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„Există printre noi anumiți critici, care par să creadă că

fiecare gând și imagine sunt obligatoriu tradiționale. Ei nu par

să conștientizeze că pe lumea aceasta există izvoare, mai mici

sau mai mari, și cred că fiecare pârâiaș care le cade sub priviri

vine dintr-o fisură ce s-a petrecut în rezervorul altcuiva.”

S.T. Coleridge
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Cuvânt înainte la ediția a doua

La vremea când acum douăzeci de ani, în mijlocul tumultului
războiului (1941), apărea la Editura Herder acest studiu pentru
prima dată – însoțit de două cercetări dedicate aceleiași tematici:
„Centuriile gnostice ale Sfântului Maxim Mărturisitorul” (Herder,
1941) și „Scoliile lui Ioan din Scitopolis” la Sfântul Dionisie Areo-
pagitul (Scholastik XVI, 1 [1940], pp. 16-38) –, el se regăsea într-un spa-
țiu încă necartografiat. Dintre cercetările recente se evidenția, pe
lângă contribuțiile parțiale ale unor Grumel, Devreesse, Peitz,
Montmasson privitoare la biografie și la chestiunea autenticității
literare, doar scurta, dar valoroasa lucrare a lui M. Viller (RAM 1930),
care retrasa linia care îi unește pe Evagrie și pe Sfântul Maxim. A
realiza o schiță a viziunii Mărturisitorului asupra lumii nu-mi părea
pe atunci să aibă de întâlnit dificultăți prea mari. Se cerea a fi mai
întâi deslușită privirea de ansamblu, harta cerului pe care o formea-
ză opera sa pe firmamentul teologic, iar apoi a uni prin linii punctele
luminoase. Preocupate numai de această nevoie de deslușire, cele
două studii însoţitoare plecau în privința celor două opere maxi-
miene de importanță hotărâtoare de la premisa că partea principală
a Scoliilor la Sfântul Dionisie putea fi înlăturată pe motiv de neauten-
ticitate, dar în schimb că straniu-iradiindele Capete gnostice trebuiau
recunoscute ca autentice. Pe lângă acestea, propuneam o primă în-
cercare de ordonare cronologică a operei, demers în egală măsură
indispensabil pentru contemplarea structurii fundamentale a acesteia. 

Nu puțină muncă a fost însă depusă după această primă ope-
rațiune de defrișare. Încă în același an apărea frumoasa carte a lui Jo-
sef Loosen S.J., Logos und Pneuma im begnadeten Menschen bei Maximus
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Confessor [Logos și Pneuma în omul haric la Sfântul Maxim Mărturi-

sitorul] (1941), iar ceva mai apoi studiile riguroase și la obiect ale
lui Polycarp Sherwood O.S.B. (cf. Bibliografia), care au condus la con-
cluzii sigure pe diverse planuri: astfel, cea mai dificilă operă a Măr-
turisitorului, Ambigua, a fost scoasă din conul de umbră; o altă pro-
blemă esențială, polemica sa antiorigenistă, a fost la rândul ei ex-
pusă luminii, cronologia vieții și a operei a fost verificată în cele mai
mici amănunte și completată, iar chestiunea Scoliilor la Sfântul Dio-
nisie a fost mai departe investigată. Complicata preistorie a hristo-
logiei Sfântului Maxim a fost iluminată din diverse unghiuri prin
cercetări precum acelea ale unor Marcel Richard, Charles Moeller,
Berthold Altaner și ale altora, iar dimensiunea spirituală a operei
sale a fost clarificată de Irénée Hausherr S.J., I.-H. Dalmais S.J. și
J. Pegon S.J. (în ediția pe care acesta din urmă a dat-o Capetelor de-

spre dragoste, 1945). Despre alte contribuții putem citi în Kirche und

byzantinische Literatur a lui Hans-Georg Beck (Byz. Handbuch II, 1,
1959), pp. 437-442.

