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PREMISE PATRISTICE ALE FORMARII

DOCTRINEI DESPRE LIBERTATEAVOINTEI IN

GANDIREA TEOLOGICA RASARITEANA

■-»■ de Emanuel Con^ac

Introducerc

Problema vointei libere a dominat in mare masura gandirea

filozofica si teologica din antichitate pana astazi. Gandirea

filozofica si religioasa pagana a promovat atat fatalismul, cat si
conceptia despre libertate ca atribut fundamental al fiin^ei umane,

iar cre^tinismul a fost pus in situatia de a-^i defini §i el pozitia in

aceasta privin|a, atat in cadrul rasaritean, cat si in eel apusean,
catolic sau protestant.

Inrelegerea premiselor traditiei teologice rasaritene cu
privire la problema libertafii vointei este necesara pentru a evalua

diferentele exegetice si doctrinare dintre gandirea evanghelica si

cea ortodoxa si pentru a raspunde obiec^iilor ganditorilor
ortodocsi rasariteni fa|a de pozitia evanghelica.

Obiectivul acestui studiu il constituie analiza unor autori

revendicati de traditia bisericeaSca rasariteana, analiza realizata

prin prisma unor texte reprezentative pentru gandirea patristica
timpurie. Trebuie sa precizam ca unii dintre acesti ganditori

apartin spatiului apusean, eel putin prin locul in care si-au

desfasurat activitatea. Sunt, de pilda, prezenti in studiul nostru
Irineu si Hpolit, doi scriitori care si-au desfasurat activitatea
preponderent in Apus, dar care sunt de extractie orientala. Irineu,



Emanuel Contac

de pilda, s-a format la Smyrna, pe langa Polycarp, iar Hipolit

provenea >si el din Orient.

Lipse^te din analiza noastra un mime influent din patristica

timpurie, Origen, care, nefiind considerat ortodox de Biserica

rasariteana, a fost lasat in mod deliberat in afara discutiei.

Gandirea lui cu referire la acest subiect este atat de complexa,

incat ar merita un studiu aparte. Qiiar daca nu i-am consacrat o

sectiune in acest articol, influenta Tui este evidenta in scrierile unor

autori patnstici si vom incerca sa o punem in evidenta, acolo unde

consideram necesar aceasta.

Iustin Martirul (c. 100-165)

Unul dintre primii paring bisericesti care abordeaza

problema libertatii vointei omenesti este Iustin Martirul (c. 100-

165), important apologet de limba greaca. Iustin s-a nascut la

Flavia Neapolis, in Samaria, in zona care altadata se numea

Sihem,1 in apropierea fantanii lui Iacov. Astazi, orasul modern

construit pe vechiul sit poarta numele Nabulus ?i este situat pe

teritoriul actual al Qsiordaniei.2

Iustin, ai carui parinti nu erau evrei, pare sa fi fost o

persoana foarte bine educata, care a calatorit mult. Dupa ce a

incercat numeroase sisteme filozofice, gustul sau rafinat 1-a

indreptat spre Socrate si Platon. Apoi L-a descoperit pe Hristos,

iar tranzitia de la platonism la crestinism i s-a parut un pas

1 Qaudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii crestine vcchigmtpi si latine,
de la apostolul Pave! la Constantin ce/Matv, vol. I, Ia$i, Polirom, 2001, p. 222.

2 Richard & Ring, Justin the Martyr, Saint" in The World Book Encyclopedia,
vol. 11, Chicago, World Book, 1991, p 203-204.
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natural.3 Ulterior, a ajuns sa creada ca atat Avraam, cat si Socrate,

puteau fi socotiu" crestini avant la kttre, ei anticipand in egala

masura credinta in Hristos.4 Iustin ajunge chiar sa preia un motiv

din apologetica iudaica, sustinand ca ceea ce este bun in filozofia

greaca a fost preluat din caiple lui Moise, mult anterioare acesteia.5

Apologiile sale, lucrari de aparare a credintei crestine in fata

erudi^ilor zilei si a imparatului Antoninus Pius, contin si referiri la
libeitatea de alegere care il caracterizeaza pe om. In Apologia intai,
Iustin supune unei critici severe ideile pagane despre caracterul

implacabil al sortii, aratand ca lucrurile care se intampla nu au loc

printr-o necesitate a destinului. Profetii din vechime, de pilda, au

sus^inut ca pedepsele si rasplatirile se vor acorda fiecaruia potrivit

faptelor, ceea ce atrage implicit raspunderea omului in raport cu
actiunile sale.

[...] daca nu ar fi aj;a, ci total s-ar intampla potrivit destinului,
atunci nu ar mai exista nici libertate personals. Qci daca de

la destin ar fi cineva bun ^i altcineva rau, atanci nici eel dintai
nu ar fi demn de lauda, nici ceLilalt nu ar trebui sa primeasca
blamul.6

Se pare ca apelul la profetii nu este tocmai intamplator,

deoarece, in opinia lui Iustin, ele constituie un argument rational
forte in favoarea crestinismului. Este deci lesne de inteles de ce

^ <^oxe> ^.Introductory Note to the First Apology of Justin
Martyr" va. Ante-Nicene Fathers, vol. 1, Albany, Ages Software 2.0,1997, p. 295.

* John Peter Kenney, ,,Patristic Philosophy", seq. ,,Early Christian Platonism"
in Routledge Encyclopedia of Philosophy, CD-ROM, versiunea 1.0,1998.
5 Moreschini &Norelli, op. at., p. 224.

6 Sfantul Iustin Martirul §i Filozoful, Apologia intdi, XUII, in Apohgeti de limbd
greeted, Bucure^ti, Editura Institutului Biblic §>i de Misiune al Bisericii Qrtodoxe
Romane, 1997, p. 71.
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Iustin aloca peste o treime din prima Apologia discutiei despre

profeti ji profetii/

Omul, arata apoi apologetiil grec, prin libera lui alegere

savar§:e?te lucrurile bune sau rele. Daca el ar fi bun sau rau de la

destin, atunci nu ar mai putea oscila de la o extremitate la alta.

In cea de-a doua sa Apo/ogk, Iustin reia tema libertatii,

polemizand de aceasta data impotriva stoicilor. Potrivit autorului,

lucrurile care se intampla nu au loc prin forta destinului, caci

fiecare savarse^te in chip liber, atat binele, cat gi raul:

Dar, pentru ca Dumnezeu a facut de la inceput neamiil

ingerilor ji al oamenilor inzestrandu-i cu libertate, pe biina

dreptate acedia i$d vor prinii pedeapsa in focul eel vesnic,

pentru cele ce vor gre§;i. Natura oricarei fapturi este capabila

de rautate ?i de viitute; caci nimeni n-ar avea nici un merit

daca nu ar putea alege intre cele doua cai."8

Iustin face referire si la ingeri, pentru ca, in gandirea sa,

ingerii cazuti sunt la originea politeismului pe care el incearca sa-1

combata; ace^ti ingeri au reusit sa se faca adora|i ca divinitati si tot

ei au provocat intotdeauna moartea oamenilor care i-au demascat,

incepand cu Socrate ^i continuand cu cre^tinii.9 Ca o ironie trista,

Iustin Martirul ihsu^si avea sa moara martirizat, urmarit de ura unui

filozof cinic rival, pe nume Qescent,10 exponent al unui sistem pe

care apologetul grec il plasa in gama in?elaciunilor izvodite de
ingerii cazuti.

Iustin considera deci ca omul nu poate fi supus destinului;

mai mult chiar, este inadmisibil sa se spuna ca Dumnezeu este

impasibil fata de ceea ce se intampla, caci aceasta ar insemna fie

sa-L implicam pe Dumnezeu in coruptia universului, fie sa

7 Morenschi & Norelli, op. «/., p. 223.

s Iustin, Apologia a dona, f 77, in Apobgeli de limbiigmtca^ p. 108-109.
9 Moreschini & Norelli, op. a/., p. 223.

13 Ibid., p. 222.
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spunem ca binele si raid sunt nimic, ceea ce este de neconceput si
impotriva oricarei ra^iuni.

