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cuvânt înainte

editura institutului biblic şi de Misiune Ortodoxă pro-
pune cititorului iubitor de literatură patristică, prin această 
nouă apariție în seria Credința ortodoxă, o selecție de texte 
aparținând fericitului augustin, având ca tematică principală 
viața morală creştină şi înțelegerea corectă a efortului omu-
lui de a atinge o viață morală desăvârşită. fericitul augustin  
(354-430) reprezintă una dintre cele mai importante 
personalități ale creştinismului antic prin statura impresionantă 
şi copleşitoare a operei sale şi prin modul în care a influențat 
teologia şi spiritualitatea creştină în spațiul occidental.

augustin este autorul unei viziuni organice între viața mo- 
rală şi cea teologică sau bisericească, cizelată chiar în urma 
eforturilor proprii de căutare a adevărului şi de trăire a aces-
tuia în mod practic, prin exercițiu intelectual şi moral în cadrul 
bisericii. puțin cunoscut în spațiul teologic românesc, în ra- 
port cu dimensiunea colosală a personalității sale teologice, 
fericitul augustin reprezintă un reper patristic, teologic şi spi-
ritual indispensabil pentru înțelegerea şi trăirea spiritualității 
bisericii nedespărțite a primului mileniu. Din acest punct de 
vedere, orice efort pentru publicarea unor traduceri din opera 
acestuia şi pentru transmiterea învățăturii sale în contextul 
moral actual rămâne îndreptățit. eforturile bisericii Ortodoxe 
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din ce în ce mai susținute pentru păstrarea sau recâştigarea unei 
anumite viziuni morale asupra vieții în societatea contempo-
rană se află în acord cu intenția de odinioară, manifestată de 
fericitul augustin în pragul secolului al v-lea, de a-i câştiga pe 
contemporani pentru o viziune morală şi ascetică asupra vieții.

volumul de față vine să umple un gol în literatura patristică 
augustiniană disponibilă în limba română, oferind acces la trei 
texte inedite, de dimensiuni reduse, dar deosebit de frumoase 
şi fascinante din punctul de vedere al principalelor teme care 
animă teologia fericitului augustin: viața morală şi raportul 
dintre libertatea omului şi harul lui Dumnezeu. Textele traduse 
de către distinsa doamnă profesor ana-Cristina Halichias în 
acest volum au ca tematică virtuțile creştine şi se intitulează: 
Despre răbdare, Despre înfrânare şi Despre darul perseverenței. 
fiind în general texte din perioada târzie a activității literare a 
fericitului augustin, acestea beneficiază atât de geniul inega-
labil al lui augustin, cât şi de maturitatea sa teologică câştigată 
în anii episcopatului. De altfel, fiecare text în parte reprezintă 
un veritabil răspuns oferit unor autentice întrebări existențiale, 
care suscită contemporanilor un interes în egală măsură cum 
făceau şi acum aproximativ 1600 de ani. provocările morale ale 
unei lumi în pragul schimbărilor majore generate la sfârşitul 
antichității, lumea lui augustin, seamănă în proporție co- 
pleşitoare cu provocările morale ale societății secularizate şi 
globalizate, aşa cum este societatea contemporană la începutul 
mileniului al treilea.

Textele augustiniene traduse în acest volum reprezintă un 
reper consistent, putând să îl ajute pe orice creştin din ziua de 
astăzi să găsească răspunsuri la multiple întrebări referitoare 
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la modul în care se înaintează corect şi armonios pe calea 
desăvârşirii morale. fiecare dintre aceste virtuți evocate în 
textele publicate aici, dezvoltate şi contextualizate armonic 
de către fericitul augustin într-un mod care exprimă atât 
excelență retorică, cât şi profunzime spirituală, atinge aspecte 
deosebit de importante din viața morală a creştinului. Orice 
creştin simte şi conştientizează că fără o înțelegere adec-
vată şi fără o practică susținută a răbdării, a înfrânării sau 
a perseverenței, ca semne ale unei continuități şi ale unei 
creşteri în viața morală, nu se poate apropia de desăvârşirea 
creştină, înțeleasă ca unire a omului cu Dumnezeu, prin 
intermediul harului său transfigurator. Ceea ce aduc în plus 
textele augustiniene prezentate în acest volum este o viziune 
armonică a rolului pe care harul lui Dumnezeu îl are în viața 
creştinului, care îşi asumă creşterea morală nu ca pe o suită 
de performanțe strict umane, în sens stoic, ci ca pe o creştere 
spirituală în ambianța harică a bisericii.

