cum se stârnesc patimile, Pãrintele Profesor DumitruStãniloae dã urmãtoarele detalii: „În toate scrierile duhovnicesti ortodoxese repetã, ca mod al stârnirii patimilor în orice împrejurare, schemaurmãtoare: satana aruncã în mintea noastrã un gând de pãcat, asa-zisulatac, pe care credem  putem sã-l traducem si prin momealã. El esteprima rãsãrire a gândului simplu cã am putea sãvârsi cutare faptãpãcãtoasã, înfãsisându-se în fata mintii ca o simplã posibilitate. El încã nue un pãcat, pentru cã noi încã n-am luat fatã de el nici o atitudine. E parcãîn afarã de noi, nu l-am produs noi si nu are încã decât un caracter teoretic,de eventualitate neserioasã, care parcã nici nu ne priveste serios pe noi,care suntem preocupati cu toatã fiinta de altceva. Nu stim cum a apãrut,parcã cineva s-a jucat, aruncându-ne pe marginea drumului pe care sedesfãsoarã preocuparea cugetului nostru, aceastã floare fãrã nici uninteres, ca sã o privim o clipã si sã trecem mai departe. Are, prin urmare,toate caracteristicile unui gând aruncat de altcineva si de aceea SfintiiPãrinti al atribuie satanei. El e gândul simplu al unei eventuale faptepãcãtoase, nezugrãvindu-ne încã nici o imagine concretã a acelei fapte sia împrejurãrilor în care s-ar putea sãvârsi. Sunt si cazuri însã când sestârneste dintr-o datã ca un foc ce ne aprinde imediat”17.Asadar, schema dupã care se declanseazã patima este simplã: unlucru sau o persoanã, care este perceputã pãtimas, ca un simplu obiectcapabil si obligat sã satisfacã o poftã, si o minte cãzutã în mrejele simtualului.Mintea aceasta cãzutã de la lucrarea sa fireascã deschide larg portilesimtirii, care se imprimã asupra sufletului, cãutând sã-l târascã în robie.În constitutia patimii intrã un lucru sau o persoanã perceputã deformat,pãtimas, gustatã de o simtire debordantã, trupeste, material, biologic.La fel de restrâns, dar violent, este mecanismul dupã care sedeclanseazã si se lucreazã patima si el constã într-o îmbinare de factoriexterni, sub forma ademenitoare a ispitei, cu impresiile din lãuntru.Referindu-se la treptele sau etapele cãderii sufletului în pãcat, PãrinteleStãniloae aratã cã „Isihie Sinaitul numãrã patru: atacul, însotirea,16 Nota 199 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 140;17 Preot Profesor Dr. Dumitru Stãniloae, op. cit., p. 84;
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162consimtirea, fapta sensibilã. Sfântul Ioan Damaschinul numãrã saptetrepte: atacul, însotirea, patima, lupta, robirea, consimtirea, fãptuirea.Momentul decisiv e acela în care ia atitudine cugetarea noastrã. Dacãam alungat gândul din prima clipã, am scãpat. Dacã, însã, începem sãmeditãm asupra lui, sã ne îndulcim în gând cu perspectivele pãcatului, s-a produs «însotirea, amestecarea gândurilor noastre cu gândurile dracilorvicleni». Acum ne-am lipit de gândul rãu, ni l-am însusit, nu mai stã în noistrãin. Prin aceasta am intrat în zona pãcatului si anevoie mai putem opridesfãsurarea pânã la capãt a acestui proces, odatã declansat. Urmeazãapoi consimtirea la faptã, sau planul compus al gândurilor noastre si algândurilor satanei pentru realizarea faptei18.Cea dintâi etapã o constituie, asadar, ispita, atacul sau momeala. Eaare aspectul unui gând simplu al pãcatului, ce apare fãrã imagini în minteasau în inima noastrã. Ea este ridicatã de satana prin mijlocirea poftelortrupesti, pe care cautã sã o stârneascã. La momenile sau ispitele externe- trezite de privirea unor lucruri externe sau de amintirile de plãcere legatede ele - se pot asocia si cele interioare, dând luptei si mai mare dramatism.Ispita, aratã Pãrintele Profesor, este „prima aparitie în constiintã aunei dorinte rele. La început ea n-are vehementã si se prezintã sub formaunui gând simplu. Mai bine zis constiinta ia act de ea încã de la primatrezire si aceastã primã lucrare a ei în constiintã se face sub forma unuigând. Numai dacã nu e înãbusitã prin reactia noastrã hotãrâtã, aceastãmiscare câstigã intensitate, încât cu greu îi mai putem rezista”19. El areaparenta unui „gând simplu, inofensiv, la care nu ne-am lipit încã cuplãcerea trezitã în noi”20. Ispita „ca o sãmântã a rãului, e primitã de omprin cedarea lui, prin faptul cã nu luptã ca sã nu se samene ea în el; eprimitã printr-un act de primã slãbiciune. E o cedare în fata falseiargumentãri”21.Calea pãtrunderii ispitei o reprezintã un gând, o imagine, o senzatie, ohalucinatie, o închipuire, o fantezie, o amintire. Acestea urmeazã douã18 Ibidem, pp. 84-85;19 Ibidem, p. 86;20 Nota 2 a Pãrintelui Stãniloae, la Isihie Sinaitul, Cuvânt despre trezvie si virtute, în„Filocalia…”, volumul IV. Traducere, introducere si note de Preot Profesor Doctor DumitruStãniloae, editia a II-a, Harisma, Bucuresti, 1994, p. 350;21 Nota 164 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfintii Varsanufie si Ioan, Scrisori duhovnicesti,în „Filocalia…”, volumul XI. Traducere din greceste, introducere si note de Pr. Prof. Dr.Dumitru Stãniloae, Editura Episcopiei Romanului si Husilor, 1990, p. 141;