Conceptul de liber arbitru, sau de libertate, apare si in

DUdogul at iudeul Tryfoiu Iustin insista, ca si in Apologia ca

Dumnezeu i-a facut pe ingeri si pe oameni liberi. Tot Dumnezeu a

hotarat si vremea pana la care a considerat ca este bine ca ei sa

aiba acest exercitiu al liberului arbitru.11 Iar daca Dumnezeu

prevesteste adesea ca unii dintre ingeri si dintre oameni vor fi

pedepsiti, aceasta se datoreaza nu faptului ca ei au fost facuri

astfel, ci prestiintei lui Dumnezeu. Dumnezeu a stiut mai dinainte

despre acesti oameni ca ei vor fi rai. Dar daca ei se pocaiesc, vor
avea parte de mila lui Dumnezeu.12

Asadar, in conceptia lui Iustin, omul este creat liber si se
mentine liber, pentru ca, ulterior, in functie de alegerile lui, sa

primeasca rasplata in eternitate. Iustin pare atat de preocupat sa

combata conceptiile filozofice stoke, sau conceptiile fataliste care

au dominat o vreme indelungata spatiul elenist, meat nu-si
propune analiza acestei probleme dintr-o perspectiva biblica. In

incercarea de a demonstra superioritatea crestinismului in rapon
cu celelalte religii sau sisteme filozofice, este dispus sa mearga

foarte mult in sensul opus acestora, prezentand o fiinra umana
emancipata de sub robia destinului si capabila sa aleag^ in mod
liber intre bine si rau, chiar daca aceasta inseamna ignorarea unor
aspecte biblice care vorbesc despre deteriorarea chipului divin in

om si erodarea grava a capacitatii sale morale de a face binele,

chiar si atunci cand II recunoaste din punct de vedere intelectual.

Conceptia lui Iustin Martirul, desi insuficient conairata, a
avut o influenta serioasa asupra parintilor si scriitorilor bisericesti
care au urmat. Incercarea sa de a defini relatia dintre crestinism si

11 Iustin Mirtirul, Diahgnlat imknlTiyfoiu Cll, in Apnlo^tidc ibnbci oyeaca, p. 280.
12 Ib/iL, CXU, h Apoioyti de Hmhd yeaa), p. 340.
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tradiu'a filozofica palette in comparatie cu abilitatea speculativa a

lui Cement din Alexandria,13 de exemplu, dar dintre primii

scriitori de acest gen Iustin se detaseaza in mod net.

Tajian (110-172)

Un alt scrikor patristic care a pledat pentru liberul arbitru a

fost Tatian (110-172). Despre el s-a spus ca a fost un al patrulea
asirian care a urmat steaua din Betleem, deoarece provenea din

Mesopotamia.14 A studiat o perioada filozofia greceasca, a ajuns

sofist, a calatorit mult din oras in oras, pana cand, deziluzionat de

hapsurile filozofiei, a abandonat paganismul, atras fiind de
invatatura crestina pe care a auzit-o la Roma.15

Philip Schaff considers ca Tatian a fost convertit la Roma

de catre Iustin Martirul, devenind un apropiat al acestuia si avand

parte de invataturile acestei respectate personality crestine.16 Din

nefericire, dupa moartea lui Iustin, Tatian a ajuns in sfera de

influenta a gnosticismului si a fondat secta encratitilor, o miscare
cu principii ascetice foarte dure. Encratitii isi propuneau sa

dobandeasca un control deplin asupra lor insisi. Secta encratiplor
a fost intemeiata dupa anul 166, cu putin timp inainte de moartea

lui Tatian.17 Eusebiu dateaza evenimentul in 172, in Cronica sa,18

13 Moreschini & Norelli, op. df.} p. 226.

14 A. Qeveland Coxe, ,,Introductory Note to Tatian's Address" in Ante-Nkene
Fathers, vol. 2, p. 111.

15 Coman, op. at., p. 46.

16 Philip Schaff, The History ofthe Christian Church, vol. II, edipia a V-a, Albany,
Ages Software 1.0,1997, p. 386.

17 A Cleveland Coxe, op. at., p. 114.

18 Moreschini & Norelli, op. cit., p. 228.
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ceea ce ar insemna ca data mor|ii lui Tapian trebuie sa fie deplasata
corespunzator cu can'va ani.

Statutul sau este asadar unul echivoc, deoarece s-a aflat in
dubla postura de parinte bisericesc si de eretic. Lucrarile sale,
foarte numeroase de altfel, au pierit, sau au fost lasate sa piara, in
urma caderii lui Tan'an de la ortodoxie.19

Singura lucrare care s-a pastrat integral este Cuvant contra
greci/or, o expunere detaliata a enormitatilor pe care le presupunea

paganismul. Se crede ca lucrarea a fost scrisa in timpul domniei
imparatului Marcus Aurelius. Tapan se foloseste si el de ideea ca
Moise si profe^ii au fost mai inpelepti decit filozofii greci si
ridiculizeaza fara menajamente slabiciunile mitologiei si religiei
grecesti.20

Printre celelalte lucrari ale sale se nurnara si Diatessaronnl,
sau Armonia celor patru evanghdii, a carei scriere a fost probabil

influentata de ereziile gnostice imbratisate de Ta^ian. In ea,
pasajele care vorbesc despre intruparea si umanitatea lui Hristos
au fost omise, desi este posibil ca Tafian sa le fi evitat si din cauza
faptului ca nu le-a putut reconcilia asa cum a dorit.21 Diatessarvnu!
nu s-a pastrat integral in nici o limba, deoarece a fost evanghelia

oficiala a Bisericii siriace, iar atunci cand ortodoxia s-a instalat in
Siria, toate copiile acestuia au fost distruse in mod sistematic. Un
fragment din textul grec a fost gasit in 1934, la Dura Europos,
avanpost roman de pe Eufrat, distrus de persani in 256-257.22

In cartea sa Cuvant contra grerihr, Tatian abordeaza, ca
aproape orice scriitor crestin timpuriu, problema caderii ingerilor

si a omului, pentru a extrage apoi ideea liberta^i vointei, conform

19 A Cleveland Goxe, op. tit.., vol. II, p. 111.
20 Philip Schaff, op. til, vol. II, p. 569.

21 A. Cleveland Coxe, op. at., p. 114.

22 Moreschini &Noreli, op. at., p. 230.
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careia omul poate sa faca ce doreste. Capitolul 7, Despre cdckrea

omtilui, trateaza amanuntit aceste aspecte:

[...] fiecare dintre aceste doua feluri de fapturi [ingerii si

oamenii] a fost facut sa aqioneze liber, dupa plac, neavand

natura binelui, care ii aparjine numai lui Dumnezeu, pentru

ca [binele] sa fie adus la desavarjiire in oameni prin libertatea

alegerii, ca astfel omul rau sa fie pedepsit cu dreptate, caci a

ajuns depravat din propiia sa vina, $i ca omul drept sa fie

Lludat pe merit pentru ispravile sale virtuoase, caci prin

exercitarea liberei alegeri s-a abjinut de la incalcarea voii lui

Dumnezeu.23

Cat despre Logos, care constituie o emanatie a puterii

divine, acesta are capacitatea de a prevedea evenimentele viitoare,

dar acestea nu sunt ursite sa se desfa^oare astfel, ci au loc prin

alegerea agentilor liberi.24 Capitolul 8 ataca virulent ideea de soarta

?i de necesitate a acesteia. Daca tot cred in soarta, grecii ar trebui

sa-!>i dea seama ca zeitatile lor sunt lipsite de putere, in frunte cu

Zeus, care este de fapt un demon. Mai mult, ar trebui sa realizeze

discrepantele dintre relatarile despre zei, ca si numarul lor exagerat

de mare.25

Tatian, asadar, expune, la inceputul capitolului 9, una dintre

premisele argumentatiei sale: demonii sunt cei care au nascocit

ideea de soarta ;?i de fatalitate. Fiind izgoni^i din cer §i alungati pe

pamant, laolalta cu dobitoacele, au cautat sa a?eze pe cer nume de

animale in constelatii, pentru ca astfel $i ei sa poata ramane

acolo.26

Capitolul 10 trece in revista, intr-un stil foarte acid,

inconsistentele mitologiei grece§;ti, analizand metamorfozele

23 Tatian, Address to the Greeks, 7, in Ante-Nicene Fathers, vol. 2, p. 121.

24 Ibid., 7, p. 121

25 Tatian, Addnss to the Greeks, cap. 8, in Ante-Nicene Fathers, vol. 2, p. 122.

*> Ibid., cap. 9, p. 123.
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zeitapilor pagane $i aratand cat de rizibila este credin^a in ele

pentru ni^te oameni care vor sa fie rarionali.27 Se pregatejte astfel

terenul pentru capitolul 11, care va aborda direct problema

liberului arbitru, aratand ca distrugerea se manifesta asupra omului

nu din voinr.a sortii, ci din propria vointa a omului:

Nu am fost creap. sa murim, dar murim din propria noastra

vina. Voinja noastra libera ne-a distrus; noi cei care eram

liberi am ajuns sclavi; am fost vanduji prin pacat. Nimic rau

n-a fost creat de Dumnezeu; noi inline am manifestat

rautate, dar noi, care am manifestat-o, suntem din nou in

stare sa o respingem.28

Stilul lui Tapan se manifests adesea cu maximum de

impetuozitate. Autorul este vitriolic ^i se $tie ca, in pofida bogatei

sale educapi, a fost un om violent in limbaj.29

Irineu (c. 130 - c. 202)

Irineu este un alt scriitor cre^tin de prima marime, din

secolul II. Se 5stiu pu^ine informatii biografice despre el. Se crede

ca s-a nascut la Smyrna, sau intr-un alt ora§ vecin din Asia Mica.30

Ulterior a plecat in Galia (Franca de azi) §i a devenit episcop de

Lugundum (Lyon) in jurul anului 177.31

27 Tatian, Address to the Greeks, cap. 10\va. Ante-Nicene Fathers, vol. 2, p. 124.

2SWd, cap. 11, p. 125.

