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I

SALUTARI DE LA FLORIA AEMILIA
LUI AUREL AUGUSTIN,

EPISCOP DE HIPPO

DE FAPT, mi se pare ciudat sl m[ adresez astfel.

CAndva, cu mult timp in urmi, aq fi scris doar

,,Dragul qi veselul meu Aurel". Dar au trecut mai

bine de zece ani de cind m-ai imbrl]iqat ultima

oarl gi de atunci s-au schimbat multe.

i1i scriu fiindci preotul din Cartagina mi-a in-

g[duit s[-]i citesc confesiunile. Cirfile tale, mi-a

spus el, ar putea fi edificatoare pentru o femeie ca

mine. Catehumenl fiind, aparfin, intr-un fel, con-

gregafiei de aici de mai mu\i ani, dar nu vreau sl

m[ botez, Aurel. Nu ci Nazarineanul mi-ar sta in

I Ascultltor. Floria foloseste cuvintul latin auditor.
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cale, sau cele patru evanghelii, pur gi simplu nu
vreau si m[ botez.

in Cartea a VI-a scrii: ,,...atunci cdnd femeia cu
care de multl weme impirfeam patul a fost alun-
gati din preajma mea ca o piedicl in calea viitoarei
mele clsltorii, inima mea a fost strlpunsl qi riniti,
lisdndu-mi cu o ranl sdngerdndi, cici o iubeam
foarte mult. Ea s-a intors in Africa, jurdnd in fala
tar ci nu va mai cunoagte un alt birbat gi llsind la
mine fiul natural pe care mi-l dlruise"2.

Mi bucur ci ifi amintegti gi acum cAt de apropi-
afi am fost. $tii ci legltura no4strl a fost mai mult
decAt cea de moment, obignuiti inainte ca birbatul
si se insoare. Am trlit impreun[, credinciogi unul
altuia, maibine de doisprezece ani gi am dat nagtere

unui fiu. Adesea s-a intimplat ca aceia pe care-i in-
tdlneam si ne ia drept so! gi sofie, dupi lege. Iar ]ie
i1i plicea asta, Aurel, cred ci te gi mindreai pufin,

finind cont c[ multorblrbafi le este rugine cu so]iile

l Lui Dumnezea- Confesiunile stntfbcute de Augustin lui
Dumnezeu.

2 Conf., VI, 15. [in romAni, Confesiuni, traducere de
Eugen Munteanu, Editura Nemira, 2000; toate citatele vor fi
preluate din aceastl edilie (n. tr.).]
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lor. li-aduci aminte cind am traversat rAul Arno?

Te-ai oprit pe neagteptate qi mi-ai pus mina pe

um[r. Pe urmi mi-ai spus ceva. li-aduci aminte?

De citeva ori scrii cl multe lucruri ori le lagi pe

dinafarl, ori le-ai uitat. Vreau s[ m[ ierfi dacl te

ajut s[-!i aminteqti citeva, mai importante.

E adevlrat c[ am jurat s[ nu mai cunosc alt b[r-

bat. Dar n-am jurat in fala lui Dumnezeu. Nu tu ai

fost cel care m-a rugat si jur fa[[ de tine?. Eu srtnt

siguri c[ aqa a fost - unica mea consolare cind
m-arn intors singurl de la Milanol. inci i1i mai plsa

de mine - pulin, ce-i drept. Speram c[ Monica2 se

varilzgdndi, speram ci ne vom imbrlliqa din nou.

Fiindci nu-i poli cere fidelitate unei persoane pe

care o respingi cu furie qi ur[. Putin mai incolo

scrii: ,,...rana pe care am primit-o odatl cu izgoni-

rea primei mele concubine nu se vindeca deloc; la

inceput, durerea era asculitl gi arzltoare, dar apoi

rana s-a descompus,lisAndu-mi o durere mai sur-

di, insl cu atit mai disperat["3. in fine, voi reveni

la acea ranl gi durere gi la descompunere.

1 Floria folosegte denumirea latinl Mediolanum.
2Mama lui Augustin.
3 Conf., VI, 15.
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Dupi cum gtim am6.ndoi, n-am fost smulsl de

hngn tine doar pentru ci Monica glsise o fati care

si fi se potriveascl. Fireqte, aqa a crezut Monica de

cuviinfi, se gindea la viitorul familiei. Sau poate ci
era giun pic geloasipe mine? De multe ori am cuge-

tat la asta. Nu pot uita primlvara aceea cAnd a venit
valvirtej la Milano gi mai c[ nu s-a pus intre noi.