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163cãi: fie din exterior spre interior, adicã de la ispitele lumii, spre suflet, prinmijlocirea simturilor, a cãror tentacule sunt larg si irational deschise spreplãcere; fie din închipuiri si amintiri, spre exterior, spre fapta sensibilã.În prima formã, lumea cu ispitele ei exercitã un rol ademenitor, încea de-a doua, amintirea si mecanismul psihologic al închipuirii cautã sãexercite un rol presant. Atât o cale, cât si cealaltã, se reduce la un gândispititor si la un act de deliberare si optiune, ce solicitã libertatea noastrãde alegere.Ispitele, ne învatã Pãrintele Stãniloae, „sunt un mijloc prin careîsi cunoaste cineva slãbiciunile sale. Dar ele dau celui ispitit si prilejuride luptã împotriva acestei slãbiciuni, deci prilejuri de întãrire a sa.Cãci fãrã luptã nu se poate întãri cineva, asa cum fãrã miscare nu-sipoate întãri cineva muschii picioarelor si ai mâinilor. Noi suntemchemati sã crestem si prin efortul nostru. Iar efortul e prilejuit deîncercãri, de ispite, de necazuri. În luptã cu ispitele, nu luptãm atâtîmpotriva unor factori strãini, cât împotriva unor slãbiciuni ale noastresi pentru întãrirea noastrã”22.Tot în legãturã cu faza de ispitã a pãcatului, Pãrintele Stãniloaesubliniazã o învãtãturã filocalicã referitoare la „ascunderea harului” si laadâncile ei motivatii. „Îndatã ce începe vrãjmasul lupta împotriva sufletului,ne spune Pãrintele Profesor, harul se ascunde, ca sã arate aceluia cãbiruinta asupra lui va fi numai a sufletului. Cãci dacã aceastã ascundereîncurajeazã pe vrãjmas sã-si înteteascã atacurile, experienta acesteiretrageri face si sufletul sã-si întãreascã rezistenta si sã-si sporeascã înacelasi timp cererea de ajutor cãtre Dumnezeu. Astfel, de fapt, biruintase obtine în mod mai accentuat de cãtre suflet, decât atunci când harul luiDumnezeu lucreazã în chip descoperit. Prin aceasta vrãjmasul vede cãnu e usor de doborât un suflet si capãtã un respect fatã de el si o teamãde a-l ataca atât de usor si de încrezãtor în biruinta sa. Sufletul însusi areîn felul acesta un prilej de a se întãri, iar pe de altã parte, prilejul de acunoaste cât de amenintat e fãrã ajutorul lui Dumnezeu. De aceea oameniiduhovnicesti primesc cu bucurie si ispitele si-i multumesc lui Dumnezeu22 Nota 1180 a Pãrintelui Stãniloae, la Ava Dorotei, Felurite învãtãturi lãsate ucenicilorsãi când a pãrãsit mînãstirea Avei Serid si a întemeiat cu ajutorul lui Dumnezeu mînãstireasa, dupã moartea Avei Ioan, proorocul, si dupã tãcerea desãvârsitã a Avei Varsanufie, în„Filocalia…”, volumul IX, p. 615;
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164pentru ele. Dumnezeu voieste pe de o parte sã aibã suflete eroice si vreasã dovedeascã satanei tãria sufletului omenesc, pe de alta voieste ca elesã se lege si mai mult de Dumnezeu si sã-si însuseascã si prin aceastãsimtire dramaticã ajutorul ce li-l dã Dumnezeu”23.În ceea ce priveste culpabilitatea, Pãrintele Stãniloae precizeazã faptulcã „momeala nu este încã pãcat, pentru cã nu depinde de noi, ca sã seproducã si de ea nu e ferit nici un om”24.Însotirea este convorbirea mintii cu momeala, fie spre încuviintare,fie spre lepãdare. Ea este bunã, atunci când conduce spre o faptã bunã sieste rea, atunci când duce la sãvârsirea unei fapte rele.În faza însotirii, ne spune Pãrintele Stãniloae, rãspund numai gândurilenoastre momelii, în timp ce în faza consimtirii ne dãm aprobarea si noiînsine, ca subiect al gândurilor, de a lua parte la sfatul pãcãtos al celordouã feluri de gânduri25.Încuviintarea sau învoirea este consimtirea cu gândul pãtimas, dupão luptã interioarã în care mintea a cedat ispitei si aceasta este vrednicãde osândã, conducând spre fapta sensibilã sau spre pãcat, iar acesta sprepatimã.Patimile si facultãtile sufletestiUn capitol de mare densitate al Spiritualitãtii Pãrintelui Stãniloae îlconstituie cel referitor la facultãtile umane si legãtura acestora cu diferitelepatimi. Întregite de consideratiile fãcute de Pãrintele Profesor în IisusHristos sau restaurarea omului si de bogatele note ale altor scrieri alePãrintelui, ne dau o privire largã asupra mecanismelor psihologice princare se infiltreazã si ne robeste pãcatul.Mai întâi de toate, Pãrintele Profesor vorbeste despre omul originarsi despre omul cãzut în pãcat, despre insul natural si despre insul denaturat.Diferenta este una moralã, constând în toate slãbiciunile pe care le-aintrodus în fiinta omeneascã pãcatul si care se manifestã atât asupraputerilor trupesti, cât si asupra celor sufletesti.23 Nota 408 a Pãrintelui Stãniloae, la Calist si Ignatie Xanthopol, Metodã si regulãfoarte amãnuntitã pentru cei ce-si aleg sã vietuiascã în liniste si singurãtate, în „Filocalia…”,volumul VIII. Traducere, introduceri si note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed.IBMBOR, Bucuresti, 1979, p. 189;24 Preot Profesor Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea ortodoxã…, p. 85;25 Nota 2 a Pãrintelui Stãniloae, la Isihie Sinaitul, Cuvânt despre trezvie si virtute, în„Filocalia…”, volumul IV, p. 350;
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165În conformitate cu antropologia Sfântului Maxim Mãrturisitorul,Pãrintele Stãniloae vorbeste, apoi, despre ipostasul propriu, specific fiecãreiexistente rationale, si despre relieful pãcãtos, spre care poate opta acesta.Astfel, „relieful pãcãtos si-l primeste natura omeneascã prin realizarea eica ipostas propriu, în legãturã cu gradele vointei, prin care se dirijeazãtoate tendintele naturii. Vointa, ca fundamentul ei ultim, apartine naturii.În aceastã primã treaptã a ei, vointa este nãzuinta generalã a firii de a sementine în existentã, de-a fi, de-a trãi si de-a se misca. Ea tine în mâna eitoate însusirile fiintei. Ca atare, vointa naturalã omeneascã nu este numaio nãzuintã biologicã, ci si spiritualã, întrucât natura omeneascã este sispiritualã”26.În cadrul aparatului psihic uman sau a psihismului omenesc, PãrinteleStãniloae distinge, cu spiritualitatea ortodoxã, trei facultãti: mintea, capotentã a tuturor actelor de cunoastere si de cugetare; pofta, ca potentãa tuturor dorintelor si poftirilor; si mânia, potenta irascibilã, impulsivã aactelor de curaj, de bãrbãtie, de mânie bunã sau rea; sau ratiunea, poftasi impulsivitatea27.Din punctul de vedere al aspectului rational, se deosebesc în suflet: oparte rationalã, mintalã, spiritualã; si o partea irationalã, care cuprindemânia si pofta. Puterea irationalã are douã pãrti: una care nu ascultã deratiune, adicã nu se supune ratiunii, alta care ascultã si se supune acesteia.Partea neascultãtoare si nesupusã ratiunii se împarte în: functiunea vitalã,care se numeste si puls; functiunea seminalã, adicã de nastere; sifunctiunea sau facultatea vegetativã, sau de hrãnire (nutrivitã). Acesteanu ascultã de ratiune, ci de fire sau de naturã.Partea care poate fi subordonatã ratiunii se împarte în mânie si poftã.