nutrim speranța ca lectura acestor texte să se transforme 
într-o bucurie a descoperirii fericitului augustin, autor 
patristic de primă importanță, care, prin scrierea sa pro-
fundă şi matură şi prin exegeza spirituală şi realistă a sfintei 
scripturi de care dă dovadă, oferă un model concret pentru 
efortul personal de asumare a vieții morale ca lucrare sinergică 
a omului cu Dumnezeu, în care curățirea omului de păcat şi 
îmbunătățirea vieții omului se armonizează cu puterea trans-
figuratoare a harului dumnezeiesc.

 
Editura Institutului Biblic  

și de Misiune Ortodoxă
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fericitul augustin
– opusculele sale morale, 
demonstrații armonioase 

ale relației dintre doctrină și morală – 

Trebuie spus de la bun început faptul că fericitul augustin 
(354-430) aparține bisericii nedespărțite a primului mileniu 
şi este, în egală măsură, sursă de autoritate şi relevanță teo-
logică atât pentru spiritualitatea şi teologia occidentală, unde 
a fost receptat mai uşor şi mai abundent, datorită criteriu-
lui lingvistic şi a unei sensibilități latine mai evidente1, cât 
şi pentru spiritualitatea şi teologia orientală, unde receptarea 
augustiniană nu este nici pe departe absentă sau neutră şi, 
nicidecum, negativă2. Deşi tradiția răsăriteană i-a consacrat 

1 pentru receptarea fericitului augustin, normativă este, în acest 
moment, lucrarea Karla pollmann (ed.), The Oxford Guide to the 
Historical Reception of Augustine, Oxford university press, Oxford, 
2013. Menționăm şi enciclopedia editată de allan D. fitzgerald 
(ed.), Augustine through the Ages: An Encyclopedia, eerdmans publishing, 
Michigan, W.b., 1999.

2 Cercetarea ştiințifică pe marginea receptării fericitului augustin în 
spațiul răsăritean a cunoscut în egală măsură puncte tari şi slabe, concluzii 
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titlul de „fericit”3, aceasta nu reprezintă o receptare secundară, 

deopotrivă pozitive, cât şi negative. pionierii temei rămân M. rackl, 
„Die griechischen augustinus-übersetzungen”, în: Miscellanea in onore 
di Francesco Ehrle, Scritti di storia e paleografia, vol. 1, Citta del vaticano, 
1924, pp. 1-38, care foloseşte expresia „augustin, «prieten al estului»”, şi 
b. altaner, „augustinus in der griechischen Kirche bis auf photius”, în: 
Historisches Jahrbuch, 71, 1952, pp. 37-76, reluat în propriul volum intitu-
lat: Kleine Patristiche Schriften, akademie verlag, berlin, 1967, pp. 76-98, 
care ajunge la concluzii total opuse, demascând o totală necunoaştere a lui 
augustin până la traducerile greceşti din al doilea mileniu.