29 Coman, op. cit., p. 47.

30 Remus Rus, ,,Introducere" in Irineu, Demonstmtia propovdduirii apostolice,

Bucure^ti, EIBMBOR, 2001, p. 12.

31 Stanley K. Stowers, ,,Irenaeus" in The World Book Encyclopedia, vol. 10,

Chicago, World Book, Inc., 1991, p. 429.
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Dupa alti cercetatori, Irineu s-a nascut probabil in Siria, iar
in perioada copilariei a ajuns la Smyrna, unde 1-a cunoscut foarte
bine pe Polycarp, dupa cum se destainuie el insusi. Data na£terii
nu este nici ea foarte sigura, fiind plasata, de regula, intre 120 si
140 d.Hr.32 b 9

Opera sa principals este Demmrarea si respingerect gno^ei m
nume inselator {Elencbox kai anatrope tespseudonymou gnoseos), care insa
nu s-a^pastrat decat fragmentar in originalul grec, editia integrala

fiind intr-o traducere latina realizata inainte de anul 420.33
Versiunea latina a consacrat de fapt ?i titlul Adversus haereses, sub
care este indeob^te cunoscuta aceasta lucrare.

Se considers ca ea a fost scrisa intre 182 si 188 d.Hr, cu
scopul de a combate diferite erezii gnostice care concurau
cre^tinismul ui vremea respectiva si de a expune in mod adecvat

credinta crestina, pentru a face imposibila confundarea acesteia cu
vreuna din ereziile care au cunoscut o puternica recrudescen^a in
cea de-a doua jurnatate a secolului II.34

Partea relevanta pentru subiectul libertap voin;ei este
Cartea a IV-a, in special capitolul 37. Unii cercetatori, precum W.
Bousset, au incercat sa demonstreze ca pentru aceasta sectiune
Irineu ar fi utilizat o scriere anterioara despre liberul arbitru,35'ceea

A Cleveland Coxe, ,,Introductoiy Note to Irenaeus gainst Heresies'* in
Ante-Nicene Fathers, vol. 1, Albany, Ages Software 2.0,1997, p. 618.
33 Moreschini &Norelli, op. al, p. 252, 258.
34 A. Cleveland Coxe, op. <•//., p. 615.

35 Moreschini & Norelli, op. at., p. 255. Dupa cum arata cei doi autori, un alt
cercetator^Loofs, ajunge la concluzia ca Irineu a utilizat atat de multe sune
teologice, incat atunci cand se face abstraqie de ele, se ajunge la concluzia ca
autorul tn.td.uAuiASer.ms haereses este un teolog modest. Evident, a existat si o
mi?care opusa, de aparare a lui Irineu, din partea altor cercetatori care ii
recunosc opera ca fiind unitara ?i aprecizata ca autorul ei a avut importante
contribu^ii originale.
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ce este plauzibil, dat fiind faptul ca in aceasta problems abordarea

rasariteana este relativ unitara.

Irineu reia, a<;adar, o teza prezenta si la al$i ganditori

crestini anteriori lui: tod oamenii sunt inzestrap cu liber arbitru si

nu este drept sa spunem ca unii sunt buni si aljii sunt rai prin

natura lor.36

Pornind de la o expresie a Domnului Isus care plange

pentru Ierusalim si spune: ,,De cate ori am vrut sa strang pe fiii tai,

cum i$i strange gaina puii sub aripi, si n-ap. vrut!", Irineu arata ca

acest verset este reprezentativ pentru vechea lege a libertatii

umane, pentru ca Dumnezeu 1-a facut liber pe om de la inceput.

Acest om liber are de la bun inceput puterea de a asculta voluntar

poruncile lui Dumnezeu, si nu printr-o constrangere din partea

acestuia. Ca ?i Iustin, Irineu aduce in discutie statutul ingerilor,

argumentand ca si ei sunt inzestrapi intr-o maniera similara.

Dumnezeu a pus deopotriva, in oameni si in ingeri, o

putere de alegere, in asa fel incat cei care ajung la ascultare sa

posede in mod drept binele, daruit, evident de Dumnezeu, dar

pastrat de ei insi^i; corespunzator, cei care nu au ascultat vor

ajunge, pe buna dreptate, sa nu fie gasi^i in posesia binelui, si sa fie

pedepsi^i ca atare.37

Sa remarcam totusi ca Dumnezeu a revarsat binele Sau din

bel^ug si asupra acestei a doua categorii. Dumnezeu s-a aratat

marinimos si cu cei rai, dar acestia, spre deosebire de primii, au

raspuns cu disprep bunatatii lui Dumnezeu. Irineu face trimitere la

un fragment din Pavel, Romani 2:4, sprijinindu-si argumentatia cu

un verset care vorbeste exact despre bunatatea lui Dumnezeu, care

36 IrineUt Against Heresies, IV, 37, \yva.Ante-Nicene Futhers, vol. 1, p. 1031.

&/., IV, 37,1, p. 1031.
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ii indeamna pe oameni la pocainja; drept urmare, pacatosii n-ar

trebui sa dispretuiasca bogarjile harului divin.38

Bazandu-se pe acest verset si pe celelalte care urmeaza,

Irineu ajunge la o mutate subtila in argumentatie. El intelege, din

versetele 4-10 ale aceluiasi capitol, ca Dumnezeu da binele, iar

oamenii pot sa aleaga daca sa-1 implineasca sau nu. Cei care au

facut binele vor fi rasplatip. pentru ca au ales asa, caci ar fi putut sa

nu-1 faca, iar cei rai vor fi pedepsip. pentru a nu fi facut ceva care

era in puterea lor.39

Irineu recurge si la argumentul moral clasic. Daca oamenii

nu ar avea toti aceeasi natura, atunci nu ar mai avea rost kudarea

unora si pedepsirea altora. Profe^ii, spune Irineu, au indemnat pe

oameni sa faca binele si sa se lepede de rau tocmai pentru ca sta in

puterea oamenilor sa procedeze astfel. De asemenea, multitudinea

de avertismente care ne sunt date, fie prin intermediul pildelor, fie

intr-o forma directa, are tocmai rolul de a atrage atentia oamenilor

ca trebuie sa vegheze si sa faca binele.40 Autorul se intreaba, la

finalul unei secpuni in care a adus numeroase argumente in

favoarea liberului arbitru:

Daca, prin urmare, nu ar sta in puterea noastra sa facem sau

nu aceste lucruri, ce motiv ar fi avut apostolul, §i cu atat mai

mult Domnul Insujii, sa ne indemne sa facem unele lucruri ^i

sa ne abpnem de la altele? Dar, deoarece omul poseda liber

arbitru de la inceput, dupa cum Dumnezeu poseda liber

arbitru, dupa al carui chip a fost creat omul, i se dau

intotdeauna sfaturi sa se alipeasca de bine, iar aceasta se face

prin ascultare de Dumnezeu.41

38 Irineu, Against Heresies, IV, 37,1, mAnte-Nicene Fathers, vol. 1, p. 1031.

» Wul, IV, 37,1, p. 1031.

«o Ibid, IV, 37,2, p. 1032.