În cadrul acestui complicat sistem, Pãrintele Stãniloae vorbeste, înconformitate cu aceleasi scrieri duhovnicesti rãsãritene, despre parteapasionalã, despre latura sau trãsãtura pãtimitoare a sufletului. Aceastareprezintã canalul sau mijlocul de trecere de la trup la suflet si de la sufletla trup, puntea de legãturã între trup si suflet.Latura pãtimitoare sau partea pasionalã a sufletului „mijloceste întreminte si trup. Fãrã latura pãtimitoare, n-ar putea lucra mintea asuprasubiectului. Trupul e condus spre desãvârsire de cãtre minte prin latura26 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos…, pp. 172-173;27 Idem, Spiritualitatea Ortodoxã…, p. 71;
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166pãtimitoare, dar si mintea îsi actualizeazã puterile ei de spiritualizare saude sfintire a trupului prin latura pãtimitoare. Cãci prin ea lucreazã asupratrupului”28. În partea pasionalã se întâlneste mintea cu trupul. Trupulparticipã la viata sufletului prin ea, dupã cum tot prin ea si sufletul comunicãtrupului lucrarea sa specificã.Într-o notã la Rãspunsuri cãtre Talasie, Pãrintele Stãniloae aratãcã aceastã trãsãturã pãtimitoare are acea slãbiciune introdusã în fireaomeneascã în urma greselii lui Adam si cuprinde trei elemente: capacitateade suferintã, afectele (patimile potrivite cu firea) si patimile contrare firii.Acestea din urmã nu intrã fiintial în constitutia trãsãturii pãtimitoare, darla ele se poate ajunge usor, printr-o exagerare a satisfacerii afectelor.Pãcatul, atât cel potential, cât si actual, se cuprinde în aceastã trãsãturãpãtimitoare. Întrucât, la omul firesc sau natural afectele conforme cufirea se dezvoltã extrem de repede, atât de automat si de sigur în afectecontra firii, întreaga trãsãturã pãtimitoare este atinsã de pãcat sau înclinatãspre pãcat29.Acesta este psihicul biologic, de care vorbeste Pãrintele Profesor.„Atât la Sf. Grigorie, cât si la Sf. Simeon (respectiv Macarie), aratã SfintiaSa, gãsim tensiunea manifestatã pe de o parte în afirmarea cã „patimile”sau „relele” sunt înãuntru, iar pe de altã parte, în îndemnul de a ne pãzi deele. Dar Simeon (respectiv Macarie) face o distinctie clarã între «inima»ce trebuie pãzitã si «sufletul», în care sunt «oarecum înrãdãcinate» patimile,pe când Sf. Grigorie spune, în general, cã trebuie sã ne pãzim «interiorul»sau «mintea» sau «sufletul» de «gândul rãutãtii», care se ridicã de undevadin adânc. Pare cã, dupã el, rãutatea nu stã într-un strat mai adânc decâtîntreg sufletul, pe când la Simeon (respectiv Macarie) ar sta în «psihicul»biologic, deosebit de «inima» constientã, în sensul lui Diadoh”30.{i tot în legãturã cu aceastã cãdere a afectelor într-o lucrare exageratsimtualã si pãcãtoasã, Pãrintele Profesor vorbeste deaspre un anumeautomatism ipostatic, manifestat în patimi, prin care omul nu mai delibereazã28 Nota 342 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Grigorie Palama, Cuvânt pentru cei ce selinistesc cu evlavie. Al doilea din cele din urmã. Despre rugãciune, în „Filocalia…”,volumul VII, p. 253;29 Nota 95 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Maxim Mãrturisitorul, p. 472;30 Nota 582 a Pãrintelui Stãniloae, la Simeon Metafrastul, Parafrazã Rãspunsuricãtre Talasie…, în 150 capete a Sfântului Simeon Metafrastul la cele 50 de Cuvinte aleSfântului Macarie Egipteanul, în „Filocalia…”, volumul V, p. 295;
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167si nu mai alege între a o sãvârsi sau a o tãia, ci cade automat în lucrareasi robia ei, dupã schema unui act reflex conditionat, dobândit, sau a unuiautomatism psihic.Patimile, explicã Pãrintele Stãniloae, se miscã în om actual sau zacîn el, în mod potential. De aceea, omul are puterea de a le respinge,aflându-se într-o luptã continuã între eu-ul sãu si patimi31.Pãrintele Profesor subliniazã învãtãtura patristicã, potrivit cãreia nupoate fi vorba despre o prezentã a rãutãtii în inimã, ci doar de o lucrare aei. Gândul cel rãu, ca si gândul cel bun, se ridicã dintr-un izvor mai adânc.Astfel se aratã cã pãcatul si virtutea provin dintr-o sferã de dincolo deconstiintã. În timp, însã, ce gândurile bune rãsar din inima în care, dupãBotez, S-a sãlãsluit Hristos, gândurile rele si satana lucreazã asuprasufletului printr-o „simtire foarte finã”32,   de la „periferia sufletului”, dela „periferia fiintei omenesti”33.Extrem de interesante si adânci sunt observatiile pe care le fãceaPãrintele Profesor, cu mai bine de cincizeci de ani în urmã, deci într-ovreme când psihologia profunzimilor, a adâncurilor sau psihologia abisalãabia prindea contur, despre subconstient si supraconstient, numit dePãrintele Profesor si „transconstient”. Redãm textual afirmatiile PãrinteluiProfesor Dumitru Stãniloae, pentru a nu stirbi din densitatea si profunzimealor: „Precum vedem, crestinismul admite si el existenta unei regiuni asufletului care nu cade sub lumina constiintei. Totusi termenul desubconstient nu este potrivit pentru a indica aceastã regiune, atât pentruparticula «sub», care-l plaseazã într-o zonã inferioarã, subalternã, cât sipentru cã mai este încãrcat cu ereditatea freudistã a atâtor tendinte sigânduri inavuabile, pe care constiinta le tot refuleazã, fiindu-i rusine sã ledea pe fatã. Admitând cã existã si un subconstient pentru bagajul întunecosce-l purtãm cu noi, socotim cã este potrivit ca pentru regiunea unde secuprind virtual energiile umane ale sufletului si prin care intrã în el energiiledivine, sã utilizãm termenul de transconstient sau de supraconstient.Subconstientul ar fi cãmara de-a stânga sau pivnita întunecoasã aconstiintei, unde s-au adunat cele rele ale noastre, nãscând resorturile31 Nota 517 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintelenevointe, în „Filocalia…”, volumul X. Traducere, introducere si note de Pr. Prof. Dr.Dumitru Stãniloae, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1981, p.. 414;32 Nota 608 a Pãrintelui Stãniloae, la Simeon Metafrastul, op. cit., p. 301;33 Nota 692 a Pãrintelui Stãniloae, la Simeon Metafrastul, op. cit, p. 339;