3 prezența fericitului augustin în cultul ortodox este slab evidențiată. 
O slujbă a fericitului augustin nu a existat, până la compunerea recentă de 
către pr. ambrozie podgin a unei variante în limba rusă, utilizată în biserica 
Ortodoxă rusă; cf. peter Galadza, „The liturgical Comemoration of 
augustine in the Orthodox Church: an ambiguous Lex Orandi for an 
ambiguous Lex Credendi”, în: Saint Vladimir’s Theological Quarterly, 52, 
1 (2008), pp. 111-130. nici fericitul augustin, nici fericitul ieronim nu 
se regăsesc în Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane, documentul hagi-
ografic reprezentativ pentru cultul răsăritean, în general, şi pentru ritul 
bizantin, în special. Deşi există o tradiție sinaxarială legată de părinții 
latini menționați, explicația acestei absențe ține de contextul redactă-
rii şi cimentării acestor documente sinaxariale în răsărit. Menționarea 
fericitului augustin în calendarul grecesc modern este semnalată de abia 
începând cu anul 1983, spre deosebire de spațiul rusesc, unde se poate 
constata prezența sa în listele hagiografice încă din secolul al XiX-lea. 
Cu toate acestea, firul logic cu privire la demonstrația privind receptarea 
pozitivă timpurie augustiniană în răsărit prezentată aici nu suferă atin-
gere. explicația acordării titlului de „fericit” – „makarios”, un titlu pe care 
îl poartă în diferite contexte şi mulți alți sfinți răsăriteni – poate fi, pe de o 
parte, explicată printr-un specific al receptării ruseşti a lui augustin în sec. 
al XiX-lea, un secol în care teologia rusească a consemnat multiple încer-
cări de sinteze personale între filosofia occidentală – masiv influențată 
de augustin – şi teologia şi tradiția răsăriteană. să nu uităm faptul că 
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înțeleasă ca o tolerare la limita sfințeniei, ci reprezintă un titlu 
specific autorităților teologice provenite din spațiul latin, de 
care se bucură şi alți părinți bisericeşti, care au scris prepon-
derent sau exclusiv în limba latină. receptarea bizantină a 
„fericiților” se explică, mai ales în cazul lui augustin, şi prin 
specificitatea latină a memoriei şi scriiturii sale, de vreme ce 
a fost mereu receptat şi perceput ca un episcop nord-african 
latin. Dacă, spre exemplu, italia a reprezentat mereu în men-
talul bizantin, mult după epoca iustiniană, un spațiu de reven-
dicare bizantină sau romeică, nordul africii a rămas, poate, în 
imaginarul bizantin, până la cuceririle arabe, una dintre cele 
mai „latine” provincii din spațiul mediteranean.

rusia cunoaşte o modernizare forțată în sensul de occidentalizare în 
secolele Xviii-XiX, augustin fiind, în acest context, un autor propus 
în noile seminarii teologice din rusia. O posibilă urmărire a acestei ipo-
teze la Myroslaw i. Tataryn, Augustine and Russian Orthodoxy. Russian 
Orthodox Theologians and Augustine of Hippo, a Twentieth Century Dialogue, 
international scholars press, lanham, MD, 2000. personal, considerăm 
că afirmația legată de asocierea definitivă în spațiul ortodox a numelui lui 
augustin cu titulatura de „fericit” este parte a vastei lucrări teologice a 
lui Ghenadie scholarios, primul patriarh al Constantinopolului de după 
cucerirea otomană, fin cunoscător al lui aristotel, augustin şi al teologiei 
latine scolastice, care în partea a ii-a a primului său tratat polemic despre 
purcederea Duhului sfânt, în contextul controverselor legate de tematica 
sinodului de la ferrara-florența (1438-1439), analizează, într-o mani-
eră sistematică, doctrina şi autoritatea „sfântului” augustin, folosind des 
intratextual expresia „makarios”. Ghenadie scholarios, Primul tratat 
polemic despre purcederea Duhului Sfânt, partea a ii-a (intitulată „Doctrina 
şi autoritatea lui augustin. Teoria generală a imaginilor Treimii în crea-
turi”), în: Gennadios scholarios, Oeuvres completes, ii, Maison de la 
bonne presse, paris, 1929, pp. 44-91.
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împăratul iustinian (527-565), în Epistola împotriva celor 
trei capete4, îl numeşte pe augustin „cel între sfinți”. în actele 
sinodului al v-lea ecumenic, augustin este numit printre 
„sfinții părinți şi Doctori ai bisericii”5. sfântul Martin, papă 
al romei (649-655), îl numeşte pe augustin, în contextul 
sinodului din lateran din anul 649, exprimându-se în modul 
următor: „sfinții părinți ambrozie şi augustin, învățători 
luminați şi iluştri ai bisericii universale”6.