</., IV, 37,4, p. 1033.
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Pentru Irineu, liberul arbitru se extinde si in domeniul

credin$ei, deoarece in Biblie gasim multe pasaje in care oamenilor

veniji la Isus cu anumite probleme li se spune: ,,Faca-se dupa

credinja ta!" Toate aceste expresii, sustine Irineu, dovedesc ca

omul se instapane^te $i asupra credintei sale. Prin urmare, potrivit

cuvantului care spune ca eel care crede are via$a vesnica, iar eel

care nu crede este osandit, omul va fi pedepsit in funqie de

propriile-i decizii. Omul nu este asemenea animalelor sau a celor

irapionale, caci acestea nu pot face nimic din propria lor voin^a,

sunt conduse de necesitate si compulsie fata de ce este bine,

lucreaza mecanic intr-o rutina permanenta (inflexibiles et sinejudicio)

si, prin urmare, sunt incapabile sa fie altceva decat ceea ce au fost

create sa fie.42

Irineu arata neajunsurile unei astfel de stari, in cazul in care

omul ar fi intr-adevar lipsit de libertatea voinjei, iar apoi aduce si

alte argumente in favoarea liberta^ii umane. Un alt verset citat se

refera la ideea ca Imparau'a Cerurilor se ia cu navala, sau ,,prin

violen|a". Acest verset ar pleda pentru straduin^a §ii activitate

permanenta, din partea celor dornici sa puna mana pe ea.43

Versetului citat i se alatura un pasaj al apostolului Pavel care le

scrie corintenilor despre necesitatea de a trai via^a crestina ca pe o

cursa sportiva de mare intensitate. Potrivit lui Irineu, Pavel ne

indeamna sa luptam pentru a dobandi nemurirea, pentru a fi

incoronati si pentru a conferi valoare coroanei prin propriile lupte

§i eforturi. Cu cat ne luptam mai mult, cu atat ea este mai

pre^ioasa, caci iucrurile care vin in mod spontan nu sunt atat de

mult pretuite.44

42 Irineu, Against Heresies, IV, 37, 6, mAnte-Nkene Fathers, vol. 1, p. 1034.
« Ibid,IV,37,7, p. 1034.

44 Ibid., IV, 37,7, p. 1034-1035.
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Autorul nu uita sa aminteasca ?i faptul ca Diavolul a cazut
tot prin propria sa^voin^a. Acum, Cel rau II blasfemiaza pe
Facatorul sau, aruncand vina caderii asupra lui Dumnezeu si nu
asupra propriei sale dispoziul45 La fel se comporta si oamenii,

care, atunci cand se fac vinovau' de incalcarea legii, arunca vina
asupra celor care au facut legea, §i nu asupra lor in^i.4^

Intreaga argumentaue teologica a lui Irineu este influenza
de scopul declarat al car|ii sale - acela de a contracara doctrinele
valentiniene si marcionite, de aceea este evident ca si problema
libertapi voin^ei este tributara acestei abordari. Nedorind,
probabil, ca o perspectiva negativista asupra fapturii umane cazute
sa fie interpretata ca o concesie facuta adversarilor sai, Irineu
merge pana intr-acolo incat declara ca tocmai trupul este purtator
al imaginii si al asemanarii cu Dumnezeu, el fund animat de suflet
?i de Duhul Sfant.47 Evident, o asemenea conceptie avea menirea
de a raspunde tocmai credintei gnostice in mantuirea exclusiva a
elementului spiritual, dat fiind faptul ca materia era considerata
rodul degradarii, fiind stapanita de un zeu inferior, cu puteri
limitate, autor al Legii Vechiului Testament.48

O conceppie biblica si evanghelica poate respinge toate
aceste inva^aturi gnostice, asa cum a facut si Irineu de altfel, fara
insa a antrena in mod nemijlocit o atitudine atat de optimista fata
de natura omneasca afectata de Qdere gi fara a minimaliza
necesitatea unei interventii radicale a harului.

45 Irineu, Against Heresies, V, 26, 2, in Ante-Nkene Fathers, vol. 1, p. 1109.
Potrivit lui Irineu, Diavolul a inceput sa blasfemieze numai dupa ce soarta lui
(focul ve?nic) a fost rostita clar de catre Domnul. Pana la apari^ia Domnului
Isus, El nu indraznise sa blasfemieze, pentru ca nu-?i cunostea inca sentinta,
aceasta fiind conjinuta in parabole ji alegorii.
*<> Ibid.,Y, 26,2, p. 1109.

47 Moreschini &Norelli, op. tit., p. 256.
48 Ibid., p. 256.
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Cement Alexandrinul (c. 150-215)

Dupa Iustin ?i Irineu, Gement din Alexandria poate fi
creditat ca alt fondator de literatura crestina. §i daca Antiohia
putea fi considerate in secolul II inima cre?tinismului, Alexandria
era creierul, dupa cum se exprima A Qeveland Coxe in nota

introductiva care prefa^eaza opera lui Clement din eel de-al doilea
volum al sznei Ante-Nicene Fathers.*9

Despre Clement se crede ca s-a nascut intre 140 5si 150, la
Alexandria sau la Atena. Provenea dintr-o familie pagana, avusese
o buna pregatire filozofica, iar din confesiunile sale se poate
in^elege ca fusese inipat in misterele eleusine.50 Dupa ce 1-a intalnit
pe Panten, conducatorul ?colii catehetice din Alexandria, a devenit
ucenicul ?i colaboratoml acestuia, iar dupa moartea acestuia a
ajuns conducatorul ?colii, in jurul anului 200.51 Lucrarile sale cele
mai importante constituie o trilogie alcatuita din Vrotreptictd sau
Cuvant indemnator cdtre greet (Aoyog 6 TTpotpeTTTLKog irpog'EMevac,)

/W^^///(naL5aYO)Y6c;) $\Stromate (Sipwiiatelc).52

Qement avea in vedere proiectarea unui program de
instruire in trei faze, prin intermediul Logosului. Logosul are iniu'al
o functie protreptica, apoi preia rolul de pedagog, pentru ca in cele

49 A Cleveland Coxe, introductory Note to dement of Alexandria" in Ante-
Nicene Fathers, vol. 2, p. 316.

50 Moreschini &Norelli, op. tit., p. 280.

51 Remus Rus, Ditfomr enciebpedic de literatura crestind din primul mileniu,
Bucurejti, Editura Lidia, 2003, p. 147.

52 Titlul plin al lucrarii Stmmate, potrivit lui Eusebius, era Tltou
KXruieyxoq xcov f dlef §1§

,,Diversa colecjie a lui Titus Flavius Qement de note speculative
(gnostice) conform cu adevarata filozofie". Vezi nota introductiva originala
semnata de William Wilson la prima edi^ie a colectiei Ante-Nkene Fathers, p
319. v'
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din urma sa-si asume rolul de maestru, calauzind drumul

cre<;tinului catre gnoza, sau cunoa^terea perfecta.53

Problema liberta^ii umane este atinsa chiar din prima sa

lucrare, Protrepticul, mai ales in secpunile care fac critica religiei

grece^ti. Qement are ca pnta, de pilda, astrologia ?i miturile, care

deformeaza intuitiile asupra condin'ei si destinului uman.54

Pozitia lui Qement fa$a de libertatea de alegere se

contureaza mai clar in Pedagogul. In capitolul doi, autorul arata ca

omul, caruia ii este imposibil sa nu pacatuiasca, are nevoie de un

pedagog care sa-1 invete sa-?i reprime patimile.55 Linia sa de

argumentare ulterioara este tipica pentru tradi^ia rasariteana:

Fiecare dintre noi i§i atrage insu§i pedepsele, pacatuind de

voia lui, iar ,,vina e a celui ce alege, Dumnezeu nu e pricina"

,,§i daca rautatea noastra starne^te dreptatea lui Dumnezeu,

ce vom spune? Nu cumva e nedrept Dumnezeu pentru ca-,si

arata mania? Mci vorba!"56

Qement alatura a^adar doua citate: unul este din Platon,

Republic^ X 617E, iar celalalt este din Romani 3:5-7. Dumnezeu

nu este nedrept, sustine Qement, de aceea, in opinia sa, este

limpede ca cei care nu sunt in vrajma^ie cu adevarul jsi care nu

urasc Cuvantul, si nici propria lor mantuire, vor fi izbaviti de

pedeapsa.

In procesul de activare a voin^ei libere a omului este nevoie

de folosirea unor mijloace fata de care omul sa reactioneze:

Deci, eu spun ca lauda §>i mustrarea, sau ceva potrivit cu

lauda §i cu mustrarea sunt medicamente cat se poate de

necesare, mai presus de toate, pentru oameni. Qci cei

53 Moreschini &Norelli, op. at,, p. 281.

54 Ibid., p. 283.

55 ibid., p. 283.