Dar amindoi m-afi gonit de acolo, iar tu n-ai fI-
cut-o doar cu gAndul la clsitoria arunjatl,, ci 9i din
alt motiv. M-ai alungat fiindci mi iubeai prea
mult, mi-ai spus tu. E normal, desigur, si rlmii qi

la bine, gi la rIu llngi persoana iubiti, tu insi ai

fhcut exact invers. Fiindc[ incepuseqi deja sI dis-
prefuiegti dragostea pasionall dintre un b5.rbat gi o

femeie. Credeai cI te-am legat de lumea simlurilor
ca s[ nu ai parte de pacea gi liniqtea in care s[ te
concentrezi asupra mlntuirii sufletului. Drept re-

ntltat, gi de clsltoria aranjati s-a ales praful. Cea

mai mare dorinfi a lui Dumnezeu este ca omul sl
trliasci in lnfrinare, scrii tu. Eu nu am nici un fel
de credinli intr-un astfel de Dumnezeu.

CAti infidelitate, Aurel! De citi tr[dare sublimi
te-ai fbcut vinovat in clipa ln care m-ai izgonit!
Inima fi-a fost stripunsi, iar rana {i-a snngerat.
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Inima mea a suferit la fel, normal, daci asta mai
conteazl, fiindcl eram doul suflete despirfite cu

forp, sau doul trupuri, daci wei, sau, de fapt, doui
suflete intr-un singur trup. Rana ta nu voia s[ se

vindece, durea ingrozitor, dar pan[ la urmi s-a des-

compus, iar tu ai devenit tot mai pulin sensibil la

durere. De ce? Ei bine, pentru c[ ]ineai la mAntuirea

sufletului mai mult declt lineai la mine. Ce vre-
muri, stimate episcop, ce moravuril!

Nu te-ai gindit niciodati la consecinle? Din
confesiunile tale, nu pari s[ o fi fIcut. Nu e oare o

formi accentuatl de infidelitate si-{i piriseqti iu-
bita doar ca s[-]i mintuiegti sufletul? Femeia n-ar
suporta mai ugor dac[ ar qti c[ blrbatul a pirisit-o
fiindci vrea s[ se insoare - sau, de ce nu, fiindcl ii
place de alta? Numai c[ in viala ta nu exista o alti
femeie, tu doar lfi iubeai sufletul mai mult decit
mi iubeai pe mine. Propriul tiu suflet, Aurel, asta

voiai s[ salvezi, sufletul care, cAndva, igi gisise li-
nistea in mine. Tu nu ai wut niciodatl cu adevlrat

1 O, tempora, O, mores! Cicero foloseqte aceasti expresie
de mai multe ori in discursurile lui. Aluziile constante ale

Floriei la scriitori gi filosofi romani poate vor si arate cd

acum este o femeie cititi.
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si te insori, cel pulin atAt timp cit mi aveai pe

mine, spuneai ci prin aceastl clsitorie i]i fbceai

datoria de fiu. $i nu te-ai insurat. Mireasa ta n-a

fost din lumea asta.

Pe urmi s-a nlscut fiul nostru gi Dumnezeu

mi-e martor: am fost in aceeagi mlsuri mama lui
Adeodatus pe ctt i-ai fost tu tati de singe. Eu l-am

niscut, eu l-am hrinit la piept, fiindci n-am avut

doici. Pe urml l-am llsat cu tine, scrii tu. Nici o

mam[ nu face asta de bunivoie, nu-qi pirlsegte

propriul fiu flri s[ treacl prin cele mai groaznice

suferinle. Dar, fbrl tine allturi, nu puteam avea

pretenfii, pentru ci nu aveam avere. Nu acesta a

fost motivul pentru care Monica a wut si te insoa-

re cu o fatl din lumeabunl? Cred c[ un grec a spus

,,dreptatea se face numai printre cei egali"l.

in Cartea a IX-a il implori pe Dumnezeu si-!i
accepte confesiunile, inclusiv lucrurile nenumirate

pe care le fii sub ticere. Una dintre aceste omisiuni

este ultima noastr[ intAlnire gi poate tocmai la ea

te-ai gindit, fiindcl nu scrii un cuvint despre ce-ai

flcut Ia Roma un an intreg inainte s[ te intorci in

rN-am gisit scriitorul grec la care se referi Floria.
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