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168patimilor; ar fi locul de pornire al poftei si mâniei. Iar transconstientul sausupraconstientul ar fi cãmara de-a dreapta sau foisorul de sus, unde staudepozitate si lucreazã energiile superioare, gata sã inunde în viataconstientã si chiar în subconstient, cu forta lor curãtitoare, atunci când leoferim conditii”34.Lupta împotriva patimilor presupune un efort de lungã duratã si dificilal omului stãpânit de ele, un efort de eliberare de manifestãrile sau efectelelor si continuând pânã la eliberarea deplinã de amintirea plãcerii pe careele o procurau, ura lor desãvârsitã.Din acest motiv, lupta cu patimile echivaleazã, într-o oarecare mãsurã,cu lupta împotriva propriei noastre firi, cãzutã si robitã. „Patima, aratãPãrintele Stãniloae, e asa de împletitã cu firea, încât ni se pare cã luptândcu ea, luptãm cu firea noastrã si e greu sã luptãm cu ea. Numai o întelegereradicalã a firii noastre, ca regãsindu-se deplin când se uitã pe sine sau sepredã total lui Dumnezeu si semenilor, ne scoate din aceastã starecontradictorie si chinuitoare, pentru a ne ridica la starea paradoxalãsupremã, fericitã si deplin conformã cu ea: la starea în care nu mai estiprin tine, ci prin Dumnezeu, prin Cel ce te iubeste si pe Cel pe Care Îliubseti desãvârsit”35.Iar acest lucru cere renuntare si ostenealã multã, întrucât „e atât deneplãcut fiintei omenesti sã se despartã de patimi si e atât de greu pentrulenea ei spiritualã sã stea încordatã într-un statornic efort de trãire dupãvoia lui Dumnezeu si spre binele altora. Vointa însãsi se oboseste subpovara inertiei si a patimilor egoiste ale omului”36.Aceasta presupune luptã încordatã de eliberare deplinã de ele si deefectele lor funeste pentru om, înseamnã iesirea din iadul lor, un spatiul alrãului si al mortii, spre raiul virtutilor, spre lumina fizicã si spiritualã abinelui. „Numai când ai ajuns sã cunosti cele bune, ne spune PãrinteleStãniloae, cu acelasi adânc spirit moral de observatie, cunosti cu adevãratcele rele, opuse lor, în care te-ai complãcut. Cãci pânã n-ai ajuns sãrecunosti cele bune, prin osteneala pentru ele, nu cunosti urâtenia celorrele în care ai trãit. Ai crezut cã ele sunt bune. În zadar îti spuneau altii cãsunt rele. Nu-i credeai. Despre ele tu aveai pãrerea ta. {i nu erau multicare îndrãzneau sã-ti spunã cã sunt rele. Trãiai deci într-un întuneric.34 Preot Profesor Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea Ortodoxã…, p. 73;35 Nota 561 a Pãrintelui Stãniloae, la Sfântul Ioan Scãrarul, op. cit., p. 269;36 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos…, p. 249;
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169Desi vedeai rãul ce-l fãceai atunci prin faptele tale altora, nu-ti pãsa.Cãci îi dispretuiai pe aceia. Socoteai cã numai tu ai o importantã. Privireati se lãrgeste si vezi si valoarea altora, când ai pãrãsit faptele egoiste.Numai când ai ajuns sã gusti dulceata si lãrgimea celor bune, ti sedescoperã urâtenia si îngustimea celor rele în care trãiai. O comparatierealã între ambele moduri de viatã nu poate face decât cel ridicat lamodul cel bun. De aceea cel ce s-a ridicat la cele bune, luptã în modhotãrât sã nu recadã în cele rele”37.* * *Am încercat, în paginile precedente, sã identificãm câteva dinreflectiile Pãrintelui Stãniloae, „patriarhul teologiei românesticontemporane”, referitoare la o învãtãturã atât de practicã, precum esteacest capitol de ponirologie sau ascezã negativã - pãcatul si patima.Pãrintele Profesor îsi împodobea adâncimea gândurilor sale cufrumoasa exprimare: „Atât mi-a s-a descoperit mie!” Lectura si studiulatent al cugetãrilor Pãrintelui Stãniloae, adâncimea si profunzimeacomentariilor sale probeazã înalta sa viatã duhovniceascã, caracterulexperimental al adevãrurilor dezvoltate si explicitate, faptul cã Pãrintelea tâlcuit, nu din citite si traduse, aceste culmi ale vietii crestine, ci dinexperientã, din trãire si descoperire.Trebuie sã subliniem faptul cã Spiritualitatea Ortodoxã: Ascetica siMistica, desi au reprezentat fundamentul teologiei sale, au constituit, dinnefericire, un capitol interzis, o disciplinã scoasã în afara programeloruniversitare si din aceastã cauzã Pãrintele Stãniloae nu a avut libertateade a publica decât accidental (atunci când scãpau cenzurii) scrieri despredomeniul care i-a fost cel mai drag, printre cele cu care si-a început defapt bogata si covârsitoarea sa operã teologicã.Cu toate acestea, publicarea cursului sãu de misticã, sub forma celuide-al treilea volum de moralã crestinã pentru Institutele teologice si, înmod deosebit, traducerea colectiei de scrieri duhovnicesti - Filocalia -pot fi socotite momente providentiale pentru teologia si crestinismulromânesc.La acestea se adaugã bogatele interpretãri si contributii ulterioareale Pãrintelui Profesor, adâncile sale note la scrierile filocalice si patristice,37 Nota 304 a Pãrintelui Stãniloae, la Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 152;