Mai târziu, sfântul fotie, patriarhul Constantinopolului 
(858-867, 877-886), în mai multe din textele sale, îi dedică 
fericitului augustin diverse paragrafe, unele dintre ele pu- 
tând fi citite ca veritabile apologii augustiniene. în lucra-
rea sa intitulată Mistagogia, citim: „Dacă aceşti părinți 
(ambrozie, augustin, ieronim) care au învățat astfel de opi-
nii nu au alterat sau schimbat afirmațiile adevărate, atunci 
tu, care transmiți învățătura ta din nou ca o dogmă, nu faci 
altceva decât calomnie împotriva acestor părinți, punând 
propria ta încăpățânare de opinie între învățăturile acestor 
bărbați”7. astfel de fragmente provenind de la sfântul fotie 

4 r. albertella, M. amelotti, l. Migliardi, e. schwartz 
(eds.), Drei dogmatische Schriften Iustinians, coll. Legum Iustiniani impe-
ratoris vocabularium. Subsidia 2, Giuffre, Milano, 1973, pp. 82-126, 
aici p. 88.

5 Johannes straub (ed.), Acta Conciliorum Oecumenicorum (ACO), 
iv/1, De Gruyter, berlin, 1971, p. 37.

6 rudolf riedinger (ed.), ACO, ii/1, Concilium Lateranense a. 649 
celebratum, De Gruyter, berlin, 1971, p. 94.

7 sfântul fotie, patriarhul Constantinopolului, Mistagogia, 
67 (Migne, PG 102, 345); saint photios, The Mystagogy of the Holy 
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sunt importante pentru receptarea în spațiul răsăritean a 
fericitului augustin, tocmai pentru că afirmațiile patriar-
hului Constantinopolului sunt situate în contextul primelor 
dispute pe seama Filioque, un adaos occidental la simbolul 
de credință niceo-constantinopolitan, pe care o parte dintre 
teologii ortodocşi contemporani îl consideră fundamentat şi 
pe o înțelegere psihologizantă, de tip augustinian, a triado-
logiei patristice. O lectură mai atentă a textelor augustiniene 
ne va arăta că sentințele medievale şi dezvoltările filosofice şi 
politice ulterioare pe tema Filioque sunt departe de a fi rezul-
tatele exclusiv ale unor crevase prezente discret în scriitura 
augustiniană. spre exemplu, analizând modul în care teologii 
latini polemizau pe marginea Filioque făcând apel la autori-
tatea marilor părinți latini, ca augustin sau ieronim, sfântul 
fotie recomandă o discreție şi un respect față de eventualele 
slăbiciuni ale „acestor sfinți”8.

este sugestiv faptul că în timpul controverselor palamite 
din bizanțul secolului al Xiv-lea, numele lui augustin nu 
apare între cele ale autorilor dezbătuți sau criticați, deşi în 
conştiința contemporanilor sinoadelor bizantine din secolul  
al Xiv-lea exista ideea că, prin ascendentul partidei tradițio-
nale, răsăritul s-a despărțit informal de un anumit augusti-
nianism reprezentat nedemn şi impropriu de către varlaam 
de Calabria. sfântul Grigorie palama nu îl menționează pe 

Spirit, trans. Joseph p. farrell, Holy Cross Orthodox press, brookline, 
Ma, 1987, p. 91.

8 sfântul fotie, patriarhul Constantinopolului, Epistole, 26 
(PG 102, 809).
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fericitul augustin în amplele sale texte critice la adresa teo-
logiei latine sau, de fapt, mai corect, a modului de a teologhisi 
influențat de teologia scolastică latină. pentru aceasta, ideea 
că, în context palamit, există o respingere de fond a teologiei 
augustiniene trebuie reevaluată, atât timp cât în zona intelec-
tuală bizantină fericitul augustin este în permanență numit 
„sfânt”, iar condamnările constantinopolitane, în context 
palamit, ale influențelor scolastice în tradiția ortodoxă nu fac 
referire la persoana şi opera lui augustin.