56 Qement din Alexandria, Vedagogul, I, 8, I^voanle ortodoxiei, vol. 3, Bucuresti,

Editura librariei teologice, 1939, p. 92.
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anevoie de indreptat fug de amenin^are, de certare ^i de

mustrare intocmai ca fierul de foe, de ciocan ^i de nicovak §i

aceiasi, dand atenjie credin^ei, ca unii cari Inva^a prin ei insiji

fi de buna voie, cresc in lauda: ,,Caci virtutea laudata create ca un

arbore"*

Lucrarea sa Stromate (intregral Stromate de insemndri gnostice

conform cu adevarata filo^ofie\ al carei titlu vizeaza, prin apelul la o

metafora (stromate -,,tapiserii" sau ,,covora?e"), numeroase

miscelanee, se constituie ca un discurs preliminar la prezentarea

adevaratei gnoze.58

Problema liberatatji este tratata mai detaliat, chiar din

prima carte, cand autorul arata, comentand un verset biblic, in

capitolul 17, ca §i diavolul a fost initial caracterizat de voin^a

libera: aceasta inseamna ca el ar fi putut alege sau sa-§;i schimbe

parerea, sau sa fure.59 In acela^i context, Gement folose^te un

argument pe care 1-am prezentat deja:

Nici laudele, nici blamul, nici cinstirile, nici pedepsele n-ar fi

drepte, daca sufletul n-ar avea libertatea sa se indrepte spre o

aqiune sau sa fuga de ea; daca viciul ar fi involuntar. [...] aja

ca mai ales Dumnezeu n-are nici o vina ca noi suntem rai.

Dar, pentru ca vob^a noastra libera ^i porairea noastra fac

57 Qement din Alexandria, Pedagogul, I, 10, l^voarele orfocfoxici, vol. 3, Bucuresti,

Editura librariei teologice, 1939, p. 118. O traducere din engleza reda in mod

usor diferit ideea lui Qement: ,,A«i spune, deci, ca lauda sau invinovaprea, sau

tot ce seamana a lauda sau invinovajire, sunt leacurile esenpale pentru tofi

oamenii. Unii sunt greu de vindecat si, precum fierul, sunt forja^i cu ajutorul

focului, al ciocanului si al nicovalei, adica prin ameninjari, mustrari §;i pedepse;

in timp ce aljii, alipindu-se de credinfa singuri $i acjionand prin propria lor

voinja libera, cresc prin lauda - ,,Caci virtutea care este laudata create ca un pom.".

Vezi Qement din Alexandria, Pedagogul, I, 10, in Ante-Nkene Fathers, vol. 2,

Albany, Ages Software 1.0,1997, p. 450.

58 Moreschini &Norelli, op. at., p. 287.

59 Qement din Alexandria, Stromate, I, 17, 83 in Scrieri. Partea a II-a, (PSB, vol.

5), Bucuresti, EIBMBOR, 1982, p. 61.
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inceputul pacatelor noastre, [...] pe buna dreptate suntem

pedepsiji.60

Clement considera ca mulp oameni aleg raul pentru ca de

fapt nu realizeaza caracterul vicios al acelor actiuni; ei se indreapta

spre rau dusi de placere, socotindu-1 bun si gandindu-se ca merita

sa si-1 insu^easca. Prin urmare, autorul considera ca sta in puterea

omului sa se elibereze de ignoran^a privitoare la rau si sa renunte

la faptele rele care ii fac placere, reusind astfel sa nu se lase momit

de inchipuirile amagitoare ale raului.61

A doua Stromata abordeaza tema gnozei si a credintei,

aratand ca adevarata gnoza este o contemplate mistica, in urma

careia omul ajunge la asemanarea cu Dumnezeu, printr-o eliberare

treptata de patimi. Aceste aspecte ar fi fost anticipate de fapt si de

majoritatea filozofilor greci, care au fost, prin urmare, de acord cu

Scriptura.62

In a cincea Stromata, Qement, dorind sa combata

conceptiile gnostice ale vremii, ajunge sa emita ipoteza conform

careia credin^a este asentimentul rational al unui suflet inzestrat cu

vointa libera.63 Totusi, in conceptia sa, §ji harul are un rol

semnificativ, deoarece, fie ca Tatal ii atrage catre sine pe cei care

au dus o viata pura, fie ca vointa libera din noi, ajungand la

cunoasterea binelui, depaseste barierele, sufletul are nevoie de har

ca de niste aripi, ca sa se avante in inalt, si nu se poate ridica mai

presus de cele ce sunt peste el, daca nu leapada orice sarcina ^i nu

60 Qement din Alexandria, Stmmate, I, 17, 83 in Saieri. Parted a IJ-a, (PSB, vol.
5), Bucuresti, EIBMBOR, 1982, p. 61.

61 Ibid., 1,17, 84, p. 62.

62 Moreschini &Norelli, op. at., p. 288-289.

63 Qement exprima de fapt aceasta idee prin opozi^ie cu ceea ce cred Basilide
?i Valentin, principalii reprezentanj:i gnostici combatufi de el. Basilide susfine

ca credinja este nu o adeziune rajionala, ci o frumuseje indefinita. Qement,
Stromate, V, 1, 3.2, in Scricri. Parted a II-a (PSB, vol. 5) p. 312.
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o da celui cu care este inrudit.64 In sprijinul ideii sale, Clement face

apel chiar la un dialog platonic, Mention, din care reiese, potrivit

autorului alexandrin, ca virtutea este data de Dumnezeu. Clement

considers ca virtutea vizata este intelepciunea; aceasta, care este

data de Dumnezeu 51 constituie puterea Tatalui, are rolul de a

suscita si de a indemna voin^a noastra libera.

Clement mai prezinta un argument din Platon «si in

Capitolul 14.

Platon vorbeste de libertatea voinjei, spunand aceste cuvinte:

,,Viitutea nu cunoaste stapan; fiecare participa mai mult sau

mai pufin la ea, dupa cum o pretuie^te sau o disprepuie^te.

Gel ce alege este raspunzator. Dumnezeu nu are nici o

i*> 65
vina

Chiar daca se fereste sa atribuie raul lui Dumnezeu, pentru

a evita orice influenta gnostica, Qement are intuitia unei tensiuni

intre cunoa^terea lui Dumnezeu $i acpunile oamenilor. El admite

ca Dumnezeu cunoaste toate lucrurile, p nu numai pe cele care

exista, ci §i pe cele care vor fi, si cum vor fi. De fapt, Dumnezeu

are, din eternitate, idee despre fiecare lucru in mod individual.

Totusi, este nevoie §1 de o cooperare a ratiunii umane cu

providenta divina pentru realizarea unor actiuni omene^ti bune.66

De fapt, mai ales voin^a oamenilor buni asculta de vointa lui

Dumnezeu. Exista multe lucruri fericite care sunt comune atat

oamenilor buni, cat si celor rai, dar numai oamenii buni §1 vrednici

se folosesc de ele, caci pentru ei le-a creat Dumnezeu. Nu numai

M Clement, Stmmate, V, 13, 83, in Scrieri. Parka a Il-a (PSB, vol. 5) p. 358.

65 I/ml., V, 14,136, p. 386.

66 Ibid., VI, 17,157, p. 470.
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actiunile oamenilor buni sunt de la Dumnezeu, ci $i gandurile

celor virtuosi se nasc prin inspiratie dumnezeiasca.67

Aceasta a ^asea Stromata ajunge astfel sa contureze mai clar

portretul gnosticului cre^tin: acesta este liber de patimi <;i se

contopejte total cu Dumnezeu, intr-un asemenea grad, incat nici

nu mai are nevoie de virtuti pentru a j:ine piept patimilor.68

Pe ansamblu, Qement pare sa suspna ca vointa lui

Dumnezeu este ascultata $i implinita de vointa libera a oamenilor

buni. In oamenii buni se manifests o influenza a lui Dumnezeu

(gandurile oamenilor virtuosi, de pilda, sunt produse prin

inspiratia lui Dumnezeu); avem de-a face, prin urmare, cu teza in

nuce a sinergismului ortodox, potrivit caruia la mantuire se ajunge

prin conlucrarea vointei omului cu vointa lui Dumnezeu.

Hipolit (170-236)

Chestiunea identitatii reale a lui Hipolit, mai ales in raport

cu scrierile sale, este una extrem de problematica <>i de

controversata. Initial s-a crezut ca Hipolit este autorul a 40-50 de

lucrari, dintre care insa pu^ine sunt cele care s-au pastrat integral.69

Philip Schaff este de parere ca acest personaj, Hipolit, a dus trei

vieti: una reala ca oponent al papilor din vremea sa, una fictiva, ca

sfant canonizat in Evul Mediu gi una literara, dupa ce o noua

67 Qement, Stromate, VI, 17, 157, in Scrien. Partea a H-a (PSB, vol. 5) p. 470.

Qement parcurge aceasta argumenta^ie detaliata pentru a arata ca filozofia este
ceva bun; ea nu poate veni decat de la Dumnezeu. Dupa cum evreilor le-a fost
data Legea pana la venirea lui Hristos, tot a?a grecilor le-a fost data filozofia.
68 Moreschini &Norelli, op. at., p. 289.