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170care, asa cum Pãrintele însusi o mãrturisea, se pot constitui într-o nouãformã de dogmaticã - una duhovniceascã, bazatã pe cuvintele inspirateale Sfintilor Pãrinti ai Bisericii. Unele dintre exprimãrile sale se remarcãprin profunzimea inegalatã în scrisul teologic românesc contemporan, alteleau un adevãrat caracter profetic, predictic. Pe unele dintre acestea amcãutat sã le punem în valoare, spre o mai exactã cunoastere, aprofundaresi pretuire. Studii



Corneliu Pãdurean,Populatia comitatului Arad în secolul al XIX-lea,Editura Universitãtii „Aurel Vlaicu” Arad, 2003, 336 paginiCu toate cã populatia a reprezentat factorul fundamental al schimbãrii sidezvoltãrii societãtii românesti în epoca modernã si contemporanã, în modparadoxal, studierea evolutiei ei numerice, a mecanismului propriu de reproduceresi multiplicare, a structurilor interne etc. au rãmas multã vreme în afarapreocupãrilor istoriografiei românesti. Tocmai de aceea, cercetãri precum cea adomnului Corneliu Pãdurean sunt nu numai binevenite, dar si necesare.Dupã o fireascã Introducere în care autorul motiveazã judicios alegereasubiectului, lucrarea este structuratã în cuprinsul a 7 capitole, la care se adaugãConcluziile, Anexele si Bibliografia.  Autorul a fost inspirat în ceea ce privesteîmpãrtirea relativ echilibratã a cãrtii în 7 capitole; lucrarea în ansamblul ei este oreconstituire complexã a unei unitãti administrative distincte (comitatul Arad); sireprezintã o cercetare originalã, o contributie importantã la studierea istorieipopulatiei Transilvaniei în epoca modernã. În primul rând, meritul autorului esteacela de a fi utilizat în mod sistematic pentru zona Aradului registrele parohialede stare civilã, izvoare statistice de primã mânã pentru cunoastereacomportamentului demografic al populatiei comitatului. Remarcãm înainte detoate acribia cu care au fost prelucrate registrele parohiale pentru mai multe etnii(români, maghiari, germani, sârbi) si confesiuni (ortodocsi, romano-catolici,reformati) atât din orasul Arad cât si din localitãti situate în mediul rural. Laaceste surse, domnul Corneliu Pãdurean a asociat informatii edite si inedite dinconscriptiile si recensãmânturile efectuate în monarhia habsburgicã în cursulsecolului al XIX-lea si care au inclus si comitatul Arad, oferind o imagine globalãatât asupra dinamicii si miscãrii naturale a populatiei, cât si asupra structuriiacesteia potrivit criteriilor demografice curente: sex, stare civilã, vârstã, etnie,confesiune, profesiune etc.
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172Motivatia autorului în alegerea esantionului de control pentru a reconstituicomportamentul demografic din lumea ruralã a comitatului si care esantion constãîn 3 localitãti, este în mare convingãtoare: comunitãtile sunt oarecum compactedin punct de vedere etnic si confesional (Macea-români ortodocsi; Horia-germaniromano-catolici; ªiria-mixtã etnic si religios), sunt situate în acelasi areal geografical Câmpiei Aradului, beneficiazã, din punctul de vedere al izvoarelor statisticelocale (registrele parohiale) cam de aceeasi acoperire cronologicã .Autorul demonstreazã în cuprinsul cãrtii stãpânirea instrumentarului de lucrupropriu demografiei istorice,  lucru reliefat de diversele notiuni cu care se opereazãsi de numeroasele tabele care însumeazã o informatie extrem de bogatã, a cãreisistematizare a implicat nu numai cercetãri asidue dar si tehnici specifice, precumsi multã muncã de prelucrare. Domnul Corneliu Pãdurean face dovada unuiprofesionist si atunci când preia cu rezerve date si informatii demografice dinlucrãrile publicate în secolele trecute de cãtre istorici maghiari (Fabian Gabor,Bela Lakos, Otto Lakatos etc.) Bunãoarã, la pagina 96 sunt evaluate critic aprecierilelui Marki Sandor si Gheorge Ciuhandu referitoare la emigrarea din zona Araduluiîn Rusia, la mijlocul secolului al XVIII-lea, ca urmare a desfiintãrii regimentelorgrãniceresti, a unui numãr de circa 32.000 de persoane. Analizând aceste cifre încontextul situatiei demografice de ansamblu a zonei, în strânsã conexiune cu altesurse statistice, autorul concluzioneazã cã a fost imposibil sã fi existat în epocãun asemenea exod uman.Remarcãm nu o datã în cadrul lucrãrii preocuparea autorului de a analizaevolutia demograficã a comitatului Arad în strânsã legãturã cu factorii„constrângerii” si ai „alegerii”, pentru a folosi o sintagmã lansatã de unul dintrecei mai reputati demografi contemporani, Massimo Livi Bacci. Astfel, atunci cândse examineazã natalitatea sau mortalitatea, dar si alte fenomene demografice, serecurge la o viziune globalã asupra factorilor care au determinat mecanismulcomplex al reproducerii populatiei: numãrul si calitatea locuintelor, inclusivmaterialele din care erau construite sau acoperite casele; mediul înconjurãtor sivariatiile climatice; alimentatia; socurile epidemice (autorul realizeazã o analizãcomprehensivã si aproape exhaustivã asupra efectelor epidemiei de holerã din1872-1873 în zona Aradului), etc.De asemenea, deosebit de fertilã s-a dovedit si perspectiva „dualistã” deabordare a evolutiei populatiei comitatului si orasului Arad, respectiv punerea înoglindã a dinamicii lumii rurale si a orasului resedintã de comitat. Ca urmare aacestei permanente radiografii, beneficiem pentru prima datã în literatura despecialitate româneascã de o imagine coerentã asupra diferentelor existente între