punctul maximal al unei veritabile controverse pe margi-
nea autorității şi sfințeniei fericitului augustin s-a desfăşurat 
în cadrul discuțiilor teologice de la sinodul din ferrara-flo-
rența (1438-1439), unde partida latină fundamenta Filioque 
pe marginea unei autorități exhaustive şi autonome a lui 
augustin, iar partida greacă, reprezentată, printre alții, şi de 
Ghenadie scolarios, răspundea în mod paradoxal, condam-
nând Filioque, dar recunoscând autoritatea lui augustin: „Dar 
ei (latinii) afirmă că binecuvântatul augustin spune aceste 
lucruri (Filioque). Dar noi nu credem nici în augustin, nici 
în Damaschinul, ci în biserică, ceea ce scripturile canonice şi 
sinoadele comune poruncesc, în biserica lui Hristos”9.

Tot în contextul controverselor teologice privind uni-
rea bizantinilor cu latinii proclamată la sinodul de la ferra-
ra-florența, se remarcă faptul că unul dintre cei mai serioşi 
şi nedispuşi spre compromis teologi ortodocşi, Marcu 

9 Ghenadie scholarios, Primul tratat polemic despre purcederea 
Duhului Sfânt, ii, 5, în: Gennadios scholarios, Oeuvres completes, ii, 
pp. 58-59.
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al efesului, citează în textele sale din opera fericitului 
augustin10.

în contextul renaşterii filocalice din secolul al Xviii-lea, 
pe care a determinat-o prin activitatea sa editorială şi duhov-
nicească, sfântul nicodim aghioritul se exprimă în legătură 
cu fericitul augustin în felul următor: „întru pomenirea 
părintelui <nostru> celui între sfinți, augustin, episcopul 
Hipponei”11. într-o notă inserată discret în Pidalionul conce-
put de sfântul nicodim aghioritul în 1793 (tipărit cu erori 
la leipzig în 1800 şi, ulterior, corectat la atena, în 1886), 
la canonul 81 al sinodului local din Cartagina (419), acesta 
sintetizează concepția post-bizantină a răsăritului față de 

10 sfântul Marcu al efesului, Altă cuvântare despre focul 
Purgatoriului şi Răspuns la unele întrebări ale latinilor, în: Concilium 
Florentinum: Documenta et Scriptores, viii/2, De Purgatorio disputatio-
nes, l. petit, G. Hofmann (eds.), pontificium institutum Orientalium 
studiorum, roma, 1969, pp. 76, 110-111, 113. 

11 sfântul nicodim aghioritul, Sinaxaristis, vol. 3, veneția, 
1819, p. 109, n. 4; p. 110, n. 1. pomenirea sa este însoțită de stihurile: 
„augustine, cel ce arzi de dragostea lui Dumnezeu,// arătatu-te-ai lumi-
nător preastrălucit, fericite!” şi de o amplă notă sinaxarială în care regă-
sim mai multe astfel de enunțări: „dumnezeiesc şi sfânt”, „a primit de la 
Dumnezeu harisma căinței”, „a fost arătat mare şi distins învățător şi 
Teolog al bisericii lui Hristos”, dar şi o preluare din Ghenadie scholarios, 
care afirmă emfatic, în cuvântările sale despre purcederea Duhului sfânt: 
„Dumnezeu ne-a dăruit «Dialectica» lui augustin”. Diferența dintre 
Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane, unde fericitul augustin nu este 
menționat, şi sinaxarul sfântului nicodim este aceea că cel din urmă este 
un proiect care are ca scop completarea primului cu multe nume de sfinți, 
în mare parte neomartiri din perioada otomană, astfel încât inserarea 
unui nume, chiar dintre cei vechi, nu reprezintă un fapt ieşit din comun.
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fericitul augustin: „sfântul augustin, acest bărbat minunat 
[...], care a fost un teolog atât de mare al bisericii [şi ale cărui] 
scrieri s-au păstrat, deşi mai apoi au fost deformate de eretici. 
pentru aceasta ortodocşii răsăriteni nu le acceptă in toto, ci 
numai ceea ce este în acord cu consensul comun al bisericii 
universale”12. Modul în care sfântul nicodim l-a cunoscut 
pe augustin este uimitor. el este cel care avea să tipărească 
prima ediție grecească a unui text augustinian, respectiv 
vechea traducere a Solilocviilor augustiniene, realizată în seco-
lul al Xiv-lea de Dimitrie Kydones, care circula în manuscris 
cu titlul Monologia, text publicat fragmentar, cu unele inter-
polări, la Constantinopol, în anul 1799.