Cu toate acestea, lucrările aici amintite – poate numai cu ex-
cepția lucrării lui Sherwood, Earlier Ambigua – nu au avut ambiția
de a pătrunde în miezul sintezei maximiene, fapt explicabil cel mai
probabil prin persistența influenței verdictului lui Viller și Hausherr,
potrivit căruia o astfel de unitate n-ar fi de găsit la Sfântul Maxim,
care nu s-ar ridica peste statura unui compilator sau, în cel mai bun
caz, peste aceea a unui vas colector al unor învățături disparate.
Tocmai această atitudine mă încurajează să mă încumet la reali-
zarea unei noi ediții a acelei cărți care pleda pentru unitatea siste-
mică a operei sale și încercarea de a o expune și mai clar. Dacă ea va
fi corect receptată, atunci în mod cert Sfântul Maxim va căpăta în
contextul spiritual al lumii de astăzi o nebănuită actualitate. El este
prin excelență gânditorul filosof și teolog situat între Răsărit și
Apus. Prin liniștea sa smerită, dar și prin curajul neabătut al spi-
ritului său cu adevărat liber, el arată în ce măsură poate fi reven-
dicat de fiecare dintre aceste spații culturale. Prin „Răsărit” nu
înțeleg numai Bizanțul, iar prin „Apus” nu înțeleg numai Roma,
ci Răsăritul înseamnă de fapt Asia, după cum Apusul înseamnă
Occidentul. 
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În prima ediție am vorbit de o krisis în viața și opera Mărturi-
sitorului, fapt care mi-a fost imputat mai ales de Sherwood. Voi
renunța să mai amintesc cuvântul, în lumina conținutului pozitiv
pe care am ajuns să i-l acord chestiunii. Ceea ce numisem krisis şi am
încercat să ilustrez folosindu-mă de o parte a operei, anume Cape-

tele gnostice, trăsătură despre care eu am presupus că ar putea fi pusă
în legătură cu sejurul său alexandrin – ei bine, această trăsătură este
de întâlnit mai mult sau mai puțin în toate operele și în toate palie-
rele temporale ale vieții sale, și prin urmare aparține, ca să spun așa,
horoscopului personajului și constelației sale intelectuale celei mai
intime. Într-un sens asemănător, locul fatal dintre iudei și păgâni
este umplut de Sfântul Apostol Pavel și poartă numele acestuia.
În astfel de locuri nu se sălășluiesc însă compilatori inofensivi sau
bibliotecari: locul însuși își alege omul și calibrul acestuia și ceea ce
se desfășoară acolo se întâmplă în cea mai luminoasă conștiință de
sine. Iar acum să ne ocupăm de cele ce ne stau înainte.

Nici de această dată nu voi livra un studiu exhaustiv, pe placul
filologilor. Pentru cele clarificate, fie le voi mulțumi explicit cerce-
tătorilor, fie voi presupune chestiunea ca de la sine înțeleasă și nu
mă voi opri să plătesc punctual datoria intelectuală; în continuare
rămân neclarificate multe aspecte, așteptându-și investigarea par-
ticulară: lipsește încă un studiu asupra relației Sfântului Maxim cu
teologia Sfântului Dionisie (similar celui al lui Viller, care a analizat
legătura dintre Sfântul Maxim și Evagrie, sau celor ale lui Sherwood
și al meu, care au explorat raporturile cu teologia lui Origen), după
cum lipsesc studiile asupra legăturilor cu teologia Capadocienilor
sau, respectiv, cu hristologia neocalcedoniană a secolului al VI-lea –
un astfel de studiu poate fi întreprins cu speranța de a da roade (con-
tinuându-l pe Junglas), de vreme ce balastul născător de confuzii
al ipotezei leontiniene a lui Loofs a fost cu migală înlăturat –; de
asemenea, n-a fost scris încă nimic mulțumitor despre raportul din-
tre teologia Sfântului Maxim și cea a Sfântului Sofronie, după cum
nu s-a scris nimic de natură să ne ajute cu privire la relația cu Li-
turghia bizantină contemporană, ori cu privire la comentariile scrip-
turistice ascunse prin Catene sau despre o presupusă – însă deocam-
dată neprobată – relație între teologia Sfântului Maxim, care s-a aflat
atâta vreme la Cartagina, și aceea a Fericitului Augustin.