69 loan. G. Coman, op. ci/., p. 62
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scriere important^, purtand numele lui, a fost descoperita in 1842

la Muntele Athos.70

Despre Hipolit, in ipostaza de prezbiter, s-a afirmat ca desi

ar fi fost de provenien^a orientals, a ajuns la Roma, de unde a fost

deportat in Sardinia si inmormantat apoi in cimitirul de pe Via

Tiburtina.71 Cand in 1551 langa basilica Sf. Laurentiu, deci tot pe

Via Tiburtina, s-a descoperit o statuie lipsita de partea superioara,

infati^and un personaj sezand pe un jilt (presupus episcopal), s-a

crezut ca ea il reprezenta pe Hipolit, deoarece pe laturile jiltului

erau sapate datele unui calendar pascal.72 Legatura a fost favorizata

de faptul ca Eusebiu sus^ine despre Hipolit ca a compus un tratat

cronologic, Despre Paste, ale carui date se aseamana foarte bine cu
cele de pe statuie.73

Au existat cercetatori care au suspnut insa ca statuia

apar^ine unei femei si ca nu a fost descoperita pe Via Tiburtina, ci

in biblioteca lui Iulius Africanus din Panteon, discupia s-a

complicat succesiv prin teoriile oferite de diversi cercetatori, pana

cand, in final, s-a ajuns la concluzia ca trebuie sa fi existat doua

personaje care au contribuit la corpusul atribuit indeobste lui
Hpolit.74

Necesitatea imparprii acestui corpus deriva din faptul ca au

fost demonstrate diferenfe semnificative intre lucrarea Eknchos
(Respingerea tuturor ereyilor), scrisa impotriva papei Calist, probabil

de un autor schismatic roman, si lucrarea Contra lui Noetus, care a

fost scrisa de Hipolit eel autentic, originar din Asia Mica si autor al

70 Philip Schaff, History ofthe Christian Church, vol. II, edijia a V-a, Albany, Ages
Software 1.0,1997, p. 593.

71 Moreschini &Norelli, op. at,, p. 261.
72 Philip Schaff, op. «/., p. 595.

73 Eusebiu, The Church History', VI, 22, in The Nicene and Post-Nicene Fathers, vol.
1, Second Series, Albany, Ages Software 1.0,1997, p. 352.

74 Moreschini >si Norelli, op. tit., p. 262-264.
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unui numar insemnat de lucrari exegetice.75 Pentru a face dreptate

?i surselor care sustin ca Hipolit a fost la Roma $u a fost martirizat

apoi in Sardinia, in 235, sub Maxim, s-a afirmat ca el probabil a

venit la Roma in toiul conflictului trinitar dintre papa Calist $i
autorul E!enchos-\A\A. Hpolit s-a asociat taberei E/em'/jos-uhi, iar
ulterior, dupa disparipa lui Calist ^i a adversarului sau, a preluat
conducerea taberei schismatice, a incercat o reconciliere cu tabara
adversa, a lui Pontien, pentru ca, in final, sa fie deportat $>i
martirizat impreuna cu acesta.76

Aceasta interpretare nu rezolva toate dificultatile privind

identitatea lui Hipolit sau a celuilalt autor, dar explicS eel putin
diferentele teologice existente in corpusul atribuit lui Hipolit in
mod traditional Cat despre lucrarile celuilalt autor schismatic, este
lesne de in^eles de ce ele au fost atribuite tot lui Hipolit; nu este
prima data in istorie cand lucrarile unui autor problematic sum

atribuite altuia, pentru a disipa suspiciunea cititorilor fata de
continutul lor.

In corpusul atribuit lui Hipolit, problema libertatii este

mentionata mai ales in Respingerea tuturor ereyilor, lucrare scrisa nu
de Hipolit, dupa cum sustine critica moderna, ci de un personaj
despre care nu prea se stiu multe informatii.

Prima carte a lucarii face o expunere a tuturor sistemelor

filozofice grecesti care, crede autorul, au stat la baza ereziilor
cre^tine. Capitolul 16 il analizeaza pe Platon, respectiv distinctia sa

intreita privind clasificarea principiilor, concep^iile lui despre
Dumnezeu, despre teologie, psihologie, eshatologie si

metempsihoza, doctrinele etice ?i notiunile despre liberul arbitru.77

75 Moreschini ji Norelli, op. cit., p. 264-266.
76 Ibid., p. 266.

77 (Pseudo-)Hipolit, Kespingerea tuturor enqibr, I, 16, in Ante-Nkene Fathers, vol
5, p. 34.
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Autorul trece in revista cateva conceppii platoniciene

referitoare la soarta, justipa lui Dumnezeu, liber arbitru, dar nu

diferentiaza indeajuns ceea ce considers a fi in contradictie cu

ortodoxia (adica sursa de erezii) de ceea ce ar constitui intuitii pre-

cre^tine corecte la filozofii greci, in spefa Platon.

Pe de o parte, s-ar putea crede, din conceptia lui Platon

asupra virtupii §i judecarii sufletului in Hades, ca libera alegere a

omului il absolva pe Dumnezeu de responsabilitatea morala in

legatura cu raul. Dar Pseudo-Hipolit reliefeaza o alta latura a

platonismului, aratand ca autorul sistemului credea in destin ji in

forta. acestuia, desi nu atribuia ceea ce se intampla exclusiv

destinului.78 De aici, arata autorul roman, unii au dedus din Platon

un sistem al destinului, pe cand altii i-au atribuit aceluia^i filzof

grec sustinerea liberului arbitru.

Pseudo-Hipolit afirma totusi ca Platon considers pacatele a

fi ceva involuntar, ceea ce ne da dreptul sa credem ca nu este de-

acord cu el gi. considers acest aspect drept o eroare asumata de

ereticii cre^tini. Caracterul involuntar al pacatelor ar proveni din

faptul ca nimeni nu admite in mod deliberat viciul (incalcarea de

lege) in suflet, partea cea mai glorioasa a celor ce sunt in puterea

noastra, decat din ignoranta sau dintr-o concep^ie eronata asupra

virtutii, crezand ca face o fapta onorabila cand in realitate a

alunecat spre viciu.79

Aceasta doctrina platoniciana ar fi eel mai bine evidenpata

in Republic^ unde Platon sustine, dupa Pseudo-Hipolit, ca, §1 daca/

raul este involuntar, pedeapsa pentru el este totusi un lucru bun:

mai intai pentru ca duce la emanciparea de rau, prin purificarea

78 (Pseudo-)Hipolit, Respinqena tttturvr efvy'i/or, I, 16, in Ante-Nicene Fathers, vol.
5, p. 37.

79 Ibid., p. 37.
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raului, ?i apoi pentru ca lumea care ar auzi despre aceasta nu ar

mai comite faradelegi.80

In incheierea capitolului 16, autorul roman readuce in

aten^ia cititorului un aspect pe care probabil il dore^te revendicat

in dreptul credin^ei ortodoxe: Platon susjine ca natura raului nu

este creata de Divinitate, $i nici nu poseda subzisten^a in ea insa§i,

ci i?i deriva existen^a din opozitia fata de bine, fie prin exces, fie

prin deficient-81 Suntem indreptariti sa credem ca in aceasta

privin^a Pseudo-Hipolit este de-acord cu Platon, in virtutea

faptului ca, in tradiu'a cre§;tina timpurie, ca urmare a

controverselor cu gnosticii, cei mai mulp. scriitori au cautat sa

demonstreze ca raul nu are subzisten^a materials §i ca toate

concep^iile care demonizau materia sunt inacceptabile din punct

de vedere rational.

Regasim ideea referitoare la libertatea omului catre sfar^itul

lucrarii Respingerea tutttror erector, in Cartea a X-a, care constituie o

dubla sinteza, a sistemelor filozofice §i a ereziilor, prima relativ

scurta, a doua mai detaliata, cu informajii din alte surse.82 In

capitolul 29, Pseudo-Hipolit face o descriere a modului in care

Dumnezeu a adus lumea in fiinta prin Logos, conferindu-i omului

un statut special:

Duninezeu [...] nu creeaza, §1 nici nu a creat raul. El face ceea

ce este glorios §i desavarjit, caci Cel care le face este bun.

Dar omul, care a fost adus in fiinja, era o faptura inzestrata

cu capacitatea de autodeterminare...83

80 (Pseudo-)Hipolit, Respingerea tuturvr ereyilor, I, 16, in Ante-Nicene Fathers, vol.

5, p. 37.

«/#</., 1,16, p. 37.