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173sat si oras la nivelul comportamentului demografic: rata brutã de natalitate aînregistrat constant valori mult mai mari în mediul rural, aspect relevat foarte clarde esantionul selectat de autor; sporul migratoriu are o traiectorie constantã înîntreg secolul XIX; sezonalitatea cãsãtoriilor în orasul Arad prezintã o dispersiemai bine evidentiatã decât în mediul rural ca urmare a unui grad mai redus dedependentã fatã de calendarul muncilor agricole si chiar fatã de calendarul religios,interdictiile din timpul posturilor fiind adeseori încãlcate spre deosebire de satunde morala crestinã pãstreazã mai bine preceptele seculare; ilegitimitatea dinorasul Arad s-a situat constant la valori mai ridicate comparativ cu mediul rural;repartitia populatiei pe grupe de vârstã demonstreazã faptul cã satul, printr-unexcedent de câteva procente la nivelul populatiei tinere, a reprezentat rezervoruldemografic pentru orasul aflat în plinã industrializare si extindere. La polul opus,orasul prezintã un excedent la categoria de vârstã de peste 60 de ani, rezultat alunor conditii de viatã mai bune, a unei stãri de sãnãtate superioare, ceea ce s-atradus printr-o sperantã de viatã mai mare în orasul Arad comparativ cu mediulrural. Asemenea viziuni comparative, omniprezente pe parcursul lucrãrii, conferãcercetãrii de fatã nu numai statutul de a fi deschizãtoare de drumuri în domeniuldemografiei istorice a Transilvaniei în epoca modernã, dar si de a constitui ovastã panoramã a potentialului uman din secolul al XIX-lea dintr-o importantãunitate administrativ-teritorialã.O lucrare de proportiile celei de fatã (336 pagini), care concentreazã nunumai o cantitate impresionantã de informatii statistice, dar si de explicatii sicomentarii, este cu sigurantã o reusitã istoriograficã. Ea nuanteazã cunostinteleexistente pânã acum despre comportamentul demografic global al provinciei,demonstreazã foarte clar modelul urmat de lumea ruralã si evolutia distinctã aorasului. Utilizarea unor izvoare inedite, parcurgerea unei bibliografii despecialitate cuprinzãtoare, anexele 3-9 de la sfârsitul cãrtii care completeazãinformatia analizatã pe parcursul  capitolelor V si VI, spiritul critic cu care suntpreluate anumite informatii din lista bibliograficã etc. ne relevã un cercetãtordeplin format, ce stãpâneste cu lejeritate terminologia si metodologia disciplineipe care a abordat-o. Ioan Bolovan
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174Friederich Tristan, Primele imagini crestine. De lasimbol la icoanã sec. II – VI, Traducere de ElenaBuculei si Ana Boros, Editura Meridiane, Bucuresti,2002, 525 p.Preocupãrile în domeniul legat de iconologie sunt numeroase si eleexprimã importanta acestui capitol pentru spiritualitatea ortodoxã. În cadrulacestei spiritualitãti, icoana ocupã un loc special, putând spune cucertitudine cã ea este de fapt o caracteristicã fundamentalã a acesteispiritualitãti. Ortodoxia o putem întelege si prin intermediul icoanei cãciimaginea sacrã redã învãtãtura de credintã care defineste Ortodoxia.Din perspectivã istoricã, se cunoaste faptul cã în evolutia imaginii auexistat aumite etape. Astfel, de la faza semn – simbol s-a trecut sprereprezentarea iconograficã propriu – zisã, care, începând cu secolul alIV-lea se defineste dogmatic, iar în secolul al VI-lea avem si un canonbine precizat al icoanei.Pentru a ne face o imagine clarã în procesul de trecere de la simbolla icoanã, recomandãm cititorului, dar si cercetãtorului cartea renumituluiromancier si profesor de iconologie Friederich Tristan de la Institut decarrieres artistique din Paris (1984 – 1995). Cartea Primele imaginicrestine. De la simbol la icoanã secolele II – IV este structuratã în treipãrti mari care analizeazã profund aceastã problematicã.Prima parte face referiri la imaginile simbolice care, asa dupã cumaratã autorul, sunt cele ce apartin unui fond mesianic mai complex. Atuncicând face precizãri în legãturã cu descoperirile fãcute în 1953 la Hebron,Nazaret si Ierusalim aratã cã „reprezentãrile grafice ale vitei de vie, aleramurii de palmier, ale semnului ebraic thau si ale pestelui apartin sfereide influentã a religiei iudaice sub diferitele ei aspecte foarte la modã la
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175începutul erei noastre” (p. 17). Acestor imagini simbolice cu acel fondmesianic le urmeazã si altele ca: catacombele, Bunul pãstor si corabia.Concluzia acestor descrieri simbolice conduce mai departe spre o altãtreaptã a acestui domeniu: „Ansamblul simbolurilor studiate reprezintã deacum înainte baza noastrã de lecturã pentru interpretarea imaginilor maicomplexe…” (p. 131).Partea a doua a cãrtii analizeazã problema asa – ziselor anecdoticeimagini care relateazã sau descriu o scenã din Vechiul sau Noul Testament,având întotdeauna si o semnificatie teologicã sau simbolicã. Autorul aratã înaceastã privintã cã aceste imagini „le întâlnim pe sarcofage si destul defrecvent pe mozaicuri. Învierea lui Lazãr, dacã se aflã singurã pe un monu-ment, este clasatã drept imagine anecdoticã. Dacã se aflã pe un vas funeraralãturi de câteva oi, o orantã, Bunul Pãstor, este clasatã drept imaginecompozitã” (p. 147). Din ciclurile acestor imagini gãsim douã exemple: imaginidin Vechiul Testament (Adam si Eva, Cain si Abel, Avraam, David, Solomon,etc), precum si imagini nou testamentare (Sfintele Femei la mormânt, BotezulDomnului, Intrarea în Ierusalim, Patimile, etc). deosebit de important estefaptul, asa cum am vãzut din enumerarea scenelor respective, cã autorulstabileste baza biblicã a acestor imagini.Partea a treia a cãrtii face pasul spre faza portretisticã si simbolurileîmpletite cu filosofia vremii, dar care se raporteazã la o conceptie crestinãautenticã ce va servi ulterior la treapta icoanei propriu – zise. Autorulanalizeazã în cadrul fazei portretistice imaginea lui Hristos, a MaiciiDomnului si a sfintilor, fiind puse în legãturã cu Hristos în cele din urmã,de unde decurge caracterul hristocentric al celorlalte reprezentãriiconografice.Cartea se încheie cu un lexic de specialitate (pp. 495 – 500), la carese adaugã o cronologie începând din timpul activitãtii Mântuitorului pânãla moartea Sfântului Grigore cel Mare, adicã perioada cuprinsã între anii30 – 604 d. Hr. (pp. 501 – 511).Finalul acestui tratat, dacã se poate spune asa, cuprinde o bogatãbibliografie în domeniu, din care cercetãtorul si cititorul de rând întelegeevolutia în istorie a icoanei, care înainte de a fi obiect al specualtiilor sicontroverselor teologice, este o parte sensibilã a sufletului crestin, cãruiaîi reculeazã „cele nevãzute”, asa cum arãta Sfântul Teodor Studitul.Pr. Nicu Breda