un alt exemplu din zorii modernității ortodoxe referi-
tor la raportarea ortodoxă la fericitul augustin regăsim şi 
în Mărturisirea de credință a patriarhului Dositei al ii-lea 
nottaras al ierusalimului, în care se referă la augustin prin 
expresia „binecuvântat”13.

De altfel, trebuie semnalat faptul că prezența textelor 
din fericitul augustin în limba română se încadrează în aceeaşi 
renaştere filocalică determinată în spațiul grecesc de acti- 
vitatea sfântului nicodim aghioritul, iar în cel românesc,  

12 ierom. agapie, Monah (sf.) nicodim, Pidalion, atena, 1886, 
p. 410, n. 1; George e. Demacopoulos, aristotle papanikolaou, 
„augustine and the Orthodox: «The West» in the east”, in: Orthodox 
Readings of Augustine, G.e. Demacopoulos, a. papanikolaou (eds.), 
st. vladimir’s seminary press, Crestwood, nY, 2007, pp. 18-19. 

13 Dositei al ii-lea nottaras, patriarhul ierusalimului, 
Mărturisirea credinței ortodoxe, atena, 1949, în: Theologia, 20 (1949),  
pp. 147, 156.
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de cea a sfântului paisie velicikovski14. prima carte în limba 
română cu texte din opera lui augustin este Kekragarion al 
Dumnezeescului și Sfințitului Augustin, Episcopul Ipponiei, 
conținând traduceri realizate de cuvioşii Gherontie şi Grigorie 
şi tipărită la mănăstirea neamț în anul 1814. următoarea 
prezență tipărită a lui augustin în spațiul românesc este legată 
de o carte editată inițial de sfântul nicodim aghioritul, 
cu încredințarea patriarhului ecumenic neofit la vii-lea  
(1798-1801), tradusă în limba română şi publicată la mănăs-
tirea neamț, într-o ediție secundă, în anul 1827. acest vo- 
lum conține, în ultima parte, câteva fragmente din Soliloc viile 
„sfântului” augustin, preluate din volumul de la Constan-
tinopol, din anul 1799, amintit mai sus, sub titlul: „rugă-
ciuni teologice şi privitoare spre dumnezeiasca dragoste”15.

14 Cel mai vechi manuscris românesc cunoscut conținând texte din 
fericitul augustin este ms. rom. nr. 5 de la mănăstirea Xenofont, athos, 
sfârşitul secolului al Xvii-lea, apud Diac. paul Mihailovici, „Cărți 
şi manuscrise româneşti la Muntele athos”, în: Mărturii românești 
din Bulgaria și Grecia (1468-1866), Chişinău, 1933, pp. 100-111. 
următoarele manuscrise româneşti augustiniene, din punct de vedere 
cronologic, sunt cele din fondul bibliotecii academiei române, mss. 
rom. bar 1992 (sec. al Xviii-lea, conținând acelaşi Kekragarion, tra-
dus din latină în greacă de eugeniu voulgaris), 277, 1186, 1313, 1956, 
1999, 2557, 3536 (sec. al XiX-lea, conținând florilegii şi rugăciuni 
atribuite fericitului augustin), apud varlaam vasile Merticariu, Spi-
ritualitate și istorie pe teritoriul României în epoca bizantină și postbi-
zantină, partea a ii-a, Izvoare, Interpretări, Bibliografie, universitatea 
„alexandru ioan Cuza”, iaşi, 2003, pp. 388-389.

15 virgil Cândea, „postfață”, în: Cele mai frumoase rugăciuni ale 
Ortodoxiei, ed. anastasia, bucureşti, 1998, p. 268.
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