82 Moreschini &Norelli, op. a/., p. 267.

83 (Pseudo-)Hipolit, op. at., X, 29, p. 313.
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Autorul nu comenteaza nimic asupra Caderii, ci spune in

continuare ca omul creat nu era caracterizat de un intelect

suveran, nu avea control asupra tuturor lucrurilor prin reflecpe,

autoritate si putere, ci era ,,sclav pasiunilor sale, adunand in sine

insusi tot soiul de contradicui." Omul, prin faptul ca poseda

capacitatea de autodeterminare, aduce accidental in fiinta ceea ce

este rau, dar acest rau nu ajunge la consumare decat daca omul

comite in fapt o anumita rautate.84

Raul, prin urmare, nu a avut o existenta de la inceput, ci a

,,venit in fiin^a" (ca manifestare, nu ca existenta substantiate)

ulterior. Omului, care are liber arbitru, divinitatea i-a dat o lege,

care sa-i fie calauza, caci daca omul nu ar fi avut puterea de a voi

sau de a nu voi, de ce ar mai fi fost nevoie de instaurarea unei legi

precum cea a lui Moise, care se numara printre datatorii de legi din

perioada veche?85

Din afirma|iile prezentate mai sus deducem ca

Pseudo-Hpolit nu face o distincjie semnificativa intre statutul

omului inainte de Cadere si statutul omului dupa Cadere. De fapt,

abordarea lui, asa cum se gaseste ea in aceasta forma incipienta,

este reprezentativa pentru pozi^ia ortodoxa de mai taziu, care

considera ca mantuirea omului este de fapt indumnezeirea lui, iar

pacatul adamic a fost resimu't ca un accident sau ca o boala care

poate fi contracarata de catre vointa libera a omului, daca acesteia

i se prezinta motivatii eficace. Nu intamplator, la inceputul

capitolului 29, autorul ii reaminteste cititomlui, dupa ce discuta

despre generarea Logosului si creatia omului:

Qci daca ar fi dork sa te faca §i pe tine un dumnezeu, ar fi

putut face asta. Ai pilda Logosului Voia lui insa a fost ca tu

sa fii om §i te-a creat om. Dar daca dore§ti sa devii

(Pseudo-)Hpolit, op. tit., X, 29, p. 313.

/£/</., X, 29, p. 313.
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dumnezeu, ascuka-L pe Gel ce te-a creat ^i nu te impotrivi,

pentru ca, fiind gasit credincios in cele mici, sjI fii

imputernicit §1 sa p. se incredin^eze cele mari.86

In privinta ideii de mantuirea ca indumnezeire, influenta lui

Irineu asupra acestui autor se resimte puternic, deoarece Irineu

este eel care dezvolta in prima faza aceasta idee.87

Metodiu de Olimp (260-311)

Ultimul mare scriitor bisericesc din perioada intai a

patrologiei (delimitata, dupa I. G. Coman de anii 92-312)88 este

Metodiu de Olimp. Despre el nu se stiu foarte multe. Philip

Schaff, folosind probabil spusele lui Ieronim, sustine ca Metodiu a

fost episcop, mai intai in localitatea Olimp, apoi la Patara (in

provincia Licia, Asia Mica, pe coasta de sud) si a murit ca martir in

311 sau chiar mai inainte, sub Diocletian.89 Alti autori moderni,

aratand anumite inconsecvente din biografia lui, considera ca

Metodius poate fi considerat eel mult un inva|ator cretin din

Licia, care probabil a murit ca martir la inceputul secolului IV,

daca datele despre martiriul sau sunt credibile.90

86 (Pseudo-jHipolit, op. «/., X, 29, p. 312.

87 Remus Rus, op. at., p. 435.

88 G. Coman imparte patrologia in trei perioade: perioada intai sau a

inceputurilor (91-312), perioada a doua, epoca de aur sau clasica a literaturii

patristice (313-430 sau 451 dupa alte clasificari) §i perioada decadenjei (din 461

- anul mor^ii papei Leon eel Mare - pana in 749 - anul mor^ii lui loan

Damaschin). Vezi G. Coman, op. «>., p. 19-20.

89 Philip Schaff, op. <.//., vol. II, p. 634. Coman considera ca Metodiu a murit ca

martir sub Maxim Daza.

90 Moreschini & Norelli, op. at., p. 344.
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Metodiu s-a facut remarcat ca aprig adversar al lui Origen,

iar acest fapt 1-a determinat pe Eusebiu de Cezareea sa-1 omita din

lucrarea sa Istoria bisericeascd?1 Pe langa principala sa lucrare,

Bam-hetul, un amplu dialog scris dupa model platonic, dar lipsit de

suple^ea operei pe care cauta sa o imite,92 Metodiu a mai lasat >si

alte compozitii, pastrate fragmentar in greaca, ?i mai mult in slava

veche, dar cea care are relevanta pentru subiectul pus in discutie

este Despn liberul arbitru. In slava, aceasta poarta alt titlu: Despre

Dumne^eu, materie si lihera vointa, ceea ce ar corespunde mai bine

continutului lucrarii.93

Despre liberul arbitru s-a pastrat integral in slava veche gratie

faptului ca autorul ei a fost confundat cu sfantul omonim care i-a

cre$;tinat pe slavi. Aceasta confuzie explica probabil ?i de ce alte

cateva opere ale lui Metodiu pot fi reconstituite eel mai bine

facand apel la editiile in limba slava veche.94

Lucrarea Despre liberul arbitru seamana foarte bine cu o alta

pe acela$;i subiect, din care Eusebiu da un extras $si pe care o

atribuie lui Maximus, un scriitor de la finele celui de-al doilea

secol.95 Qiiar daca si al^i autori mai recenti au pus la indoiala

paternitatea lui Metodiu asupra acestei scrieri96 cele mai multe

surse nu le confirms ipotezele.

Revenind la lucrarea mai ampla a lui Metodiu, Banchetul sau

Despre fedorie, trebuie sa precizam mai intai ca acest dialog este o

91 Remus Rus, op. cit., p. 569.

92 C Coman, op. at., p. 79.

93 Remus Rus, op. tit., p. 570.

94 Moreschini &Noreili, op. at., p. 346.

95 Philip Schaff, op. at., vol. II, p. 635.

96 William R, Clark, introduction to Mctodius", in Ante-Nkene Fathers, vol. 6,

p. 558, admite ca unii critici recenti au pus la indoialit paternitatea lui Metodiu

asupra acestei lucrari, dar sus^ine ca dovezile interne dau totusi dreptate celor

care atribuie lucrarea lui Metodiu.
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eulogie extravaganta cu privire la virtujile minunate ale fecioriei
voluntare. Metodiu considers ca in istorie avem de-a face cu un
progres, de la situapia In care fraplor li se permitea sa ia In
casatone surorile, la poligamie, la monogamie si la accentuarea
hdelitagi, pentru ca in final evoluua sa fie incununata de celibatul
pentru Impara^ie, acesta reprezentand starea perfects.97

' Prin urrnare, zece fecioare (aluzie la pilda rostita de
Domnul Isus), prezinta zece pledoarii pentru virginitate, urmand
ca cea ma convingatoare dintre ele sa primeasca un trofeu pus in

joe de la inceput Dintre cele zece fecioare - Marcela, Teofila,
TaLa Teopatra, Talusa, Agape, Procila, Tecla, Tusiana si Domina
- Tecla este cea care castiga premiul.9* Nu este lipsit probabil de
important ca insofitoarea apocrifa a apostolului Pavel se numea
tot Tecla."

Tecla, care suspine eel de-al VIIMea discurs, face referire la
Apocalipsa si interpreteaza intr-o maniera alegorica toate profetiile
despre balaur, despre femeia care da nastere pruncului si despre
cei 144.000 de oameni care si-au pastrat fecioria. De pilda, femeia
care apare in profepia din capitolul 12 este Biserica, pe care Tecla o
revendica drept mama a tuturor fecioarelor, iar luna este simbolul
apei botezului care se primeste prin credin^a, doarece lumina lunii
seamana cu apa caldu^a, iar umezeala depinde de influenta lunii ioo

a Fecioarele trebuie sa ia pilda de la Biserica, peniru a birui
atat pe Balaur, cat si pe Fiara. Mai intii, ele trebuie sa-1 biruie pe
Diavol si sa-i mmiceasca cele sapte capete, pentru a capata cele
sapte cununi ale virtual, dupa cele sapte lupte ale castitatii. Printre
cele sapte capete ale Balaurului se numara neinfranarea, luxul
la^itatea, slabiciunea, necredinpa si nebunia (prostia); cine le va

97 Philip Schaff, op. dt., vol. II, p. 634.
98 C Coman, op. tit., p. 79.

99 Philip Schaff, op. tit., vol. II, p. 634.

100 Metodiu de Olimp, Banchetul, VIII, 5-6, p. 626-627.
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invinge, va primi cununi precum infranarea, martirajul si cinstea.
Printre cele zece coarne se numara desfranarea, adulterul,
falsitatea, pofta, hopia si altele pe care fecioarele, daca le vor
smulge cu ajutorul lui Hristos, vor primi, cum s-ar spune, capete
ceresti si vor inflori, avand coroanele castigate de la balaur.101