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176Maica Eliane Poirot,Sfântul Proroc Ilie în cultul bizantin,Traducere Pãrintele Adrian Lung si carmelitele dinStânceni, Editura Deisis, Sibiu, 2002, 253 p.Lucrarea maicii Eliane Poirot, apãrutã nu cu multã vreme în urmã, seînsrie în peisajul publicisticii teologice de la noi ca o carte „unicã prinmodul de abordare liturgicã a personalitãtii marelui profet ( Ilie Tesviteanul-n. n.), cu o certã valoare stiintificã, completând lucrãrile de specialitate îndomeniu”. Lucrarea „… se prezintã ca un studiu amplu privind moduldeosebit în care este prãznuit sfântul proroc … în taditia liturgicã bizantinã… ” (P. S. Laurentiu Streza, în cuvântul introductiv al lucrãrii, p. 8-10).Maica Eliane este ea însãsi „purtãtoare a numelui marelui profet …si apartinãtoare prin vocatie monahalã ordinului carmelitan, care îl are camentor pe acelasi prooroc” fiind „vietuitoare într-o mãnãstire care folosesteritul liturgic bizantin … ” (p. 8). Autoarea lucrãrii a urmat cursuri deteologie la Universitatea de ªtiinte Umane din Strasbourg si la InstitutulOrtodox Saint-Serge din Paris, fiind dublã licentiatã în teologia catolicã siîn cea ortodoxã, studii continuate cu un masterat în teologie si apoi custudii de doctorat, finalizate cu teza „ Sfãntul proroc  Ilie în literaturapatristicã”. Lucrarea la care vom face referire constituie teza prin caresi-a încununat studiile aprofundate în teologie, fiind elaboratã subcoordonarea profesorilor Marcel Metzger si Constantin Andronikof  (p.17). În editia româneascã, lucarea este prefatatã de P. S. dr. LaurentiuStreza, episcopul Caransebesului (sub titlul „O remarcabilã cercetare deteologie liturgicã”, pp. 7-10 ) si de cãtre P. S. Florentin Crihãlneanu, episcopgreco- catolic auxiliar de Cluj - Gherla („O mãrturie exemplarã deecumenism liturgic si spiritual”, pp. 11 - 16).
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177Lucrarea este structuratã în trei pãrti mari, precedatã de o introducere.În final, este prezentatã o concluzie sumarã, fiind inclus si un apendice(este vorba despre Acatistul Sfântului Proroc Ilie  în dublã variantã , unuldin traditia bizantinã rusã, iar celãlalt din cea româneascã, pp. 197- 223).Impresioneazã vasta bibliografie ce reuneste lucrãri de teologie liturgicã,patristicã si spiritualitate. Introducerea lucrãrii, reprezintã un profil spiritual al marelui profetIlie, fiind evidentiatã întreita dimensiune a personalitãtii sale: aceea deproroc si mijlocitor cãtre Dumnezeu, de ascet si chip al vietuirii monahalesi de înainte mergãtor al venirii lui Hristos. Profetul Ilie este prezent foarteadesea în rânduiala liturgicã a Bisericii, în chip deosebit în cea bizantinã,fapt ce conduce autoarea la urmãtoarea apreciere: „Originile cultuluiSfântului Ilie, dezvoltarea lui, expresia lui liturgicã, atestã credintaBisericii.Lex orandi este o manifestare a lui lex credendi”(p. 22).Partea întâi a lucrãrii este dedicatã cinstirii Sfântului Proroc Ilie încultul bizantin. În sensul acesta, sunt cercetate originile cultului personajuluivechi-testamentar, ajungându-se la concluzia cã acestea coboarã în timp,pânã în vremea primilor crestini la Locurile Sfinte, fiind stabilit anul 333,ca primã atestare documentarã a cultului Sfântului (p. 23). Este mentionatãde asemenea, rãspândirea cultului  Sfântului Ilie dincolo de hotarelePalestinei, pânã în Arabia si Siria, încã din veacul V- VI (p. 26). Studiulevolutiei cultului închinat Sfântului Proroc, continuã cu perioada EvuluiMediu, fiind subliniatã în acest sens evlavia pentru Sfânt a voievoduluimoldovean ªtefan cel Mare si Sfânt, care ctitoreste o mãnãstire în cinsteaacestuia lângã Suceava (p. 27). Aducând cercetarea în contemporaneitate,autoarea conchide cã: „Rãsãritul bizantin continuã sã-l alegã în modfrecvent pe prorocul Ilie ca patron al unei biserici… multe dintre ele fiindsituate pe vârf de munte, conform relatãrii biblice care-l prezintã pe prorocca pe un obisnuit al muntelui”(Ibidem). Cât priveste data sãrbãtoriiSfântului Ilie în cultul bizantin, se poate observa din documente faptul cã„diversele Biserici Orientale îl sãrbãtoresc pe Sfântul Ilie la date foartediferite”. Cu toate acestea, „în ritul bizantin, urcarea sa slãvitã la cer esãrbãtoritã în general la 20 iulie”, datã la care se pare cã la origini, erauprãznuiti împreunã Prorocul Ilie si ucenicul sãu Elisei (pp, 27-28). Ca oparticularitate, sãrbãtoarea Profetului era marcatã la Marea Bisericã dinConstantinopol, spre sfârsitul secolului IX si începutul secolului X, de