Tecla le motiveaza pe suratele sale, si implicit pe to^i
poten^ialii condidap la statutul de celibatar, invocand ideea ca
oamenii au fost inzestraji cu o minte poruncitoare si voluntara,
libera in raport cu once necesitate; prin urmare, ei pot lua decizii
ca stapani ai lucrurilor care sunt la bunul lor plac, fara a fi sub

constrangerea sorpi sau a norocului.102

Totusi, Tecla este constienta ca omul nu poate sa fie stapan
pe sine ^i bun daca nu ia drept pilda modul lui Hristos de a trai.
Dintre toate relele, considera ea, eel mai mare care zace in mulu'
oameni este acela de a pune pacatele pe seama astrelor si de a

spune ca viapa noastra este cakuzita de necesita^le sorpii, precum

suspn, cu multa insolen^a, cei care studiaza astrele. Apoi,

adresandu-se lui Arete (virtutea personificata si gazda in gradinile
careia are loc banchetul), Tecla propune:

[...] acum ca am ispravit discursul pe care, draga stapana, am

fost randuita sa-1 jin, voi cauta, cu ajutorul §i favoarea
voastra, sa cercetez cu atenpe pozijia celor care se simt jigniji

[de noi] §>i care tagaduiesc ca noi vorbim adevaml atunci cand
spunem ca omul este inzestrat cu voinja libera ji dovedim ca

nEipiernimitindu-sesinguri, / dinpropria

In capitolele care urmeaza, Tecla se lanseaza intr-o
perora|ie aprinsa impotriva celor care suspn ca planetele

reprezentate de semnele zodiacale au influenza asupra destinului.
Daca natura astrelor este apropiata de cea a lui Dumnezeu, in

101 Metodiu de Olimp, Banchetul, VIII, 13, p. 634-635.

K»7fc*,Vm,13,p.635.
^Bid.y VIII, 13, p. 635.
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ordinea ierarhiei, inseamna ca ele nu pot produce rau, pentru ca

Dumnezeu, nefiind motivat de nici o dorinta rea, nici El nu poate

produce rau. Daca astrele cerului sunt considerate divine, atunci

cu atat mai mult ele nu pot fi capabile de actiuni abominabile cum

sunt cele omenesti, care izvorasc din multe patimi §i pasiuni.104

A^adar, cei care sustin ca omul nu are liber arbitru se fac vinovap

de o mare impietate fata de Dumnezeu, deoarece ii atribuie lui

cauza multor rele. De fapt, cauza pacatelor o reprezinta educatia

sau obiceiurile, sau patimirile sufletului si acele dorinte care apar

prin intermediul trupului. Dar, conchide Tecla, oricare ar fi cauza,

ea nu este nicidecum Dumnezeu. Oamenii au puterea sa se

tempereze prin liberul arbitru, caci daca n-ar fi ajsa, atunci nu s-ar

mai putea pune problema pedepsei si a tragerii la raspundere.105

Aceasta abordare teologica a problemei libertatii omului,

destul de clar precizata, este completata de cealalta lucrare

importanta a lui Metodiu, Despre liberul arbitru, scrisa in forma

dialogata. Valentinian, unul dintre personaje, exponent al

gnosticismului omonim, se afla in dialog cu Orthodoxus, sugestia

implicita fiind ca Orthodoxus este exponentul credintei autentice.

Aceasta lucrare are ca scop combaterea dualismului gnostic si a

determinismului, argumentand ca materia nu poate fi socotita

principiu al raului §i ca existen^a ve^nica a doua sau mai multe

principii necreate este inacceptabila.106 Pledand cu fermitate in

favoarea liberului arbitru, Metodiu foloseste unele argumente

origeniste, chiar daca a fost un adversar al acestuia cu referire la

alte subiecte teologice. De pilda, in privinta preexistenpei sufletelor

rationale ji a succesiunii indefinite a lumii, Metodiu se distan|eaza

net de ganditorul alexandrin.107

™ Metodiu de Olimp, Bamhetttl, VIII, 16, p. 639.

wibid, VIII, 16, p. 642.

1Ofi Coman, op. a/., p. 79.

107 Moreschini &Norelli, op. «A, p. 346.
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Nimic nu este rau de la natura, supine Metodiu, prin vocea

lui Orthodoxus, ci devine rau prin utilizare. Omul a primit in dar
vointa libera, dar ea nu a fost rea in sine. Omul a primit o
porunca, dar pentru ca nu a indeplinit-o, a dat na?tere raului.

Voi spune dar ca Dumnezeu, dorind sa-1 onoreze pe om §i
sa-i dea o In^elegere a unor lucruri mai bune, i-a dat puterea
de a fi in stare sa faca ceea ce dore^te, ?i-i cere folosirea
acestei puteri in vedere unor lucruri mai bune; nu pentru ca
1-ar priva de liberul arbitru, ci pentru ca dore^te sa-i arate o
cale mai buna. Puterea este prezenta in el, iar el primejte
porunca.108

A^adar, Dumnezeu nu porunce^te pentru ca astfel sa ia
inapoi puterea pe care a dat-o, ci pentru ca darul oferit omului sa
fie folosit in vederea obtinerii unor lucruri mai bune. Dar omul se
poate folosi de liber arbitru ^i pentru a face rau, deprinzandu-se cu
el prin inva^are. Cel care ii invapa pe altii raul este §arpele. Din
perspectiva personajului, inceputul raului a fost invidia, care s-a
produs tocmai pentru ca omul a fost distins de Dumnezeu cu o
onoare mai mare.

Este limpede ca 5si in cazul lui Metodiu, conceptiei sale
despre creatie, Dumnezeu, om, respectiv despre rascumparare,
sunt modificate substantial de polemicile aprinse cu gnosticii, de
care autorul dorei?te sa se indeparteze cat se poate de mult, pentru
a nu le oferi teren comun de discu^ie gi pentru a evita posibilitatea
de confuzie intre ideile considerate ortodoxe $;i cele gnostice,
eretice. Aceasta abordare a insemnat pladrea unui pret teologic
considerabil: Metodiu a postulat unele principii filozofice inaintea
principiilor biblice care vorbesc de degradarea substantial a
omului in urma caderii, prin slabirea con$tiintei morale ^i a jputerii
de discernamant ^i de alegere a binelui.

108 Metodiu de Olimp, Despre liberalarbitnt, msbite-Nicene Fathers, vol. 6, p. 688.
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Concluzii

Inca din epoca patristica timpurie se constata formarea

unor elemente ale gandirii rasaritene referitor la voin$a libera.
Iustin, format ca filozof, in spiritul gandirii greco-romane care

considera libertatea un atribut fundamental al omului, a avut o
mare influenza asupra modului in care teologii rasariteni au definit

ulterior doctrina pre§tiinpei lui Dumnezeu.

Discipolul sau, Ta^ian, precursor al monahismului prin

secta encratitilor, pe care a fondat-o, este <>i un precursor al

gandirii potrivit careia mantuirea se obpne prin practici ascetice,

iar nu exdusiv prin rascumpararea oferita de jertfa lui Hristos.

Irineu este un adevarat intemeietor al gandirii teologice rasaritene,

care minirnalizeaza pacatul, pe motiv ca Adam si Eva nu erau

complet responsabiH, fiind in stadiul spiritual al copilariei, iar

pacatul este pus intr-un raport fals cu sexualitatea. De aici decurg

consecin|e importante cu privire la rezolvarea problemei libertatii

intr-un context in care harmatiologia este sensibil neglijata.

Ca si Iustin, Qement este mai mult filozof decat teolog, iar

rezolvarea problemei libertajii se face pe baza unui citat din

Platon.
Hipolit, sau mai degraba Pseudo-Hpolit, recurge, de

asemenea, la Platon, ?i nu face distinc^ie intre statutul omului aflat

sub osanda pacatului si statutul omului aflat in situa^ia anterioara;

el concepe, ca si Irineu, mantuirea drept indumezeire, o constanta

fundamentala a gandirii tradi^iei bisericesti rasaritene, al carei

neajuns consta in lipsa unei hamartiologii adecvate. Metodiu de
Olirnp justifica liberul arbitru prin responsabilitatea omului,

tratand aceata problema intr-o lucrare separata, care pune

principiile filozofice deasupra principiilor biblice, intr-un mod
premergator tendintelor extrabiblice ulterioare ale teologiei

rasaritene.