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178punerea în scenã, în interiorul Bisericii a unei piese dramatice, ce înfãtisaprin jocuri scenice înîltarea sa la cer, sãrbãtoarea durând 2-3 zile, cucântece, dansuri, procesiuni si curse de cai (p. 31). O parte importantã aacestui capitol este dedicat manuscriselor si editiilor ce cuprind rânduialaliturgicã a slujbei sfântului. Astfel, sunt analizate critic diferite editii aleMineielor grecesti (cu referire si la editiile romane ale acestor Mineie sila traducerea lor francezã) si ale celor slave. Este evidentiat faptul cãspre deosebire de slujba greacã, rânduiala slavã a acesteia îl preamãrestepe Sfântul Ilie cu mai multã strãlucire (p. 37). O atentie deosebitã esteacordatã Mineielor românesti ce cuprind slujba Sfântului (pp. 38-43). Parteaultimã a acestui capitol analizeazã informatiile privitoare la rangul sãrbãtorii,la imnografii care au compus textele liturgice ale prãznuirii Sfântului, iarîn final la vechile Omiliare bizantine sau la „omiliile destinate cultului liturgicbizantin, autoarea noastrã constatând cã în slujba Utreniei sunt prevãzutelecturi patristice, pe care mãnãstirile de azi, arareori le cunosc si lefolosesc”(p. 50).Partea a doua a lucrãrii cuprinde textele liturgice privitoare la SfântulIlie. În prima parte este transcrisã slujba Sfântului, din 20 iulie, în variantagreacã, paralel cu cea slavonã (pp. 57 – 97), pentru a putea sesiza astfeldeosebirile existente între cele douã rânduieli. Este prezentatã în continuareutilizarea lecturilor biblice privitoare la proorocul Ilie în întreaga rânduialãliturgicã bizantinã. Partea a doua a acestui capitol transcrie toate texteleliturgice din cuprinsul anului bisericesc, care fac referire, fie directã, fieindirectã la Sfântul Prooroc Ilie, unele dintre texte fiind însotite de scurtecomentarii ale autoarei. De la început, se precizeazã cã „Sfântul ProorocIlie este amintit în cursul întregului an liturgic, întrucât multi sfinti suntcomparati cu el”. Sunt prezentate „în primul rând, textele care se gãsescîn slujbele sfintilor Elisei…, Ioan Botezãtorul – noul Ilie, si Moise, care afost martor împreunã cu Ilie la Schimbarea la Fatã a lui Hristos…” (p.99); apoi textele cu privire la profet, din slujbele marilor sãrbãtori (precumBotezul Domnului si Schimbarea la Fatã); din cele douã duminici dinaintede Nasterea lui Hristos, din slujbele Apostolilor, episcopilor, martirilor siale monahilor. Sunt analizate câteva texte proprii Mineelor slave, apoicelor românesti si italo – grecesti. Dacã textele praznicelor si sãrbãtoriloramintite pânã aici apartin în exclusivitate Mineelor, un alt subcapitol seocupã de textele privitoare la Sfântul Ilie, din celelalte cãrti de cult, precum:
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179Octoih, Triod, Penticostar, Molitfelnic si Liturghier.Deosebit de interesantã se prezintã cititorului partea a treia si ultimaa lucrãrii, ce cuprinde analiza textelor însiruite în cuprinsul capitolului an-terior. Analizând tematic toate aceste texte, autoarea realizeazã un studiuinedit, situându-ne în raport cu traditia patristicã, ale cãror purtãtoaresunt ele. Partea aceasta a lucrãrii, cuprinde la rândul ei patru pãrti mari.O primã parte analizeazã vocabularul care îl desemneazã pe SfântulProoroc Ilie (cu urmãtoarele subcapitole: Cuvinte compuse din theos,Proorocul, Sfântul, Îngerul cel trupesc). Partea a doua este dedicatã vietiiprofetului, fiind marcate momentele cheie din activitatea si slujirea acestuia(Nasterea sa, Ilie preot, Ilie – cheia cerurilor, hrãnirea de cãtre corbi înpustie, minunile de la Sarecta Sidonului, Sacrificiul de pe Carmel, Râvnalui Ilie, slãbiciunea sa, întâlnirea cu Dumnezeu pe Horeb, înãltarea sa lacer, arãtarea la Schimbarea la Fatã a lui Hristos, întoarcerea sa ca înainte– mergãtor al venirii lui Hristos si analogia între minunile profetului sivietile sfintilor). Partea a treia îl înfãtiseazã pe Ilie în corespondentã cuviata monahalã, desemnându-l ca Pãrinte al monahilor. Sunt evidentiateaici, virtutile sale ascetice (Fecioria sa, Ilie ca initiator al vietii îngeresti,Singurãtatea, Rugãciunea si Postul sãu si ucenicia lui Elisei). Partea apatra a acestui capitol este una deosebit de interesantã, prin faptul cã-lprezintã pe Ilie în legãturã cu Hristos (Sfântul Ilie si Cuvântul, ProoroculIlie, vestitor si prefigurare a lui Hristos, Sfântul Ilie, mijlocitor pe lângãHristos).În Concluzii, autoarea face câteva aprecieri foarte pertinente:1. „Viata Profetului Ilie este legatã de cele patru stihii ale naturii …,acestea îl fac pe prooroc apropiat popoarelor agrare. E una din cauzelebunei lui primiri în Rusia si România…” (p. 193).2. „Din cauza vietii lui singuratice pe Carmel, a râvnei pentru Domnul,monahii crestini au recunoscut în el pe Pãrintele lor. Or, monahismul joacãun mare rol în traditia liturgicã…” (p. 194).3. „Prin intermediul slujbei bizantine, descoperim un prooroc cu totulînflãcãrat, plin de râvnã pentru Dumnezeul lui si ducând o viatã îngereascã.Numerosi sfinti, atât episcopi, cât si martiri sau monahi, au gãsit în el unmodel. El este invocat în slujba cãsãtoriei, cât si în cea a tunderii înmonahism! Proorocul Ilile ne împiedicã astfel sã compartimentãm întrediversele forme de viatã crestinã. Slujba bizantinã nu închide personalitatea
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180sa plinã de contraste într-o singurã categorie” (Ibidem).4. „Imnologia bizantinã este purtãtoarea vocabularului si a gândiriiPãrintilor desertului si a Pãrintilor greci” (p. 195).Asa cum se apreciazã în prefata lucrãrii, „Prin intermediul Teologieisimbolice se evidentiazã raportul reciproc dintre Biblie si Liturghie, careconduce apoi la descoperirea bogãtiei amândurora si la îmbogãtirea vietiispirituale. Plecând de la textul biblic, ne înãltãm la un nivel sursimbolic,pentru a redescoperi apoi în practica Bisericii aceste simbolisme, în riturile,iconografia, imnografia si poezia Liturghiei, participând la simfonia cultuluiliturgic si transformând astfel viata noastrã înt-o autenticã Liturghie. Lexcredendi, lex orandi, lex vivendi.” (p. 12). Pornind de la acesteconsideratii, socotim cartea maicii Eliane Poirot un model de abordare ateologiei, din perspectiva întrupãrii si experierii ei eclesiale, prin intermediulrânduielii liturgice, a slujbei bisericesti. Lucian Farcasiu
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